
Nieko baisaus.
Už bažnyčios kišenę.
Kaip kokia liga.
Stebuklingas “aureomycin.”
Didelis nuostolis.
Kryžiokiška kiaulė.

Rašo A. BIMBA

Vienas lietuviškas laikraš
tis sakosi surinkęs žinias, kad 
“iš komunistu valdomų kraš
tų” jau esą pabėgę du šimtai 
tūkstančiai žmonių. Tai esą 
baisiai baisu.

Bet kai rimtai pamisliji, tas 
visas baisumas greitai išga
ruoja. Daleiskime, jog tai 
tiesa, jog tiek iš tų kraštų 
žmonių ir pabėgo. Tuojau 
reikia pažiūrėti, kas per vie
ni tie žmonės?

★
Daugelyje tų kraštų ilgus 

metus viešpatavo ekonominis 
kapitalizmas ir politinis fa
šizmas. Bent keletui milijo
nų žmonių buvo gražu, leng
va ir malonu gyventi. Desėt- 
kams gi milijonų buvo sunku 
ir skurdu gyventi.

K om u n istams va i mojant 
šalies reikalus, buvusiems tur
čiams ir valdovams pasidarė 
baisiai trošku. Kurie negali 
prisitaikyti prie naujojo gy
venimo. nešdinasi užsienin. 
Dar tik stebėtis reikia, kad 
tiek mažai jų išsinešdino.

•k

Popiežius supykusiai bara 
liaudiškąją Lenkiją. Kaip ji 
drįso užgauti katalikų bažny
čios nesvietiškus turtus, pa
liesti kunigų ir vyskupų kiše
nę!

D v a s i n i n k ų s k a u d ž ią lis i a 
vieta yra kišenė. Už viską 
j>e sutiks tau nuodėmes at
leisti, bet. saugok perkūne, 
neliesk jų kišenės. Pakelsi 
.'•anka prieš iš žmonių sukrau
tus bažnyčios turtus, eisi tie
siai pragaran be .jokio pasi
gailėjimo.

Vėl mūsų visą orą užtvino 
skrajojančios “lėkštės.” Iš 
visų Amerikos kampų plau
kia žinios, kad aukštai ore 
skraido nežinomos ir nesu
prantamos “lėkštės.”

A)- tik nebus “bolševikų” 
atsiųsta koronė? Kas gi ki
tas galėtų išdrįsti mus taip 
gązdinti ?

Per keletą dienų visa ša
lis buvo sujudinta “submari- 
nais.” Ten jau buvo aiškiai, 
tvirtai ir atvirai pasakyta, 
kad “bolševikai” buvo pri
buvę visą Ameriką išnešti į 
padanges.

Amerikos žmonių gązdini- 
mas pasidarė periodiška liga. 
Kas nors sėdi Washingtone ir 
tą amarą sugalvoja.

Kiekvienu sykiu, kaip tik 
pakyla gązdinimas, tuojau 
valdžia pareikalauja iš Kon
greso daugiau pinigų apsigin
klavimui. Ir gauna. Masi
nio protesto iš žmonių pusės 
nesimato. Jie išgązdinti “lėkš
tėmis” ir “submarinais.” •

★ /
Dar vienas stebuklingas 

mokslo išradimas. Jis pava
dintas “aureomycinu.” Į vie
ną toną ėdalo įdėsi penketą 
svarų šio padaralo ir gyvulio 
svoris ir dydis pasidvigubins.

“Aureomycin” panaudojus 
žmonių veislės gerinimui, su
silauksime tikrų milžinių! 
šimto svarų mergina pasida
rys dviejų šimtų svarų, šešių 
pėdų vyras pasidarys dvyli
kos pėdų !

What’s next?!
★

Dominiko P. Lekavičiaus 
mirtis padarė mūsų pažangos 
judėjimui didelį nuostolį. Tai 
buvo tikras lietuviškas “ąžuo
las.” Desėtkus metų jis ati
davė kovai prieš išnaudojimą 
ir skriaudas. Jis buvo ir ei
linis kovotojas ir vadas. Ne
žinojo, kas yra nuovargis, kas 
yra poilsis, kai reikėjo eiti į 
susirinkimus, apsiimti į komi
sijas, parašyti koresponden
ciją.
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Sakoma, kad ne atomai 
susprogdinę bombanešį

Albuquerque, N. Mex. — 
Kada susprogo milžiniškas 
amerikinis bombanešis 
B-29, pasklido kalbos, kad 
jis gabeno “kibirkščiuojan
čias” atominiu bombų me
džiagas; gal dėl to ir eks- 
plodavęs bombanešis.

Valdininkai gi aiškina, 
kad ėksplodavo gazolinas, 
one atominės medžiagos.

Su bombanešiu žuvo visi 
13 lakūnų ir jų oficierių.

Nelaimė įvyko “sekret- 
name” plote, kur gamina
ma atominės bombos ir 
daroma bandymai naujau- 
siems ginklams.

Indonezija rengiasi 
užpult sukilėlius

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo ket
virtadienį įsakė savo armi
jai nuslopint sukilimą Ma
kassar mieste ir apylinkėje, 
Celebes saloje. 0 trimis 
dienomis pirmiau Indonezi
jos apsigynimo ministerija 
skelbė, kad “jau pasidavę” 
valdžiai sukilėliai su savo 
vadu kapitonu Abdulu Azi- 
zu.

Sukilimą padarė buvusi 
koloninė Holandijos kariuo
menė.

Sumažinta karinė Amerikos 
atstovybė Varšavoje

Varšuva.— Lenkija rei
kalavo, kad Jungtinės Vals
tijos sumažintų kariškių 
skaičių savo ambasadoje. 
Tad Amerika ir atšaukė 5 
savo oficierius, 2 saržentus 
ir 2 sekretorius.

Dabar amerikinėje amba
sadoje Varšuvoje telieka 
tik 4 oficieriai ir 8 saržen- 
tai, neskaitant civilinių 
ambasados narių.

Romoj suimta 300 
demonstrantu prieš Ameriką

Roma. — Italų minia ap
gulė Amerikos ambasadą 
Romoj; demonstravo prieš 
amerikinių ginklų siunti
mą Italijai: protestavo, kad 
Italija ruošialma karui 
prieš Sovietų Sąjungą.

Tūkstančiai žandarų, rai
ti, pėsti ir važinėdami ame
rikiniais džysais, atakavo 
demonstrantus. Areštavo 

bent 300.

LONDON. — Krautuvių 
Tarnautojų Unija, turinti 
350,000 narių, reikalauja 
pakelti 'algas; smerkia val
džios pasimojimą užšaldyti 
jąsias.

ORAS. — Šalta giedra.
Dominikas P. Lekavičiui 

buvo neišsemiamas energijos 
ir įkvėpimo šaltinis.

So. Bostono Darbininke A. 
Zemena prižada visus' Ame
rikos pažangiuosius lietuvius 
“prašalinti iš lietuviško sąjū
džio.” Man jo gaila. Jis 
pamiršta, kad net ir kryžio
kiška kiaulė ragų neturi ir 
nieko negali išbadyti. Todėl 
niekas nebijo ir Zemeno.
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PRAVDA SAKO, SOVIETAI PAMOKINO AMERIKOS 
LAKŪNUS GERBTI TARP T AU LINES TEISES

Maskva. — Sovietu ko
munistu laikraštis Pravda 
rašo:

—Sovietiniai lėktuvai-ko- 
votojai tinkamai pamoki
no begėdiškus amerikonus,’ 
kurie atskrido karinius 
pratimus daryti virš Latvi
jos.

Jungtinių Valstijų oro 
jėgų atstovas Wiesbadene, 
Vokietijoj, gyrėsi, kad, gir
di, “mes galime skraidyti

Čilės diktatorius Videla 
gyrėsi senatui uždaręs 
Komunistų Partiją

Washington. — Trumano 
valdžios pakviestas, Senate 
kalbėjo Čilės diktatorius 
-prezidentas Gabriel G. Vi
dela. Jis ypač gyrėsi užda
ręs ir užgynęs Komunistų 
Partiją Čilėje. Videla pa
reiškė, jog uždrausta rink
ti ir komunistinius atsto
vus į Čilės seimą (kongre
są).

Videlos valdžia įsakė pa
naikinti ir kitas progresy- 
ves organizacijas, apšauk
dama jas komunistinėmis. 
Dennis Chavez dėkojo Vi- 
delai, esą, už “tokią kilnią 
kalbą.” •

Prez. Trumanas ir vals
tybės sekretorius Acheso- 
nas suruošė pietus-bankie- 
tus Videlai.

Videla viešės 4 savaites 
Jungtinėse valstijose, iš 
kurių tikisi gauti paskolos.

(Vakar buvo netiksliai 
pavadintas Videla Vene- 
zuelos prezidentu.)

Jungt. Tautų Sekretorius 
lėksiąs Į Maskvą

Lake Succes, N. Y.—Ge- 
neralis Jungtinių Tautų 
sekretorius Trygve Lie sa
kė korespondentams, kad 
jis galvoja apie skridimą 
Maskvon. Jis nori pasikal
bėti su Sovietų vyriausybe 
apie ginčus kas liečia Kini
jos atstovus Jungtinėse 
Tautose.

Lie yra pataręs priimti 
Kinijos Liaudies Respubli
kos delegatus kaip kinų 
tautos atstovus. To reika
lauja Sovietų Sąjunga ir 
jos draugai.

Bet amerikinis blokas 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryboje vis dar pripažįsta 
Čiang Kai-šeko politikie- | 
rius kaip Kinijos atstovus.

Sovietų delegatai griež
tai atmeta čiangininkus ir 
nedalyvauja tokiose Jungt. 
Tautų komisijų posėdžiuo
se, kur būna Čiang Kai-še
ko pasiuntiniai.

I

WASHINGTON. — Val
dinis gyvenamųjų namų di
rektorius Tighe Woods pa
leido 1,100 pareigūnų, ku
rie veikė, kad būtų vykdo
mas rendų kontrolės įsta
tymas. Gegužės mėnesį bus 
paleista dar 1,000 tokių pa
reigūnų.

Dabartinis rendų kontro
lės įstatymas išsibaigs bir
želio 30 d., jeigu Kongresas 
nepanaujins to įstatymo.

Jankių skraidymą virs Latvijos 
vadina “begėdišku įsiveržimu"
per Baltijos Jūrą, kada tik'sulaužė sovietinę sieną ir 
mums patinka.” I“1‘”

Bet faktai parodo, kas 
į balandžio 8 d. į pietus nuo 
j Liepojos atsitiko keturmo- 
! tariniam kariniam Ameri- 
Ikos lėktuvui, tokios rūšies 
| kaip Bombanešis B-29. Tie 
I faktai mokina gerbti tarp
tautinius įstatymus, — sa- 

!ko Pravda.
Tai, suprantama, tas pat 

i dingęs Amerikos lėktuvas 
i Privateer, kurio palaikų 
Baltijos Jūroje ieško gink
luoti amerikiniai lėktuvai.

Pravda tęsia:
— Amerikiniai valdinin

kai sakė, kad jų lėktuvas 
dingęs laike paprastos la
vinimosi kelionės iš Vokie
tijos į Daniją; bet jie užty-

| jūros ir dingo iš akių, kaip Washington. — Koresppn- 
sake sovietinė nota.) . .dentai balandžio 13 d. už- 

—Nekviesti a.merikimai į ]<]aųSe prez. Trumaną, ką
svečiai su savo lėktuvu su-j jksaj mano apje penkerius 
žiniai pei zenge Sovietų savo pp8Zįdentavimo metus, 
valstybes neliečiamybę, ir įTrumanas atsak8> kad jo 
sulaužė tarptautines teises, vaRlžia tarnavus didžiaį. 
—rašo Pravda. — O Ame- . . 1 _. .
rikos valdininkai visaip iš- |®iai _^vei l»y™neje ir 

Ii fakta, kad tas lėktuvas'sisukinėja, mėgindami pas- zen}e^.u 3 fai. nie. .u?"  met sios salies istorijoje 
•jrk . • • T nebuvę tokiu geru laikuDaug senatorių ir kongresmanųiamerikiniam bizniui, kaip 
ima giminėm algas iš valdžios įpr^^Trumanas^primin- 

--------- damas, jog tatai raportavo 
dėjėjų, kad valdžia jiems iš-i Wall Stryto bankininkai ir 
mokėjo $60,946 algų per .kiti didieji bizniai.

Prezidentas taip pat gy- 
rėsi pasidarbavęs taikai to
kiais žingsniais, kaip Mar- 

ishallo planas vakarinei Eu- 
iropai ir parama Graikijai 
i ir Turkijai pagal Trumano 

manas Parnell Thomas’ yra' mokymą prieš komunizmą, 
kalėjiman pasodintas už i . Kartu Trumanas skun- 
pasisavinimą algų, kurias 
valdžia mokėjo Thomaso 
giminėms ir kitoms mote
riškėms neva kaip oficia- 
lėms raštininkėms.

Panašiai išnaudojo val
džią ir buvęs kongresma- 
nas O‘Konski.

Washington. — Oficia- 
; liai pranešta, jog pernai 28 
I senatoriai ir 90 kongresma- 
nų samdė savo gimines 
kaip raštininkes-raštinin
kus, kuriems valdžia mokė
jo algas.

Senatoriai ir kongresma-

metus.
Mažiausiai valdžios pini- į 

gų išleido savo padėjėjom i 
senatorius Forrest C. Don-i 
nell — “tiktai” $28,247 per! 
metus.

nai gauna po $12,500 algos,1 Respublikonas kongres- 
ir dar po $2,500 priedo iš- j 
laidoms per metus. Prie
das yra laisvas nuo taksų. 
Bet jie samdo raštininkes- 
padėjėjus, kuriem valdžia 
išmoka tūkstančius doleriu c

Taip antai, respubliko
nas senatorius įves pernai 
samdė tiek raštininkių-pa-

Filipinų policija nužudė 
70 ramiu žmonių

Manila. — Didžiajame 
penktadienyje Filipinų po
licija urmu užpuolė ir nu
žudė 70 ramių žmonių vie
name Papangos provinci
jos miestelyje. Valdžia ke
tina tyrinėti tą skerdynę.

Filipinų karo ministerija, 
iš savo pusės, giriasi, kad 
per kelias pastarąsias die
nas jos kareiviai užmušę 
79 valstiečius sukilėlius- 
hukbalahapus. Pasakoja, 
kad iš valdžios pusės kritę 
tik du kareiviai.

Francijos policija saugos 
amerikinius “švietėjus”

Paryžius. — 69 ameriko
nai, vadinami “švietėjai,” iš 
41 valstijos lankysis vie- I 
nuolikoje vakarinės Euro- , 
pos kraštų. Francijos val
džia paruošė policiją, kad 
apgintų tuos “švietėjus” 
nuo demonstrantų. Nes bu
vo pranešta, jog darbinin
kai demonstruos prieš juos 
kaip karinius Amerikos 
agentus.

Rangun, Burma. —Vie
sulas čia užmušė 6 žmones
ir sužeidė 100.

“lavinosi” virš Sovietu že
mės.

(Sovietų vyriausybė savo 
protesto notoj pareiškė, 
jog minimas lėktuvas ap
šaudė sovietinius lėktuvus, 
kuomet jie liepė jam nusi
leisti į artimąją aikštę. Vie
nas greitasis Sovietų lėktu
vas atsakė šūviais iš savo

\ pusės. Tad amerikinis lėk- 5 pastaruosius metllS 
! tuvas pabėgo atgal link i

Mirtinai sutrėkšta 50 
indusų maldininkų

New Delhi, Indija.—Dau
giau kaip milionas indusų 
maldininkų grūdosi maudy- 
dytis šventojoj savo upėj 
Gange prie Hardwar mies
to. Per jų susikimšimą ta
po mirtinai sutrempta bei 
sutrėkšta 50 žmonių: keli 
šimtai sužeista.

Indusų religija skelbia, 
kad jeigu kuris ..pasimau
dys 6 valandas toje upėje 
per atlaidus, tai nusiplaus 
visus “griekus” ir užtik
rins išganymą ne tik sau, 
bet ir savo vaikams bei ki
tiems ainiams per tris kar
tas. Tie atlaidai įvyksta 
sykį kas 12 metų.

Tai buvęs ginkluotas 
Amerikos lėktuvas

London. — Fotografijos 
rodo, jog tokie Amerikos 
lėktuvai, kaip dingęs Balti
jos. jūroj Privateer, yra tu
zinais kulkosvaidžių gink
luoti; O amerikonai skelbia, 
kad tas lėktuvas buvęs be
ginklis.

New York. — Penktadie- 
dienį čia snigo ir iš ryto 
buvo 25 laipsniai šalčio 
virš zero.

&
lepti, kad jų lėktuvas šni- 
piškai apžvalginėje sovie
tines vietoves. Tarp tų išsi
sukinėjimų yra pasakoji
mai, kad Jungtinės*Valsti
jos, girdi, nepripažįsta Lat
vijos sovietiniu kraštu.

Panašiai šnekėdavo ir. 
Hitleris. Jis pasakodavo, 
kad negalima pripažinti 
tarptautinių' teisių net vi
sai Sovietų Sąjungai.

°rez. Trumanas savinasi 
“gerovės nuopelnus” per 

Kartu Trumanas skun
dėsi prieš tuos laikraščius, 
kurie sako, jog būtų lygiai 
taip, jeigu net pusgalvis 
(moronas) būtų prezidenta
vęs per pastaruosius 
tus.

o me-

Areštuota 90 mirusio
turky generolo šalininką

Istanbul, Turkija.—Mirus 
Turkijos generolui Fevziui 
Cakmakui, buvusiam armi- 
jos vadui, jo šalininkai kė
lė demonstracijas prieš da
bartinę turkų valdžią. Po
licija užpuldinėjo demons
trantus ir areštavo daugiau 
kaip 90.

Pasitraukęs iš karinės 
tarnybos, gen. Cakmak va
dovavo Tautinei Partijai; 
kuri priešinasi preidento 
Išmėto Inonu valdžiai.

Policija, tarp kitko, su
ėmė 25 asmenis, kurie gar
siai skaitė arabų kalba 
Koraną, mahometonų 
šventraštį. Valdžios įsakyta 
tiktai turkų kalba Koraną 
skaityti.

BOMBA HARVARDO 
UNIVERSITETE

Cambridge, Mašs.—Spro
go bomba ant palangės 
Harvardo Universiteto 
bendrabučio Thayer Hall; 
sužeidė vieną studentą, ir 
sutriuškino kelis tuzinus 
langų. Bomba buvo daryta. 
Ieškoma kaltininkų.

Norristown, Pa. — Džiū- 
rė surado, kad per Sanato
rijos viršininkų .apsileidi
mą įvyko gaisras, kuriame

i žuvo 10 proto ligonių.
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Nuteisti du cechai 
kaip Amerikos šnipai

Praga. — čechoslovaki- 
jos’ teismas nuteisę du ce
chus kalėjiman už šnipinė
jimą amerikinei ambasa
dai. Dagmara Kacerovska 

įgavo 15 metų kalėjimo ir 
Lubomiras Elsneris — 18 
metu.

Jiedu buvo Jungtinių 
’Valstijų ambasados samdo- 
■mi tarnautojai, žinių vertė
jai. Teisme abudu prisipa- 
įžino “iš dalies” kaltais. Jie
du taipgi pasisakė, jog ra
šinėdavo amerikiniam am
basados laikraštukui cechų 
kalba straipsnius, šmeižian
čius Čechoslovakijos Liau- 

| dies Respubliką.

Sugriuvo Graikijos 
Į liberalų valdžia ;

—
Atėnai, Graikija. —Pasi

traukė liberalu ministu ka
binetas su savo premjeru 
Sofokliu wVenizelosu. Tad 
Graikijos karalius Paulius 
pakvietė generolą Plastira- 
są sudaryti naują ministrų 
kabinetą. Plasti ras yra va

idas vadinamos Vidurinės 
partijos.

Suprantama, jog Ameri- 
jka prispyrė liberalų val
džią pasitraukti. Amerikos 
ambasadorius Atėnuose ne
seniai reikalavo “paplatin
ti” Graikijos valdžią, įtrau
kiant į ją Įvairių kitų 
partijų politikierius. Jis 
persergėjo, kad Jungtinės 
Valstijos sumažins arba 
sustabdys dolerinę paramą 
Graikijai, jeigu jos valdžia 
nebus paplatinta.

Čiangininkai tebeskleidžia 
gandus apie rusus Kinijoj

Hong Kong.—Čiang Kai- 
išeko kinai tautininkai sklei
džia iš Formozos gandus, 
kad Sovietai, girdi, susiun- 
tę šimtus, gal tūkstančius 
lėktuvų liaudiškai Kinijos 
valdžiai. Čiangininkai kar
toja savo paskalus, kad Ru
sija atsiuntus tūkstančius 
savo karininkų į šanghajų 
ir kitus naujosios Kinijos 
miestus.

Bet atkeleiviai iš Šang- 
hajaus liudija, kad nematyt 
ten nė vieno rusų karinin
ko.

Vakariniai 4 kraštai 
vienodina savo oro jėgas

London. —Anglija, Fran- 
cija, Belgija ir Holandija 
susitarė vienodai lavinti 
karinius savo lakūnus, pa
gal tas pačias taisykles. 
Bus daromi bendri tų kraš
tu lėktuvu manevrai. €• C-

Ruošiami bendri
Atlanto kraštų 
laivynų manevrai

Ottava, Kanada. — Ka- 
nadiniai valdininkai sakė, 
kad gegužės mėnesį visų 
Atlanto pakto šalių kari
niai laivynai išvien daryš 
manevrus šiaurinėje Jūro
je, arti Vokietijos.

Atlanto paktui priklauso 
Jungtinės Valstijos, Angli
ja, Francija ir devyni kiti 
kraštai.
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Ente-red as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., 
under the Act of March 3, 1S79.

Amerifcos Konferencija Taikai Išlaikyti
Skaitytojas, be abejojimo, bus skaitęs š. m. balandžio 

mėn. 12 dienos Laisvėje Amerikos intelektualų ir dvasiš
kių šaukimą Konferencijon Taikai Išlaikyti

Konferencija įvyks šių metų gegužės menesio 29, 30 ir 
31 dd. Chicagoje.

Laiko beliko nedaug, tad kiekvienas amerikietis priva
lo susirūpinti, kad konferencija butų pasekminga. Atsi
minkime, jog šaukėjai, net ir geriausiais norais besiva
dovaudami, didelės ir reikšmingos konferencijos nepa- ! 
darys, jei plačioji visuomenė nuoširdžiai nereaguos į jų j 
kvietimą.

Konferencijoje turėtų dalyvauti įvairiausių įsitikini-

Finansinė Parama Laisvei, i Nacių okupacijos metu lietuviški apskričių
Smūgis Kryžiokams

Lietuviškieji kryžiokai trokšta dienraščiui Laisvei 
mirties. Tačiau pažangioji mūsų visuomenė sako: dien-Į 
rastis Laisvė turi gyvuoti! Savo stiprius pareiškimus į t v • i sz ’ • •. n* • _ •

viršininkai buvo Lietuvos liaudies smau 
gikai ir naciams pardavikai

I Į m. birželio mėn. 27 d., na-
kryžiokams, pažangumai remia finansais. Kitas smūgis j Pabėgę nuo Tarybų liau-jciai kai užėmė Rokiškį, Ro- 
kryžiokams dar skaudesnis: Inteligentiškesni dipukai,I^jes. tariama Smetonos fa- buvęs užsilikęs is
pasipiktinę kryžiokų organizuojamais pikietais ir piū- j utinio rėžimo “auklėta in- i lai įjampo es ^atitiemtas 
dymais lietuvio prieš lietuvi, atsimeta iš ju abazo ir stoja tehgentija, kum nacių oku-j n'.^u .7*^ va an ą
į pažangiečių eiles. Šią savaitę Brooklyne du dipukai už- 
siprenum-eravo Laisvę. Ot, tai bent naujiena prelatui’ 
Balkūnui, kuris yra vienas aitriausių neapykantos iri 
pagiežos kurstytojų tarpe lietuvių.

Finansinės paramos dienraštis palaikė nuo šių prie- 
teliu:

J. Žebrys, nuo clevelandiečių grupės .
S. Šaltys, Rocldfo.rd, III............................
Vladas Zaruba, Brooklyn, N. Y. . . .
I. K., Scranton, Pa.................. .....
J. Chelus, Perth Amboy, N. J.................
S. Bankus, Haverhill, Mass. .....
W. Čepolis, Alliance, Ohio........................
J. Bakšys, Worcester, Mass...................
A.. Kasperavičius, Ansonia, Conn. . . .
J. Kamarauskas, Girardville, Pa. . . .
A. Žilionis, Haverhill, Mass.......................
Visi aukojusieji linki dienraščiui gyvuoti ir pareiškia,

pacijos metais viežlyvai [pasiskelbė Rokiškio

(slaptas karčiamas) lanky
tis. O jo žmonelė “mėgda
vo” būti nuolatinai “Lietū
kio” prekių sandėliuose bei 
kitose krautuvėse. Karo 
metu labai stigo prekių ir 

tizanų vadu” ir komendan-' viskas buvo parduodama su
par-

tarnavo Hitlerio rudmarš 
i kiniams komisarams, daž- j tu. žydo dr. Goldmano na- kuponais. Kaip tik “Lietū- 
I nai mėgsta pripūsti visokių ’ me
■ burbulų apie Tarybų Lie- 
i tuvos pareigūnus.

Pradėdami seriją straips- 
'nių apie Smetonos fašisti
nius “išauklėtus” poniukus, 

i norime pavaizduoti Ameri- 
kos į 

: kaip smetoniniai batlaižiai > pirmiausias ir “švenčiau-
■ “vadovavo” lietuves liau- ‘ sias” tikslas pagrobti žydų tas prekes. Drausdavo tik
įdžiai ir tarnavo naciams į turtą, kad geriausias bran- sauvaliauti apskrities virši- 
i pardavikiškai. igenybes į [čemodanus susi- ninko žmonai ir liaudžiai
I Lietuvos fašistinio valdy-' pakavusi ^jo graži ir veikli skirtas prekes vogti krašto 
i mo laikais Lietuva buvo ; Aydų turtų^ “t ............... ~1'J’.......
| suskirstyta administraci- j žmonelė nusigabentų 
I niai apskritimis. Taigi aps-į^ai dienai” 
' kričių -viršininkai 1___

' : valstybės... vidaus santvar- 
Kitas džiuginantis ženklas, tai daugelyje vietų yra'kos “dievaičiais”, jie oeuar-1

išipiai buvo atsakomingi vi- !kl\ties Xiršininko “ visaga- 
veika-'daus reikalų ministerijai. |lmčią” šiltą vietelę...

Nacių kariuomenė, oku- j Žukas Rokiškio komen- 
1941 m. birželio dantų neilgai tebuvo. Tik 

___ Tarybų Lietuvą, neil- kol sulikvidavo žydų turtą., 
[gai trukus įvedė krašte na- Žydų namai tariamų sava- '

“įsteigė” komendantūrą kis” parveždavo prekių, tai 
ir pirmu uždaviniu savo poniutė viršininkienė s|ku- 
“štabui” įsakė getan Rokiš- bėjo “Lietūkio sandėlin, 
kio dvaran suvaryti visus, kad be leidimo prisirinkti 
miesto žydus, visus juos' geriausių prekių. Gi “Liet- 
apiplėšti ir susirinkti į savo ūkio 
čemodanus pagrobtas bran- 

pazangiems žmonėms,! genybes. Taigi Žukui buvo drausti . . . i « • vz • • ' • • • • •

vadovybė poniutei 
viršininkienei nedrįso už- 

i grobti miestelė
nams ir valstiečiams skir-

. 2.00

mų ir pažiūrų žmonės, trokštą taikos. Šiandien, kai im- kad jie duos ir daugiau paramos kovai prieš kryžiokų 
perialistai siekiasi pasaulį naikinti atomo ir hydrogeno i piktas užmačias užsmaugti dienraštį Laisvę.
bombomis, tai nėra prasmės klausinėti žmogų, kokios [ ’
jis yra pakraipos, kokių religinių įsitikinimų bei kokių | rengiama pramogos dienraščio paramai. Kai]) matot 
politinių pažiūrų. Jei tik jis ar ji stoja už taiką, tai ir; paskelbimų visoje eilėje kolonijų bus perstatytas 
gerai, jam reikia paduoti ranką, tenka su juo išvien | las “Nesusipratimas,” kurį parašė Rojus Mizara, ir pel- 
dirbti, kad išgelbėjus pasaulį nuo karo provokatorių pa-i nas nuo perstatymų skiriamas Laisves naudai. Jau ke- pavusi 
simojimo. Diatoje vietų yra rengiami piknikai mūsų dienraščio pa-i men.

Šia proga pravartu susipažinti su tuo, kaip į taikos ramai. Tai puikūs dalykai! O kryžiokams, tai skaudu
smūgis. Jokie tamsos apuokai negali pastoti kelio apšviišlaikymo reikalą žiūri tarybiniai intelektualai. Štai vie-

nas žymiausiųjų T. Sąjungos rašytojų, Ilija Erenburgas, tai. Musų dienraštis gyvuos! 
parašė atsišaukimą į rašytojus Ernestą Hemingway, 
John Steinbecką, J. B. Pręstley ir kitus, ragindamas ’ 
juos stoti taikos šalininkų frontam Tarp kitko Erenbur
gas žy*mi:

“Aš nesakau, kad jūs turėtumėt sutikti su mūsų socia
linėmis, politinėmis ir estetinėmis pažiūromis. Aš nesą- į Siaurame artimų pažįsta-, padėtų
kau, kad jūs turėtumėt pasmerkti tą ar kitą valdžią dėl mų rate Mykolas Biržiška Į liaudišką savo išdavikiškos 
jos naminės ar užsieninės politikos. Aš tik sakau, kad didžiuodavosi savo bajoriš-’ vyriausybės pobūdį. Myko- 
reiktų pasmerkti toji valdžia, kuri pirmutinė išdrįstų ka kilme: jo protėviai buvo 
mesti atominę bombą ant bent kurios šalies gyventojų.” lenkų bajorai — Biržiškos.

Musų nuomone, tai teisinga pažiūra. Plačiajai publik
Paimkime konkretų pavyzdį: Sakysim, didžiuliame i nereklamuodavo 

apartmentnamyj gyvena^ keletą s dešimtų šeimų, 
tarpe yra visokių tikybų žmonių, netikinčių žmonių, res- jis visuomet buvo įsitikinęs, 
publikonų, demokratų, komunistų ir nepartinių. Ir štai, kad mėlynas kraujas, te- 
jaučiama, jog kai kurie piktadariai ruošiasi apartmentą kantis jo gyslose, turi jam 
padegti. Ką gi šitie visi—visokių įsitikinimų ir pažiūrų ('užtikrinti ypatingą karje-

Laisv ės < A dm h i is t> \ac i ja.

Mykolas Biržiška
užmaskuoti anti-

savo ba- 
kurių 1 joriškos kilmės, bet širdyje

“tvarkytoja” ūkio inspektoriai. Taigi Mi
kėnas atsikeršydamas, ūkio 
inspektorių 
prievarta 
žandarams, 
suėmė ir prievarta išgrūdo 
ties Leningradu frontan. 
“Sodyba” bendrovė prekia
vo daržovėmis, vaisiais, 
uogienėm, medum ir kt. 
“Sodybos” direktorius buvo 
atsargos leitenantas. Kai 

iciu civiline valdžia, pasky- norių “partizanų” buvo iki i naciai skelbė mobilizacijas, 
rėv generalinį komisarą, ■ pogrindžių kampelių ap- įMikėnas vieton _ gynęs 
sričių komisarus ir kaip grobti (bet anie tai plačiai i lietuvius, jis juos prievarta 
Hitlerio “dievišką” dovaną, [kitu kartu — tai jums bus j siūlydavo žandaram sugau- 

ikad geriau išmelžtų kraštą, [ įdomios “istorijelės”), žy- ti ir išsiųsti frontan. Taip 
Lietuvai “suteikė” tariamą [dai iki plikai išrengimo iš- jis pasielgė su .broliu lietu- 
“savivaldą.” [kratyti ir viso amžiaus jų ym “Sodybos” direktorių.

Kadangi Smetonos lai- i santaupos: pinigai, čekiai, T......
kais Lietuva buvo gerai i žiedai, laikrodžiai, portei- 
“išsiauklėjusi” Hitlerinėj ir!garninkai, branzalietai su- 
Mussolininėj “santvarkoi.” ’nešta i komendantūrą. Tas

į ,po
pas mamytę 

buvo paslėpti, o kad su ne taip 
vertingom aukso ir sidabro 

jie betar- reikmenėm nusipirktų aps-

linčią”
Žukas

Miką 
atidavė 

kurie
naciu 

žmogų

>" direktorių. 
Lietuvis karininkas papjo
vė karininką, kuris turėjo 
net žmona ir maža kūdiki. 
Mikėnas vien iš Rokiškio
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biržiška dziaugsniingai t į n iu cįviiįneį valdžiai[ buvo atlikta nacių įsakymu. m- daug žandarams išprie- 
atejo Sleževičiui į pagalbą. c - ! - ■ -!—■*-— ---- .............u.-.-:-
Taip Biržiška tapo minis
tru vyriausybėje, kuri vo
kiečių kareiviais, anglu 
ginklais ir amerikiečių pi
nigais nuslopino liaudį.

vartavo smulkiu valdi n in- 
poniutės padeda-[kų. O jo policija kaip niek- 

At- šingai apgrobdavo smulkius

daug rūpesčio nebuvo ir j Komendantas Žukas savo 
‘Lietuvoj paliko beveik to- j gražios 
kią pat vidaus administra-Į mas tą turtą tvarkė.

Lcinę santvarką. : rinkus” geriausių brange- valstiečius, kurie parvesda-
Lietuvoj administracinė | nybių net šešis čemodanus, j v° į turgų parduoti bent 

valdžia buvo pavesta taip‘poniutė Žukienė juos pasi- į daržovių, uogų, bulvių ir kt. 
Įvykus Lietuvoje 1926 m. pat apskrities viršininkams,1 krovė į Rokiškio “Lietu- ■ Mikėnas nelemtą galą gavo

‘fašistiniam perversmui, leista suorganizuoti polici-ikio” sunkvežimį (troką) ir i būdamas DP stovyklose
i, išnešęs kailį 

atlikęs komėm-nuo liaudies sprendimo.
Tai pora pavyzdžių. Jų 

visų apskričių,

taip‘poniutė Žukienė juos pasi-į daržovių, uogų, bulvių ir kt. 
__  I - j Rokiškio “T IVrilfnnsiQ nnlomtn crtiln oruvn 

v _ , - , 9 T. . ............................ .... -.į TZ . r i j.aoiouniAaun perversmui, i leista suorganizuoti polici-ikio” sunkvežimį (troką) išbūdamas
“zm<!nes dąr-v!ų behutlUsuMyk.olo| Biržiška labai greit tapo!.ja. Taigi kaip Smetona f a-į išvežė į Kauną. O kaip ge- Vokietijoj

draugu ir dažnu į šistiškai-nacistinį aparatą [ra “ ’ 1...... 1
rūmuose. [buvo “išauklėjęs,” tai tuo-' 1 
metai lietuviška-LIUS buvo. policijos vadais, 

be morales ir pjam, fašizmui buvo pavojui-; |icininkais susodinti visi 
; tie patys pareigūnai, kurie 
dirbo prie Smetonos, išim
tinai ištikimi smetoninin- 
kai. Gi apskrities viršinin
kais buvo. paskirti naciams 
viežliviausi daugumoj sme
toniniai karininkėliai, ku
rie geriausiai pasižymėjo 
žydus varant į 'getus, gra
žiausiai apiplėšiant ir pasi
dalinant žydų 
kaip žiedus, 
laikrodukus ir 
baldus.

Va, štai keletas faktų 
jums, kaip tokie lietuviai 
prie nacių iškilo viršinin- 

kaip jie smaugė 
bei miestelėnus ir 

[žemesnius lietuvius tarnau
tojus. .

Utenos apskrities virši
ninku buvo tūlas leitenan- 
čiukas Žukas su savo gra
žios sudėties poniute. Jis 
prie nacių savo “karjerą” j skriti.es valstiečiai jau ne

sargyboje, kad piktadaris savo tikslo nepasiektų, kad : Biržiškos protėviais, bet [ Smetonos 
apartmentnamis, kuriame jie gyvena, būtų saugus ir čie-ijis pats turėjo svarių ypa- m
las. ! tybių karjerai: jis buvo L

žmogus be principų, be j 1935-36 
įsitikinimų, 1.. 
be sąžinės.

Po 1917 metų Vasario re
voliucijos Rusijoje Myko
las Biržiška ėmė smarkiai 
reklamuoti savo “socializ
mą.” Tuo laikotarpiu “so
cialisto” etiketė jam atrodė 
naudingiausia karjerai da
ryti.

Greit Biržiškai pasitai
kė pirmoji proga tapti “po
litiniu veikėju.” Tą progą 
jam suteikė kaizeriniai 
okupantai. Mykolo Biržiš
kos “socialistiniai” įsitiki
nimai nedarė jokių kliūčių 
okupantams tarnauti.

1917 m. rugsėjo mėn. 
Biržiška buvo okupacinės 
valdžios paskirtas į “lietu
vių konferencijos” delega
tus. “Socialistas” puikiai 
jautėsi kunigų, dvarininkų, 
pirklių ir fabrikantų kom
panijoje ir karštai rėmė 
nutarimus, kuriuos konfe
rencijai įsakė priimti jos 
organizatoriai — vokiškie
ji okupantai.

Kai 1918 m. gruodžio pa
baigoje Šleževičius 
“ministrų kabinetą,” 
damas 
knechtų durtuvais 
gniaužti liaudies 
Lietuvoje, jam buvo reika
lingas “socialistas,” kuris'ją.

Pasaulis šiandien yra kaip apartmentnamis. Nepai
sant, kas ką sako, pasaulis yra tik vienas. Jeigu piktada
riams, imperialistams—kriminalistams pavyktų jis už
degti atomo bei hydrogeno bomba, jis užsiliepsnotų, nai
kintų miliojonus žmonių. Kokia būtų pasėka atominės bei 
hydrogeninės bombos uždegto gaisro, nieks šiandien ne
gali pasakyti, panašiai, kaip negalima būtų pasakyti, kas 
atsitiktų, jei piktadaris kokiomis naujomis priemonėmis 
uždegtų apartmentnamį, kuriame jūs gyvenate.

Va, kodėl tenka kiekvienam budėti, kad piktadariai 
imperialistai neuždegtų pasaulio atomine ugnimi!

“Gyventi ar mirti—tai šios dienos klausimas,” sako 
amerikiečių išleistas konferencijon šaukimas. Toliau:

“Valdžia padarė grėsmingą nutarimą—gaminti hyd- 
rogeninę bombą, nepaisant, kad milijonai amerikiečių 
dėl to krūpčioja iš baimės. Tai pavojus, kuris nustelbia 
visus praeityje grėsusius pavojus. Tatai atidaro duris 
karui, grūmojančiam sunaikinti visą žmoniją. Tos dū
lys turi būti uždarytos. Turi būti pašalintas karas, kaip 
žmonijos likimo sprendėjas.”

Šitaip į dalykus žiūri konferencijos šaukėjai.
Be abejojimo, jų balsas bus išgirstas ir taikai palaiky

ti konferencija, šaukiama Chicagon, bus didelė ir reikš
minga. ’

Trys Šimtai Generolų
Andai savaitraštyj “The Nation” tilpo žymaus ispano 

publicisto, De Vayo, straipsnis apie Vakarų Vokietiją. 
Jis tai rašo ryšium su busimąją Amerikos, Anglijos ir 
Francūzijos užsienio reikalų ministrų konferencija, 
įvykstančia gegužės mėnesį, — konferencija, kurioje 
bus svarstytas ir Vakarų Vokietijos klausimas.

Be abejojimo, ten bus svarstyta, ar ginkluoti Vakarų 
Vokietiją, ar steigti jos armiją; bus, galimas daiktas, 
svarstytas ir kitas klausimas: ar pripažinti Vakarų Vo- 

. kietijai lygią “pilietinę teisę,” t. y., ar įsileisti ją į 
aukštąsias Vakarų Europos tarybas. ,

Ta proga Del Vayo žymi:
: <zVisų trijų valstybių vyriausybės pripažįsta, jog Va

karu Vokietijoje atgema nacizmas. Jau priimta norma
liu reiškiniu tas faktas, jog artimi Hitlerio bendradar
biai užima aukštas vietas pramonėje ir valdžioje; karte-

1 liai, amerikinės militarinės valdžios nujstatyminti prieš 
trejus metus, atsikuria ir jie šiandien galingesni nei kada 
nors buvo; buvusieji nacių laikraščių leidėjai, nepasi
keitę ir nepareiškę jokio gailesčio dėl savo pirmesniųjų 
darbų, gauna priemones spausdinimui šlykščių, anti-se- 
mitinių laikraščių ir žurnalų. Šitie žmonės netgi nerodo 
jokap noro reformuotis. Atžagariai.” ’

Taiwienas juodas, sakytum, baisus lopas ,Vakarų Vo-

vokiškųjų

lipdė 
siek- 

land-
už- 

valdžią

gos krizės metai. 1935 m.! 
įvyko Suvalkijos valstiečių 
sukilimas, o 1936 m— stam
biausias buržuazinėje Lie
tuvoje Kauno ir kitų mies
tų darbininkų generalinis 
streikas. Kiekvienam buvo 
aišku, kad lietuviškasis fa
šizmas artėja prie kracho. 
Tuo laikotarpiu Biržiškai 
atėjo nauja idėja: po Sme
tonos jis turi užimti prezi
dento vietą Lietuvoje. Ap
galvojęs savo šansus, jis 
nutarė, kad geresnio kandi
dato į Lietuvos prezidentus 
rasti negalima. Jis buvo ir 
kairysis, ir dešinysis, ir se
nas “socialistas,” f 
tautininkas, ir demokratas, 
ir fašistas. *

Hitleriniams grobikams 
okupavus Lietuvą, Myko
las Biržiška nutarė paskel
bti apie naują savo “atsida
vimą”: jis nedviprasmiškai 
ėmė garbinti nacistinius 
žmogėdras.

1943 'm, balandžio mėn. 
hitlerininkai, kuriems po 
Stalingrado pristigo pat
rankų mėsos, suorganizavo 
“lietuvių konferenciją,” noe 
rėdami lietuvių tautos išga
mų rankomis įvykdyti Lie
tuvoje “totalinę mobilizaci-

Mykolas Biržiška pir-

ir naujas r ,.

kietijos apsiauste. Yra ir kitas, kuris gero nežadąs de
mokratiniam pasauliui. Paskaitykite:

“šiuo metu trys šimtai generolų, vadovaujamų dviejų 
aukštų buvusios Hitlerio armijos pareigūnų, field mar
šalo Guderian ir generalinio štabo viršininko von Hal
der, ruošia naują strateginį planą. ”

Šios dvi trumpos ištraukos pasako daugiau nei ilgiau
si straipsniai galėtų pasakyti. Jos kiekvienam rodo: Va
karų Vokietijoje viešpatauja naciai, hitlerininkai, kurių 
generolai ruošiasi steigti vokiečių armiją, — armiją, 
esančią nacių vadovybėje!

vertybes, 
apyrankes, 
rūbus bei

i “misiją” 
dantas Žukas tada buvo pa
skirtas už “chrabrastį” U- turime iš 
tenos apskrities viršininku, bet tai kitu kartu.

Likęs Utenos viršininku, 
Žukas pradėjo vykdyti na
cių pavestą užduotį jau ne 
kaipo lietuviu, o kaip na
ciams ištikimiausias_ savo 
krašto pardavikas. Ūkinin
kus apkrovė rekvizicijomis 
ir kas naciams neatiduoda
vo duoklės, tiesiog tą vals
tietį įgrūsdavo nacių žan
darų naguosna. Kaimo jau
nus vyrus, miestelėnų dar
bininkija, net žemesnius 
tarnautojus, kurie jam ne
buvo tokie simpatiški, na
ciams skelbiant mobilizaci
jas, su vietos policija gau
dė ir įdavinėjo žandarams.

Tas liaudies kraujasiur- 
bys tiek jau buVo nuėjęs to
li smaugiant Utenos aps
kritį, kad net tuo laiku 
Kaune leidžiama priešnaci- 
nė lietuvių pogrindžio 
spauda visas Žuko niekšys- 
tes kėlė aikštėn. Utenos ap-

Visų apskričių viršininkų 
galva ištikimiausias iš išti
kimiausių buvo smetoninis 
neolituanų buvęs pirminin
kas P. Ališauskas—tai ad
ministracinio departamento 
direktorius. P. Ališauskas 
yra kilęs iš vargingo vals
tiečio šeimos nuo Kriaunų, 
Zarasų apskr. Zarasuos 
mokindamasis nešiojo na
minį austą motinos švarke
lį. Pasiekęs Kauną, su kai
mišku biedno valstiečio na
miniu švarkeliu, puolė pa
laižyti Smetonai batą ir vė
liau liko smetoninės studen
tijos ‘neolithuanų’ pirminin
kas. Viežlivas Smetonos 
tarnas tiko geriausiu nacių 
patikėtiniu ir hitlerininkų 
okupacijos metais buvo Ge- 
neralkomisaro ranka—jis 
skyrė viršininkus lietuvius, 
kurie smaugė Lietuvos vals
tiečius ir miestelėnus.

Va tokie asmenys, pasie-
pradėjo nuo Rokiškio. 1941 begalėjo panešti to kruvino kę šiapus Atlanto, jau gali

lietuvio Žuko vykdomo na- ku^i patyrę ir gerai “išla- 
cisiiško teroro ir Utenos vinti” pikietuotojai.
valstiečiai Žuką niekingai 

J’udai- i nudėjo-nušovė. Taip vieno 
siais šeimininkais Biržiška šunies pasibaigė bjauri is- 
paspruko į vakarus, gerai torija. Išliko tik graži jo 
žinodamas, kuo lietuvių'poniutė ir gal kur užslėpti 
tauta jam turi atlyginti už Su žydų brangenybėmis še- švedų ir vokiečių laivinin- 
11943 m. balandžio išdavys- ši čemodanai... 
tę. Kupinas neapykantos i 
išvaduotajai Lietuvai, 
dabar agituoja lietuvius' nas B. Mikėnas^ 
negrįžti į savo gimtąjį kraš-'

mininkavo tautos išdavikų 
konferencijai.

Drauge .su savo
J. Skina ik is.

žuvusio amerikinio lėktuvo 
palaikai ?

Stockholm, Švedija. —

kai sakė, jog Baltijos Jūro-
Rokiškio apskr. viršinin- į.ie jnatė plūduriuojančius 

jis | kas buvo atsargos kapito- i laužus, kurie galį būti žu-

tą. Žmogaus, raginusio lie
tuvius teikti patrankų mė
sa hitlerinei kariuomenei, 
nejaudina ir likimas lietu
viu, kurie svetimuose kraš- 
tuose išnaudojami vergų 
darbui ir įvairioms avan
tiūroms. R. žemaitis.

“Tėvynės Balsas”

vusio amerikinio lėktuvo 
palaikai.'

obeliškis.
Tas žmogutis “pasižymėjo”
pjaudamas smulkesnius 
tarnautojus, kurie jam ar
jo poniutei trukdė ekono-jpublikonui senatoriui Van- 
miniai “tvarkyti” apskritį, denbergui per operaciją nu- 
kitaip sakant, pastojo ant imtas skaudulys nuo nugar- 
kelio. Pats Mikėnas mėgda- kaulio.
vo daugiau po “knaipes” pjauta pusė plaučių.

WASHINGTON. — R

Pirmiau jam iš-

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—šeštad Bal. 15, 1950

skriti.es
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RINKTINĖS APYSAKOS ŽINIOS IS LIETUVOS

ir nknRs
Iš Meninio-Kultūri- 

nio Pasaulio
Patsai žymiausias filmu aktorius — 

skaitant mirusius ir gyvuosius — yra 
Charles Chaplin. Veikalai, kuriuose jis 
vaidino vyraujančią rolę, niekad nemirs.

Tad labai smagu pažymėt tą faktą, 
kad šiuo metu niūjorkiškiame Globe ki
no teatre rodoma filmą “City Lights,” 
gaminta prieš 20 metų, kurioje C. Chap
linas pasireiškia su visu savo genijalu- 
rnu.

Vėliau žadama tame pačiame teatre 
rodyti kitą Chaplino filmą, “The GreaJ: 
Dictator,” o dar vėliau gal būt bus ro
doma ir “Monsieur Verdoux.”

Chaplino veikalą matyti pirmą kartą 
reiškia smagumą, antrą kartą — smagu
mą ir pilnesnį jo įvertinimą-

Apie 15 milijonų žmonių, kino teatrų 
lankytojų, pasirašė po peticijomis, rei
kalaujant, kad Kongresas panaikintų 
federalinius taksus, uždėtus ant įėjimo 
bilietų. Sakoma, dauguma Kongreso na
rių sutinka su minėtų taksų panaikini
mu.

Jungtinėse Valstijose šiuo metu jau 
yra išleista “į svietą” keturi milijonai 
televizijos priimtuvų. Tai reiškia smūgį 
filmų pramonei, nes žmones, turį namuo
se televizijos priimtuvus, nenori eiti į 
kino teatrus.

Charles Chanlin, beje, kuria naują 
filmą, kurios ligi šiol dar nieks nežino 
pavadinimo. Filmą liečia klouną, pra
radusį pajėgumą prajuokinti publiką.

Filmu magnatai dejuoja, kad publika 
mažai tesilanko į kino teatrus, o žmo
nės, mėgsta filmas, dejuoja, kad filmų 
magnatai išleidžia menkavertes filmas, 
neturinčias jokios visuomeninės reikš
mės.

•__

Walter Huston, žymus filmų aktorius, 
mirė nuo širdies smūgio, sulaukęs 66 
metų amžiaus. Jis buvo gabus, talentin
gas aktorius, vaidinęs daugelyj filmų va
dovaujančias roles.

Niujorke pradėta rodyti Eagle-Lion 
kompanijos filmą “Guilty of Treason.” 
Tai neva filmą apie kardinolą Mincl- 
sz-enty ir jo teismą, kuriame jis buvo tei
siamas už šnipinėjimą, juodojoj rinkoj 
spekuliacija (prie to jis prisipažino 1) ir 
kitus kriminalinius darbus. Iš tikrųjų, 
ši filmą padaryta klastingai; jos tiks
las: kurstyti žmones prie neapykantos 
liaudiškoms respublikoms ir prie karo. 
Tai įžūli propaganda už viską, kas yra 
bloga ir baisu.

Minėtoji kompanija, beje nusitarė šią 
filmą skelbti niūjorkiškiame “Daily 
Workeryj',” bet šis dienraštis atsisakė 
skelbimą priimti dėl to, kad pati filmą 
su menu, su gyvenimu neturi nieko ben
dra, dėl to, kad ji yra karinės propagan
dos priemonė, o “D. W.” kovoja už tai-, 
ka. v

Įdomu tai, kad ši filmų kompanija se
niau savo filmų neskelbdavo “Daily 
Workeryj,” — tik dabar ji nusitarė 
skelbtis, kuomet žinojo, kad jos “kūri
nio” darbininkų dienrašti^ neskelbs.

__ •__

Išleidimas pasaulin tokių filmų, kaip 
“Guilty of Treason,” žemina visą filmų 
pramonę ir atstumia žmones nuo kino 
teatrų!

jJ:

Šių metų balandžio 9 dieną Paul Robe- 
šonui sukako lygiai 52 metai. Paul Ro
beson — vienas didžiausių meno pasau
lyje milžinų, šiandien jis, gal būt, pats 
didžiausias. Geni jalus dainininkas, akto
rius, na, ir kalbėtojas, visuomenininkas, 
negrų vadovas. N.

Atęstogų Meno Mo
kyklos Reikalu 

*1 ---------
Vasąra artėja ir mes jau vėl ruošia

mės Atostogų Meno Mokyklai. Šią vasa
ra Meno Mokykla vėl įvyks gražiame 
Worcesterio lietuviu Olympia Parke. 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugija jau 
paskyrė Olympia Parko salę nuo rugpjū
čio 7 iki 20 Meno Mokyklai'. Mes jau gir
dime, kad prie LMS II ir.III apskričių 
prisidės eilė kitų organizacijų Worceste- 
ryje ir kitur.

Šiuo tarpu dar mokyklos planai nėra 
pilnai paruošti. Mes dar/įdiskusuojame 
pagerinimus ir sumanymus mokyklai. 
Dviejų vasarų mokyklos patyrimai, mū
sų organizacijos konferenęijų diskusijos 
teikia įvairių sumanymų ir gerų minčių 
kultūriniam mūsų darbui. .■ v i

Meno Mokykla bus dviejų savaičių, 
kaip ir praeityje. Dvi savaites koncent
ruoto meninio - kultūrinio mokymosi, 
švietimosi; gal ir nepadarys diplomuotų 
chorvedžių, režisierių, aktorių. Bet mes 
žinome, kad dvi savaitės lekcijų, paskai
tų daug duos ir prisidės prie pastūmėji- 
mo kultūrinės apšvietus proceso. Kaip 
chorvedžiai, režisieriai, vaidintojai, taip 
lygiai organizacijų veikėjai ir eiliniai 
nariai daug galės pagilinti, praplėsti sa
vo kultūrinį žinojimą per dvi savaites 
sistematingai paruoštuose kursuose ir 
lekcijose.

Reikėtų keleto metų paprasto mūsų 
kultūrinio judėjimo proceso, kad gauti 
tiek medžiagos, tiek žinių, kiek jų bus 
pateikta Meno Mokykloje. Čia švietimo 
ir lavinimo darbas koncentruotas, spe
cialiai paruoštas. Šios vasaros Meno Mo
kyklos kursai, manome, turės padengti 
Lietuvos istorijąy'kultūrą, meną, orga
nizacines problemas. Tai ne viena, pri
puolamai suruošta, paskaita ar prakal
ba. bet kelios dešimtys jų.

Šių metų Meno Mokykla, manoma, vi
sai pašalins dalyvių amžiaus skirtumą. 
Ji bus lygiai reikalinga į ir privaloma 
jaunimui ir senimui. Taip pat mokykla 
bus lygiai vertinga meno mėgėjams ir ne 
meninių organizacijų veikėjams. Šios 
vasaros Meno Mokykloje nebus išimčių, 
kur kas veikia. Taip lygiai joje privalo 
dalyvauti LMS grupių ir LDS, LLD 
kuopų nariai. Todėl ne tik LMS, bet ir 
minėtų organizacijų kuopos, apskričiai 
ir nariai privalo veikti Meno Mokyklos 
organizavimui.

Praplėtimas kultūrinės apšvietos, pa
žinimas savo tautos kultūros, jos istori
jos nėra tik tų sritys, kurie vaidina, dai
nuoja ar šoka. Ši sritis būtinai reikia 
pažinti bile veikėjui. Taipgi, kad pažin
ti muziką, literatūrą, dramą, tapybą ne 
būtinai reikia tas meno sritis praktikuo
ti. Kad ir politinis veikėjas negali bū
ti pilnai sėkmingas, jei jis ar ji šlubuo
ja meno-kultūros srityje.

Atsižvelgiant į tai, kad praplėsti kul
tūrinį žinojimą, kad duoti medžiagos 
jaunimui -ir senimui, kuris stovi prieky
je pažangaus kultūrinio judėjimo, ir mo
kyklos kursai taikomi.

Imkime dramos kursą. Ši meno šaka 
taip svarbi lietuvių judėjime. Vaidybos 
ir režisūros kursas siūloma dėstyti aka
deminių prelekcijų formoj. Kursas tu
rėtų padengti, kaip moksliniai draminis 
veikalas reikia ruošti scenon. Kokios yra 
režisieriaus pareigos veikalą paėmus va
dovauti. Principai režisūros ir vaidybos. 
Šiame kurse dalyvaujanti studentai gaus 
pamatinį teoretinį žinojimą, kaip pasi
ruošti, kaip studijuoti vaidybos ir reži
sūros darbą. Tai kursas lygiai prieina
mas jaunimui ir senimui. Lygiai svarbus 
ir tam, kuris nevaidina ir nerežisuoja.

Į dramos kursą taip pat gali įeiti vei
kalų rašymas, dramaturgija. Iki šiol 
mūsų meninėje saviveikloje dar kaip ir 
nesimato jaunesniųjų dramaturgų, sce
nos veikalų rašytojų. Bet mes turime se- 
nesnėsės kartos veikėjų, kurie jau yra 
kaip ką parašę ir bando rašyti scenai. 
Tačiaus pasimokyti, gauti teoretinį su- 

(Tąsa 4-tam pusi.)

Taip. Rinktinės apysakos. Puikios, 
gražios apysakos taip jaukiai paįvairina 
ir: puošia mūsų laikraščius. Skaityk ir 
gerėki s, mokykis iš jd daug daug ko.

Neseniai perėjo per “Laisvę” R. M i ža
ros “Kelias į laimę.” Visi skaitėm tęsi
nius: Su tais tęsiniais apysaka užsitęsia, 
užsivelka, sunkiau esti susigaudyt. Tai 
dabar netrukus gausime knygą. Bus vi
sa kas patogiai ir sklandžiai sudėta krū
von. Dar kartą visi gardžiai perskaitysi
me “Kelią į laimę.”

O va dabar eina per “Laisvę” “Kalvio 
Ignoto teisybė.” Tai apysaka! A. Gudai
tis ją paraše — Guzevičius. Kokio jo esa
ma meistro, kokio artisto! Taip liaudiš
kai, taip tikroviškai, taip aktualiai at
pasakoja jis, apipavidalina mano gerai 
girdėtas ir žinomas vietas — apie Obe
lius. Tai tarp Rokiškio ir Eglainės, o 
Eglainė — jau Latgalijoj, Latvijos pa
krašty, netoli nuo mano gimtojo kaimo.

Kas ypač būdinga — tai anų metų, 
anų vietų kaimiečių kalba. Tokia sul
tinga obeliškių apylinkės potarmė. Ir 
Gudaitis-Guzevičius taip gausiai ir taik
liai ją pavaizduoja. Tai mano gimtojo 
kampelio potarmė. Skaitai žmogus ir su 
pasidygėjimu atsimeni jau pamirštus po
sakius. Ir paskui, dėl viso ko, užsirašai 
— suvarstai tuos liaudies gudrybės per
lus.

Julė Žemaite stebėtinai gausiai pa
barstė žemaitiškų žodžių. Kai man, tai 
jie būdavo nelabai kada girdėti, tebesant

Pavasarinės Mūsų 
Pramogos

Kaip kiekvieneriais metais,, taip ir 
šiemet, baigiantis žiemos sezonui, baig
sis ir mūsų pramogos salėse — koncer
tai, spektakliai.

Nesakytum, jog šiemet pažangioji 
Amerikos lietuvių visuomenė turėjo 
daug spektaklių ir koncertų. Ne! Jų 
buvo ruošta daugiau tik Brooklyne ir 
Chicagoje. Kituose miestuose kultūrinių 
pramogų buvo ruošta ribotai.

Čia galima pažymėti tik kai kurios 
kultūrinės pramogos, įvyksiančibs bėgyj 
pastarųjų keleto savaičių.

SOUTH BROOKLYNE balandžio 15 
dieną Bridgcporto aktoriai suvaidins 
Broniaus Vargšo dramą

RICHMOND HILU Y J balandžio 16 
dieną įvyks pavasarinis Aido Choro kon
certas, kurio programą atliks Newarko 
Sietyno Choras, vadovaujamas Walt-erio 
Žuko, taipgi pats Aido Choras,, vadovau
jamas Jurgio Kazakevičiaus, ir solistai; 
bus ir deklamacijų.

DETROITE, MICHIGAN, balandžio 
16 dieną Chicagos Liaudies Teatro ak
toriai, režisuojami S. J. Jokubkos, su
vaidins Rojaus Mizaros trijų veiksmų 

' p j esę “N e sus ipra timas. ’ ’
Tie patys aktoriai balandžio 23 dieną 

tą pačią pjesę vaidins Kenosha, Wiscon
sin, o gegužės 14-tą dieną — Grand Ra
pids, Michigan.

BROOKLYNO Liaudies Teatro ak
toriai, režisuojami Jono Valančio, “Ne
susipratimą” pirmą kartą vaidins balan
džio 23 dieną Liberty Auditorijoje, Rich
mond Hill, N. Y. Vaidinime dalyvauja: 
Jonas Valentis, Adelė Rainienė, Juozas 
Byronas, Eva T. Mizarienė, Steponas 
VeČkys, Juozas Judžentas, Elena Bra
zauskienė, Alekas Nevinskas, Aldona 
Aleknienė, Povilas Alekna ir Kašte Ru- 
šinskienė.

Tie patys aktoriai “Nesusipratimą” 
vaidins: balandžio 30 dieną New Haven, 
Conn., o gegužės 21 dieną — Hartford, 
Connecticut.

Na, o mūsų Amerikos lietuvių viltis 
— jauniausia ir gal būt kultūriškai spal
vingiausią organizacija, ne kartą links
minusi lietuvišką Broojdyno ir artimes
niųjų miestų publiką ir nepasiduoda se
nesnėms meno ir kultūros organizaci
joms.

Norite žinoti , apie kokią organizaciją 
Čia kalbama? Gerai, jei dar kas nežino
te, tai pranešime: kalbama apie Lietu
vių Kalbos Mokyklėlę’ (LKM). Gegužės 
7 dieną, sekmadienį stato scenon didžiu
lį spektaklį “Proga Kiekvienam.” Spek
taklio pastatymu rūpinasi: Aldona Ži
linskaitė - Anderson, Ruth Bell, Juozas 
Dagis, Carl Bender ir visas LKM sąsta
tas. Spektaklis susidės iš liaudies dainų, 
tautinių šokių, teatro, deklamacijų ir ki
tų pamarginimų.

man Lietuvoj., Tai, skaitant Žemaitę, 
tenka daug užrašų daryti — ir mokytis 
iš paprastos nemokytos kaimietės, — ne
mokytos, bet talentingos,, originalios ra
šytojos Žemai tes-

Cl štai dabar Gudaitis-Guzevičius. Jau 
nesakysiu apie jo menišką gabumą 
grakščiai ir vaizdžiai pinti apysaką, 
teikti vaizdų ir įvykių panoramą. Tai 
brandaus artisto prievolė. Bet ta Gudai
čio kalba, žodžiai, sakiniai!... Kiekvie
nas apysakos tipas išsireiškia saviškai, 
turi savus individualinius posakius. Šab
lono, monotonijos nėra. Visa kas švyti 
gyveniškom spalvom. Kaimietis, kalvis, 
mokytojas, seniokas, motina, duktė, tit- 
nagiškas buožė, juodvarnis kunigas, gro
buonis vokietis (“niemčius”): visi savo 
vietoj, visi turi būdingą savo kalbą, po
žiūrius, idėjas, posūkius! O paties auto
riaus vaizduojamas ir kalbinis stilius 
liudija jį esant, įgudusi; menininką, kal
bos žinovą, lingvistą.

Štai tik keletas padrikai surankiotų 
iš apysakos posakių.

Bulundas kalvės viršugalvis ... lyg 
kuoktelėjęs ... kiek kumptelėjęs . .. vai- 
kėgalis ... kaip lapinas, kiek “šlėkterė- 
jęs” ... arklėkas, paršelėkas, pašlemė
kas . .. vikriai styreno, šapendamas ... 
nernendamas ... valyvas toks ... iškėlė 
iš kaukaspenio (titnago) ugnį ... na, bet 
tiek tiekos... bala jų “nematai”... tai, 
buvę jų nebuvę . . . pamataravo, pamosa
vo... vai, ta žiežula, ragana ... šluotraži 
įsitvėrusi.... prakaulis jos kūnas... 
raudą maldydama .. . kas tau taip daė- 
dė? ... išverk tą maudulį... kad nėr 
atadvasties ... jos įgraudinta, pasiuntė- 
davo padirbėti klebonijom .. apsidairė 
po viduaslį... nuo sijono padurkų.... za- 
babonai. . . ale tu man čia nebliuznyk.. . 
tai ko čia dabar mes taip pastriūbom ... 
ko žliumbi?... dunkso kalvu atbrai
los ... krivūlės galu barbena į langą.. . 
padabino ašutiniais karbinėliais (kar- 
batkom) . . . kur rangėsi pupojai, nas
turtos ... puronėliai (“crocus”) ... miš
kinė dedėsva, skiauturinė širdažolė, ože- 
linis peletrūnas, sundraika, dilgėlės .. . 
varnalizd.žiai griozdiškai sukraūstyti į 
šakumas... 'išperėtas pyplys .\.. užsi
maukšlino languotą kepurę . . . kur baigė 
vinguriuoti takelis... keliūta.. pakriū- 
ta,. . . tijūnavo po dvarus ... sunkus laik
metis. ... beatodairiškai. .. paskūtiniškai 
bloga. . . kaimas iš tolo, kaip kurmarau- 
sis . . . kryžiasuolėje sėdėjo... namie
gams (namiškiams) buvo numanu, kad... 
ir priekaištingai numilmino .. . dvikin
kiu plūgu ..užgriozdotas palaikiais 
kambliais ... “padementas” .. . suręsti 
rąstgaliai... apstiegtas stogu ... traknų, 
šiaudų prikimštas .. . negirdom leido už
uominas (sugestijas)... dangaus vais
kumo je bolavo... kelnių, kiškos pasirai
tojusios .. stovėjo skaitmuo 6 .. . užsi
movė dzindrą išdegintas kelnes... kaip 
kirvis kaplys ... sukinėjo šūkaliodamas 
ir skeryčiodamas ... tik vienam akimo
ju! ... kone kaktomušiais susidūrė su 
kunigu .. . nupūškaco .. .

O kiek tų visokių lokalizmų, būdingų 
ištarmių? ... ei, tugi. .. aisma, pama- 
tysma .. . nubėga pakalnan . . . unt kal- 
nalia ... un tis ... žūsis .. . kurnėta, avė
ta ... unduo ...

Na taigi, vyručiai, skaitykime “Kalvio 
Ignoto teisybę” ir galvon dėkimės.

Ir nevien tik šią Gudaičio apysaką. 
Skaitykime kito Lietuvos klasiko apysa
ką. Kanadiškis “Liaudies Balsas” po vie
ną ištisą puslapį deda A. Vienuolio 
“Puodžiūnkiemį.” Irgi koks gražumėlis!

Tema truputį kitokia, kitokis turinys, 
bet tai irgi meistro darbas. Iš valios,, iš 
lengvėlio autorius atskleidžia prieš jus 
savanaudžio, suktai prasisiekusio buožės 
Jono Puodžiūno psichlogiją. Kietas, kaip 
titnagas, tas lietuviškas ponėkas Puo
džiūnas. Kaip draskūno žvėries, nagai 
jam į save riesti? Ir kasa jis vis į save, 
vis sau ir sau, atkakliai, šlykščiai, šykš
tuoliškai. Engia ne tik.kad savo dvare
lio kumečius, bet ir net savo vaikus ir 
savo brolį Antaną, su kuriuo įsigijo pa
livarką “ant pusės.”

A. Vienuolio stilius saviškas. Jis, ne
skubėdamas, smulkmeningai aprašinėja 
gyvenimo epizodus, bet taip vaiskiai, 
kad regis, tu pats visa tai matai ir ste
bi:

Vienuolio aprašomos vietos ir žmonės 
— tai jo gimtųjų Anykščių apylinkės. 
Tų pačių Anykščių, kuriuos taip idiliš- 

(Tąsa 4-tam pusi.)

Nauja Technika 
Maisto Pramonėje

VILNIUS. — Lietuvos mais
to pramones įmonėse per pa
staruosius metus žymiai pato
bulinta gamyba, sumontuota 
daug automatų ir kitokių mo
derniškų mechanizmų.

Konditerijos (saldainių) fa
brikuose per praėjusius me
tus pradėjo darbą dešimtys 
vakuump aparatų, karamelės 
automatai, formavimo maši
nos, siurbliai, transporteriai.

įmonės tapo moderniškos. 
Dabar trys konditerijos fabri
kai — Marijos Melnikaitės 

j vardo, “žibutės“ (abu Vil- 
iniuje), “Rūtos“ (Šiauliuose) 
pateikia du kartus daugiau 
gaminių, kaip trylika Lietu
vos fabrikų prieš karą.

Visiškai mechanizuojama 
tabako pramonė. Vilniaus ta
bako fabrikas ir Kauno “Ko
vos“ bei “Zefiro“ fabrikai 
aprūpinti mašinomis dėžu
tėms ir cigaretėms gaminti, 
pokavimo ir etikečių Štampa
vimo automatais ir tt.

Nauja technika, kurios 
anksčiau Lietuvoje nebuvo, 
pasirodė ir alaus pramonėje. 
Pernai gamyklose sumontuoti 
naujo tipo pilstymo ir plovi
mo agregatai. Kam anksčiau 
reikėjo valandų, dabar terei
kia kelių minučių. Iš pagrin
dų rekonstruota kepyklų pra
monė. Vietoje smulkių išmė- 

! tytų amatininkiškų kepyklų, 
pastatyta 19 mechanizuotų 
įmonių. Prie riebalų ir alie
jaus fabrikų statomi trans
porteriai žaliavai mechaniš
kai iškrauti iš vagonų į san- 

| dėliup.

i Kuriamas Aukštos Žemes
■ Ūkio Kultūros Rajonas
! PANEVĖŽYS. — Panevėžio 
mašįnų-traktorių stotis žymiai 
plečiama. Į stotį siunčiami 

' nauji kombainai, linų rovimo 
; mašinos, cukrinių runkelių 
; kombainai, vilnų kirpimo 
j aparatai, dizeliniai traktoriai, 
j bulvių kasimo mašinos, šieno 
į presai ir daugelis kitų maši- 
j nų. Su laukuose dirbančiais 
traktorininkais stotis palaikys 
nuolatinį radijo, ryšį. Maši
nų - traktorių stočiai vado- 

j vaus mokslinė - gamybinė ta
ryba, kurią sudarys žemės 
ūkio instituto bendradarbiai.

Per trumpą laiką aplink 
mašinų - traktorių stotį bus 
sukurtas aukštos žemės ūkio 
kultūros rajonas, kuriame 
dirbs šimtai įvairių paskir
čių moderniškų mašinų ir kur 
žemės ūkio darbai bus atlie
kami mokslininkų priežiūro
je.

Mokslinių Darbų Rinkiniai
VILNIUS. — Aukštųjų mo

kyklų ir mokslo tyrimo insti
tutų bendradarbiai atlieka 
platų darbą įvairiose mokslo 
srityse. Išleidžiama vis dau
giau mokslinių knygų. Jų 
tarpe žymią vietą užima įvai
rūs mokslinių darbų rinkiniai? 
Sistemingai pasirodo nauji 
“Mokslų akademijos darbų” 
rinkiniai. Praėjusiais metais 
išėjo iš spaudos “Vytauto Di
džiojo universiteto techniki
nių fakultetų moksliniai dar
bai,’’ “VDU medicinos fakul
teto darbai“ ir eilėė kitų rin
kinių. šiomis dienomis pasi
rodė “Vilniaus universiteto 
mokslinių darbų“ tomas.

★
Statybinių Medžiagų 
Dislokacijos Planas

VILNIUS. — Per artimiau
sius metus respublikoje nu
matyta sukurti daugiau kaip 
1,000 plytinių, čerpinių ir ki
tų statybinių medžiagų įmo
nių kolektyviniuose ūkiuose, 
o taip pat dešimtis stambių 
respublikinio masto fabrikų. 
Ryšium su tuo reikalinga su* 
daryti smulkų statybinių me
džiagų dislokacijos planą, šį 
darbą atlieka geografijos-ge- 
ol ogi jos ir ekonomikos insti
tutai, vadovaujant ekonomi
kos instituto direktoriui D. 
Budriui.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Šeštad., Bal. 15, 195Q



KALVIO IGNOTO TEISYBE
APYSAKA

Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIčIUS

(Tąsa)
— Revoliucija ne zabova! Nelengvas 

daiktas teisybę pasauly įkurti!.. .
Prisitraukęs arčiau prie ugni-es, Igno

tas įrėmė alkūnes į plačiai išskėstų ko
jų kelius, sunėrė rankas ir svariai pa
sakė:

— Tai tai]), vyručiai, trauksmėms .. . 
O kad ateis laikas vokiečiam pirtis už- 
kurt, tai tada ir užkursma, ir taip, kad 
jiem padai sviltų, o per ausis dūmai 
rūktų .. . Tuoj pat kelsimėnis iš rais
to... Nebeliūla po kojom. šerkšnais, 
kaip tiltu, dabar visur kelias! Gana čia 
lindėt.. .

Pirmieji šalčiai jau sukaustė pelkes 
ledo plutomis: kur anskčiau buvo pa
žliugę, dabar žemė pasidarė kieta ir 
skambėjo, kai]) gerai suplakta asla.

Iš savo pelkės Ignoto vyrai žygiavo vi
są dieną, nuo pat aušros, aplenkdami ne
užšalusias klampynes ir tebegaruojan
čius paversmių akivarus. Bruknių ir 
spangių uogienojų kupstai, išeinant iš 
pelkyno, dingo. Toliau klojosi rudų sa
manų kilimėliai ir pageltusių papartynų 
gojai. Dingo asiūkliai ir šaižios, aštria
briaunės viksvos, prasidėjo krūmokšnių 
brūzgynai. Juo aukščiau iš pelkės, juo 
sunkiau buvo eiti: nusimetę lapus, ber
žiukai neūžaugos ir karklai kabinosi, 
plėšė drabužį tankiomis šakomis. Per 
trumpą spalio dieną Ignoto vyrai spėjo 
išklampoti tik į . pelkės pakraščius. 
Čia dar tebedžiugino akį raudoni šer
mukšnių karoliai tarp tamsiai žalių eg
lių ir ąžuolai, išskėtę standžius, šalnų 
paauksintus lapus.

Jau temstant Ignotas išsirinko sto
riausią ąžuolą kalnelyje:

— Na, čia ir prisėsma, vyručiai.
Jie susikūrė ugnį po ąžuolu, pasistatė 

sargybą ir susėdo ant samanų ir skuji- 
nėlių. Čia juos ir aptiko senasis Salagi- 
rio eigulis Suvaizdis. Iš už eglės išniręs, 
jis priėjo tiesiog prie laužo ir besisvei
kindamas metė priekaištingu, girgždan
čiu balsu:

—. Einant ir einat, kaip šernai, — 
valkšnių vąlkšnys! — Takelius pramins- 
tat, tai paspęs jum žabangus vokietis ... 
Ir patys pražūstat, ir man prapuldys- 
tat.. . Oi, kavol, kavol! Nepasėdi tu vie
toj!... Ir ko čia tau maža? Ir ko čia 
tau negera? Žandarmas, žiūrėk, kad jau 
jos kada keliu, tai pro raistą lėks net 
priguldamas, tartum jį velnias neštų, ne 
arklys... Krūmai, -eglynai, raistas pats 
baisiausiasai .. .

Visi prie laužo sukluso, o jis, kaip 
mirtinai pavargęs žmogus, progarsiu 
dėstė: 
va! Ne plienčikai! Ne! Ir ne mūsiškiai! 
va! Ne plienčikai- Ne! Ir ne mūsiškiai! 
Pasdabok, Ignas! Kad pats nesaugai sa
vo galvos, tai kas gi ją tau nusaugos?

Ignotas ramiai klausė, o eigulis vis ka
lė:

— Neik niekur. Sugrįžk raistan, Ig
nas! Išgaudys jum tonais, kaip viščiu
kus. Po vieną išmaigys.

Pagaliau Ignotas numojo ranka:
— Nebe tas metas.
— Ir tas metas — ne metas, ir anas 

-— ne metas! Tai koks gi metąs? Nuo 
pat vokiečio pradžios plienčikai bėgo. Ė 
jis gaudė. Basiaką kokį nusamdęs, palei
džia pamiškėn! — Plienčikas, mat! Tu 
jo pasigailėk, priimk, ė rytoj anas tau 
žandarus trobon! Va, šitas plienčikus 
globia! Mato vokietis, kiaurai mišką 
mato!... Anava, Panemunėlin kad pri
varė stuikų!... Ir nepaleidžia, ar tik 
arklių nepradės imt... O medžių prive
žė, — gateris dieną naktį piauna nesu- 
piauna...

Ignotas su eiguliu niekad nesiginčijo, 
iš dalies dėl pagarbos, šiaip ar taip — 
tikras tėvo brolėnas jam Suvaizdis, o iš 
dalies dėl atsargumo: kam čia pyktis su 
eiguliu.

— Kur tu vėl paskėlei? •— užklausė jį 
Suvaizdis.

— Kur akys mato- — išsisuko nuo at
sakymo Ignotas. — Kam klausi? Nori 
padėt? Tai padėk, — išvesk iš Skapagi- 
rio.
. Rytą Suvaizdis išlydėjo būrį. Eidamas 
pirmutinis, jis vikriai lipinėjo per iš
verstus kelmus, sukinėjosi tarp krūmų, 
lankstėsi' prieš šakas, nelaužydamas jų,

ir žengė, nepalikdamas ryškių pėdsakų; I 
ir buvo aišku, kad dar’vis tiek širdo se- i 
nis.

Klausydamas, kaip braška už nugaros 
jo vyrų mindomi krūmai, Ignotas sekė | 
Suvaizdį ir, nenorėdamas sulaukti jo 
priekaištų, nuolat ženklais rodė vyrams, 
kad -eitų lengviau... O vis dėlto Suvaiz
dis netrukus ėmė švokšti:

— Meškakojai!.. . Lipa - mina - trioš- 
kina - laaužooo!.. . Kad pereinat syki, 
tai kaip viesulas!... Pėdom eik, — be 
paklaidos jum užeisi! Oi, parpulst'at!... 
Oi, žiūrėk, Ignas, žiūrėk-

Išvedęs būrį iš miško, Suvaizdis susto
jo ties eiguvos siena ir, patempęs kalvį 
šalin nuo būrio, dar kartą įspėjo:

— Pro miesčiuką neik ir laukuos nes- 
rodyk!... Tik — krūmais vis... krū
mais! Siuva tie šunys apie Skapagi- 
rį!... Tu nemanyk! Ir ant tavo paties 
galvos iš tokių atsiras!... Žino vokietis, 
koksai paukštis auksine kulka šaunamas, 
žino!. ..

Ir jau visai atsisveikinęs, Suvaizdis 
sugrįžo, išsitraukė iš užančio geltoną, 
stambiomis raidėmis atspaustą popierių 
ir padavė Ignotui.

5.000 markią atlyginimo!
C III 420/18 ' JĖŠKO:

VARKALIO-VARKALINSKO.
Tai yra pagarsėjęs gaujų vadas: 

siaučė ypatingai pietiniame Birschi 
apskrities krašte ir Rokischki aps
krityje ir jau daug kartų yra užpuo
lime pamatytas buvęs.

Vardu Ignotas, kokių keturių de
šimtų metų amžo, ūgis apie 1,78 m., 
tvirto stuomens. Skruostai raudoni, 
apskritaburnis, ūsai dideli ir tan
kūs, akys pilkšvai mėlynos, ant kai
rės smakro pusės nedidelė karpa, 
atrodo labai tvirtas vyras.

Drabužiai: tamsiai mėlynos keli
nės ir juodas liemenims švarkas, ligi 
kėlų, gelumbinė kepurė su kailio au
sinėmis, vokiečio pėstininko batai.

(Bus daugiau) |
-------------------------- -—. ,

Atostogų Meno
Mokyklos Reikalu
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

pratimą draminių veikalų rašymui, nėra 
kur. Vasarinė Meno Mokykla čia gali 
daug pasitarnauti.

Vieton lietuvių Įkalbos, jos taisyklių, 
gramatikos, manoma paruošti kursas 
prelekcijų, apimančių Lietuvos istoriją, 
kultūrą, meną. Tai vėl kursas naudingas 
ir reikalingas kiekvienam organizacijos 
nariui ir veikėjui, nepaisant, kurioje 
kultūrinėje šakoje jis ar ji veikia.

Šių metų Meno Mokykloje nebus pra
leista ir organizacinė sritis. Mes gerai 
žinome, kad ten, kur yra gera organiza
cija, — yra ir gera veikla. Dažniausia 
kenčia nuo organizacinio nesugebėjimo 
mūsų meninės grupės. Todėl ši mūsų 
veiklos dalis turi būti mokykloje nagri
nėjama ir mokinama.

Kaip matome, jei minėti klausimai 
bus priimti į Meno Mokyklos kursus, tai 
jaunimo ar senimo klausimas atpuola. 
Mokykla visiems lygiai bus naudinga ir j 
reikalinga. Kuriems bus nepriimtini mu- ; 
zikos, liaudies šokių kursai, tai jie pil- ! 
nai galės stoti ir sekti Lietuvos istorijos, 
kultūros, dramos ir kitus kursus.

Meno ir kitos kultūrinės organizacijos | 
jau dabar turi planuoti, kad galėtų pa
siųsti kiek galima daugiausia studentų į | 
meno mokyklą. Reikia siųsti studentus 
žiūrint ne į jų amžių, bet i jų veiklą, 
darbštumą. Žinoma, reikia kreipti dė
mesio į tai, kad kuo daugiausia būtų 
jaunų, kurie ateityje galės senesnius pa
vaduoti.

Tačiaus mokykla negali remtis tik sti
pendijomis, organizacijų apmokamais 
studentais. Kiekvienas ir kiekviena, ku
rie mokyklos laiku gali gauti porą ar sa
vaitę atostogų, jas privalo praleisti Meno 
Mokykloje. Mokykloje atostogos praleis
ti mažiau kainuos, negu kitose vietose. 
Todėl pavieniai turi būti raginami daly
vauti šios vasaros Meno Mokykloje.

Suorganizavimas didesnio skaičiaus 
studentų ne tik padarys mokyklą dides
ne, bet ir jos išlaidas sumažins.

V. Bovinas,

Rinktines Apysakos
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

kai apdainavo Antanas Baranauskas. 
Kas negėrėjos jo poema “Anykščiu Šile
lis”?

Iš tų pačių vietovių iškilo ir A. Vie
nuolis (Žukauskas), ir Jonas Biliūnas, 
ir dabartinis Juozas Baltušis, kurio ‘Gai
deliai gieda” —■ skardžiai gieda ir Lie
tuvoj, ir Amerikoj, ir Lenkijoj, ir daug 
kur po Tarybų sodybas.

A. Vienuolio “Puodžiūnkiemio” vieto
vės irgi netolimos “nuo mūsų krošto.” 
Anų laikų anykštėnų potarmė gerai ma
no girdėta dar iš Lietuvos laikų. Ir Vie
nuolio apysakoj užeini būdingų žodžių 
ir poreiškių, kuri-e suteikia apysakai jau
ku koloritą.

Savo kalboj “Puodžiūnkiemio” hero
jai santūresni su savo lokalizmais, su 
savo seniau vartotais posakiais, iš kurių 
lengvai galėdavai nustatyt, kad čia esa
ma žmonių “nuo mūsų krošta” — nuo 
Anykščių, Pandėlio, Vabalnykų, Pane
munėlio, Kupiškio, Kavarsko ir kitų 
Vilkamergės (Ukmergės) apskrities vie
tų.

“Puodžiūnkiemis” — gražus, įdomus 
Vienuolio kūrinys. Raginu Įsiskaityti ir 
paskr'aidyt vaizduotės sparnais po “mū
sų krošta.”

Na, tai “Laisvė” ir “Liaudies Balsas.” 
O “Vilnis” ką? Mūsų čikagiškis dienraš
tis plačiomis kolonomis deda verstinį M. 
Šolochovo romana “Pakelta velėna.”

Pakeltos velėnos autorius Šolochovas 
— įgudęs Tarybų Sąjungos rašytojas. Jo 
meistriškasis “Ramusis (ar tykusis) Do
nas” žinomas daug kam ir čia, po lietu
viškus Amerikos naujokynus. Man teko 
ir tuo pačiu vardu operą girdėt prieš po
rą metų. Didžiulėj Niujorko Karnegi hol 
(Carnegie //all) patalpoj tapo sudainuo-

romanu parom- 
originalia rusų Frankfort, Illta, suvaidinta Šolochovo 

ta opera “Tichij Don,” 
kalba.

Romanas “Pakelta 
taus kalibro kūrinys. Platūs jo užmojai, 
smarkūs ypai, galingai atpasakoti, vaiz-| 222/Oil Workers Internation- 
dingai atvaizduoti. Atsiveria prieš jus al Unijos, CIO, 
visa audringoji panorama. Vaizdų vaiz- te darbą Texas kompanijos 
dai, tipų tipai tirštomis gretomis perei- valynyčioje . 
na jūsų akyse.

Sunkus, klaikus porevoliucinis laik
metis didžiuliame kazokų kaime. Įsikū-j-,7 prašalintas gaisro pavojus 
rusios tarybinės valdžios pareigūnai va-|_visas darbas bus pilnai sa
ro titanišką darbą, pradeda kolūkius] laikytas tik ketvirtadienį, 
(kolchozus). Pasalingieji priešrevoliuci-1 Lockport streikas yra dalis 
niai elementai < 
darba 
tą — ir lauki nesulauki sekamojo “ 
nies” numerio. Kirbina tau vaizduotę: 
kasgi toliau, kaipgi- ten išėjo. ..

Nors tai vertimas, bet skaitosi kai]) ir 
originalas. Kalbos tos sklandumas! vaiz
dų vaizdingumas! Tik pasigendi, kad

Streikas Plečiasi 
Velėna” — pla- Aliejaus Valynyčiose

Apie 1,000 narių lokalo

neseniai me-

Lėtu tempu bus sulaikytas 
i visas darbas, kad nebūtų nuo- 
I stelių materiolui, įrengimams

daro kliūtis, sabotuoja panašaus aliejaus darbininkų 
. Perskaitai vienu gaištu špal- veiksmo Texas kompanijos 

Vii- valynyčiose Casper, Wyo., 
! Port Arthur ir Port Neches, 
. Tex., ir Lawrenceville, Ill.

Bernard Connors, preziden
tas lokalo 222, sake, streikas 
čia apims apie 8,000 darbi
ninkų. Jis aiškino, kad de
rybos tęsėsi per kelias savai- 

; tęs, kurios nedavė jokių pa- 
■ sėkmių, nes kompanija atsi
sakė pagerinti pensijų planą 
ir jį įrašyti sutartim

Visi OWI lokalai reikalau
ja, kad kompanija sutiktų su
mažėjus darbui padalinti jj 
lygiai visiems darbininkams, 
nes nedarbas jau pasireiškia 
aliejaus valynyčiose. V.

negali .. .
Na, brolyčiai, skaitykite išsijuosę. Su- 

liaunėkite, pasinėrę kiton atmosferon, 
atitrūkę nuo šių padūkusių grūmonių, 
šaltojo karo velniavos... Duokite ner
vams bent kiek atsileist, nuotaikai nu- 
sistovėt. Geras skaitymas — geras vais
tas. Atsiminkite tai.

O mūsų laikraščių vedėjams nuošir
dus dėkui, kad taip rūpestingai sugrai
bo ir sudėstė krūvon puikų dvasinį mais
tą. Padeda susiorientuoti pašėlusioj pai
niavoj. Padeda laviruoti po verpetus ir! 
duburius, po visą šitą prašvinkusį ra- 
gangaudišką sriautą. Padeda išlaikyti užgyrė 30-metinę 
pusiausvyrą, kad nenumarmėtum atom- 
bombiškoj marmali-enėj, — kad nenusto
tum tvirtos sąmonės, net ir proto. . .

Jonas Kaskaitis.

Patvirtinta Kinijos sutar
tis su Sovietais

Maskva.— Sovietų aukš- 
čiasios tarybos prezidiumas 

J bendra
darbiavimo sutartį su Kini
jos

■Kartu ir
l patvirtino tą sutartį.

Liaudies Respublika, 
valdžia

Brooklyno ir apylinkes lietuviai! -- Ateikit pamatyti naujos,

jaudinančios trijų veiksmų dramos

SUSIPRATIMAS
Stato scenon

BROOKLYNO LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS 
vadovaujant JONUI VALENČIUI

Sekmadienį, Balandžio 23 April, 1950
LIBERTY AUDITORIJOJ

110-06 Atlantic Avenue
PRADŽIA LYGIAI 4:30 VAL. PO PIETŲ 

Įžanga $1.25, įskaitant taksus

Richmond Hill, N. Y.

“Vakar, valydama kambarius, aš netikėtai užkliuvau, va, ant šito. ‘Kas viduje?' klausiau 
savęs. Neiškenčiau ir atidariau. Štai kas.’... Prašau pažiūrėti, kurie norite...'’

(Šiurpi! nukrečianti scena iš pjesės ‘'Nesusipratimas.”

, Vaidina rinktiniai Lietuvių Liaudies teatro aktoriai: Adelė Rainienė, S. Dzūkas, Eva T. Mizaric- 
nė, Jonas Valentis, Elena Brazauskienė, Juozas Byronąs, Aldona Aleknienė, Juozas Judžentas, Kašte 
Rušinski-enė, Povilas Alekna ir Alekas Nevinskas. \

Nei vienas lietuvis neprivalo praleisti progos nepamatęs šio naujo veikalo, liečiančio dabartini 
Amerikos lietuviu gyvenimą ir ju santykius su dipukais.

PO SPEKTAKLIO TĘSIS ŠOKIAI! Kviečia RENGĖJAI.

4 pusti—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šeštad., Bal. 15, 1950



Philadelphia, Pa. Rochester, N. Y
SERGA

Serga Ona Paulukaitienė

je, 31 Curie Ave. Lankymo 
valandos pirmadieniais, tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo

Balandžio 7-tą įvyko Gede
mino Draugystės susirinki
mas. Išdavus visokius rapor
tus apie atstatymą svetainės, 
nutarta sušaukti ekstra susi
rinkimą 21 d. balandžio namo i viršenybės fašistinius darbus., 
taisymo reikalams. ; Visi pasižadėjo remti draugi-i

: — i.------

Bylos bus užvestos, jeigu jie 
neatšauks savo melų 
stabdys šmeižimo.

šis raportas buvo 
vienbalsiai.

Susirinkime daug 
siveiškė savo mintis.

i smerkė dipukų ir

ir nesu-

narlų iš-
Visi pa-| 
katalikų ;

CHICAGOS ŽINIOS
Žada Atimti nuo Tėvų 
Keturis Vaikus

ais nuo 7 iki 8 vai. 
Galinčios draugės ir 
aplankykite ligones.

Toronto, Canada

,, ,. . nu-* • I jos kova atmušti kryžiokų už-A ehau buvo kalbėta apie J 
dipukų ir kunigo sukurstytų ' 

‘tūlų parapijonų užpuolimą j 
1 ant Gedemino Draugystės, j 
1 Rochesteryi dipukai ir katali-j 

kų viršenybė turi radijo pro-, 
gramą šeštadieniais. Toje; 
programoje jie 
tulžį keikdami ir 
pvogvesyves

Mirė Jaunas Lietuvis
Pirmadieni, bal. 3

mačias.
W. černauskas paaiškino, j 

kad katalikų 'viršenybe nuga- i 
Ii išmesti iš draugysčių ne 
vieno nario. O jeigu išmes
tų, turi atmokėti visas mo- į 
kestis, kiek narys i draugiją

Valstijos prokuroro pagel 
bininkas Russell Behrens, ža 
da kreiptis į kelias sociales 
įstaigas (social agencies), 
kad pasirašytų peticiją prieš 
Joseph Pibolis, 35 m., ir jo 
žmoną Isabel, 28 m., kurių 9 
metų sūnus paėmęs iš po tėvo

I torijos vedėjas, kalbėdamas 
American Association of ILail-

I way Surgeons susirinkimo, 
i nurodė pavojų naujųjų vais- 
i tų “anatihistamine” ii
spėjo jų nenaudoti dėlei pa- i 
prasto šalčio (daugelis

mas nušovė savo 6 metu se- i

metus.

lieja visą | 
šmeiždami j 

organizacijas, i 
šmeižia dipukas!

žemelis, angliškai — kunige-' 
daroma tam, kad j 
žmonės išgirstų jų

lis. Taip 
visų tautų 
šmeižtus.

katalikų draugystėse

Nuliūdime paliko
(Windsore), motina ir
(Toronte), taipgi draugai ii j

Rep.pažįstam i.

žmona ■

ii- jų lekajaį grą- 
tie, kurie prigulės 
Draugystėje ar eis] 
išmesti iš pavapi- j 
neduos griekų at- 1

Žiburiai” Šviečia
čia išeinąs klerikalų “ Tė

viškės žiburiai” rašo:
“Kovo 12 d. Winnipeg!) lie

tuvių klube įvyko Kanados 
lietuvių sūnų ir dukterų pa
šaipūnes draugijos Wpg. sky
riaus susirinkimas, 
kimo buvo išrinkta 
iš Matulionio (K LT
mini n ko). Matulevičiaus 
Al. Uvbono patranku i

si na, kad 
Gedemino 
salėm bus 
jos, jiem,s
leidimo, ir išmes iš visų kata-J 
likiškų draugysčių. Apsimis-•

klas išlaidas.
Buvo prai 

pi jos 
nariai nieko nežinojo, ką da
ro jų pirmininkai pasirašyda
mi po rezoliucijomis jų susi
rinkimuose. Dėl to kilo skan
dalas. Nariai nesutinka su 
pirmininkų šmeižtais. Jie sa
ko: “Kas mokės išlaidas, kai 
būsite pašaukti į teismą už 
tokius kvailus užpuolimus.”

Už tuos užpuolimus, už ar
dymą organizacijų ir lietuvių

Behrens sako, kad šeimos 
dviejų kambarių a p artm eli
tas, 1543 Walton St., labai 
apleistas ir netinkamas vai
kams auginti.

Pibolis šeimoj dar yra ke
turi maži vaikai, 9, 5, 4 ir 
1 i/2 metų amžiaus. Praėju
siais metais dviejų metų mer
gaitė mirė, 
nuo 
tis.

kaip pranešama, 
nedavalgymo ir bronchi-

išduotas !

šalies žiūrint, vargiai 
kuri šeima galėtų tinka- 

šešių 
van- 
Prie

šiame Ged cm i no
susirinkime. Mat, 
mino Draugijos 
daug parapijonų.

Gedemino Draugija turi iš- j 
rinkus komitetą namui taisy

pne Gede-1 
priklauso Į

Susirin- 
komisija 

pir- 
ir 

teis-

sūnų ir

žinoma.

ienose^’ kuriame ji 
dukterų draugiją 
komunistine. 1

tos d-jos centras yra

sudaro žinomi ‘draugai’ Pū
ras, Purienė, Yla, Gutauskas, 
Gutauskienė ir kt.”

Žiburiai” tikrai

ims 
Vienybės

č e r n a u s k as ra p o rt a v o,
yra paimti advokatai ir 
užvesta teismas prieš 

šlamštą, dipukus ir 
otj, kuri leidžia

šmeižti Gedemino Draugystę.

nemiegodami kliedą. Iš
, minėtųjų tik vienas Pūras

na į centro komitetą. Gi
tauskas yra visai nevedęs,
iš kur žiburiai surado Glitaus-Į vius.

jkienę? Narys. kimo vieningai už taiką, drau-

likų pyksta, smerkia savo vir
šininkus. Keikia ir dipukus, 
sakydami: “Kol tų išmatų di
pukų nebuvo, visi gražiai su
gyvenome ir išsitekome drau
gijose.”

Viena pavapijonka sakė: 
“Mat, šiemet ‘šventi metai,’ 
tai mūsų tie neva vadovai iš 
proto eina, kad per mažai į 
kišenių jiems teateina aukso. 
Ateina laikas mums pabusti 
ir atsikratyti visokių burtų.”

Bravo katalikams už susi
domėjimą savo teisėmis, už 
stojimą ginti savo teisės būti 
žmogumi, o ne pastumdėliais 

kurie kursto

bent 
mai 'prižiūrėti šeimą iš 
tokiam apartmente, kur 
dasi tik du kambariai,
to, veikiausiai ir ibž tuos ima 
brangią vendą ir tėvas, maši
nos operatorius, veikiausiai 
nekokią algą uždirba.

Argi pradės atiminėti vai-

su-
įei-
Gu-1 tų viršininkėlių,
tad i užpuldinėti savo brolius lietu-

Streikuos John stow no gat- r 
vekarių konduktoriai

Johnstown, Pa.— Gatve- 
karių konduktoriai, Darbo 
Federacijos unijistai, čia i 
nusitarė sustreikuot pirma- 

idienį. Reikalauja pakelt al- 
per-' gą 25 centais valandai.

Kompanija siūlė tik 4 cen- 
■Hios'tus valandai pridėti.

tojo įsakymo. Jis nurodė,| SUSTREIKAVO 900 
kiek vaikų ir suaugusių ,iauipLIEN0 DARBININKŲ 
mirė Britanijoj ii- Amerikoj I

Pittsburgh. —
i išėjo 900 Oliver geležies-

Streikan

Los Angeles, Cal.
Streikieriai Lieja Kraują 
Raudonajam Kryžiui

čionai Chvyslevi0 streikie
riai visai netrokšta kieno ki
to kraujo, bet jie savo kraują 
aukauja Raudonajam Kry
žiui.

Tai tokia tikroji padėtis, 
kai nariai lokalo 230, United 
Auto Workers (CIO) pradėjo 
didinti savo 
pikiet0 eiles 
ko eilėmis. 
Raudonojo

neturi daug ir erdvių kam
barių ir negali tinkamai vai-1

Motina.kučius prižiūrėti?

Nevartokite be
Gydytojo įsakymo

Dr. Samuel M. Feinberg, 
Northwestern Universiteto 
alergijos tyrinėjimo labora-

1 oriškiems 
Amerikos 

Visi, kaip vienas, dirb-lles teises.

nepasiduokime hit-
iš gamoms

d e m o k r»»tiją
ardyti 

ir civi-

Susirinkime Buvęs.

AIDO CHOROPAVASARINIS KONCERTAS
Sekmadienį, 16 Balandžio-April

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

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

Amelia Jeskevičiūtč-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 Ne war ko su jo solistais:

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

Po koncerto šokiai prie J. Kazakevičiaus
Ann Stellman-Eicke 

dainuos dueetų su K. Žukausku.Orkestrus.

Sietyno Choras iš Newark, N. J., vąl. Walter Žukas

10-tūs savaitės 
su kraujo ban- 
Prigelbstint iš 

Kryžiaus pusės, 
ir 

naudojimui, išimtinai, savo 
šeimų nariams.

Gal kai kurių 
vo arti užvirimo, 
spoksmanas, kai 
pradėjo “minkštinimo” laiš
kus tankinti streikieviams iki 
juokingos proporcijos — net 
tris laiškus bėgiu dviejų die
nų.

Jis sakė, kad daugelis strei- 
kievių, net neatidarę jų, bet 
pažymėję — “grąžinkite siun
tėjams” — metė juos į pašto 
laiškų dėžutes. V.

nuo tu vaistu. Ir dar kol kas
nėra gero įrodymo, kad tie 
vaistai duoda kokių pasekmių j plieno ’kompanijos darbi-i jie davė kraują bankui 
vartojant nuo šalčio. (ninku. Jie sustreikavo to- 

ia, dėl, kad kompanija vertė 
iš-1 vieną darbininką dirbti ma

dų
kad amerikiečiai šiemet i 
leis $100,000,00 “antihimis-1 šinomis, kur iki šiol 
timine” preparatams. “Aišku, darbininkai dirbo, 
kad pavojus vaikams ir' suau-  
gusiems urnai susidarė dides-1 Geroves pakilimas 
nis, davus leidimą neaprube-Į Sovietinėje Armėnijoje 
žinotai pardavinėti šį vaistai 
vaistinėse,” sakė kalbėtojas. ! Erevan. — Sovietinėje

Toliau Dr. Feinberg nuro- , Armėnijoje padvigubėjo ir 
dė, kad “Publika mokės už Ipatrigubėjo pirkimai iš 
abejotiną privilegiją gydymo-1 krautuvių ir sandelių 11UO 
si savęs su vaistais, dėlei ku- to laiko, kai Sovietų vyriau-

kraujas bu- 
sakė unijos 

kompanija

rių nėra gero įrodymo, kad 
kiek prieš šaltį, ir 

užmušė nemažai

atsitikimuose

kurie jau 
žmonių.”

Ne kuriuose 
vaistai duoda 
mų pasekmių, 
įvyko nelaimių
vairuojančių mašinerija 
automobilius. Veikiausiai 
vaistas blogai veikia ant akių.

Spiegei Biznis Pakilo

Spiegei, Ine., praneša, 
iš par d avė 
palyginus 

1940

sybė vasario menesį numu
šė įvairių dalykų kainas.

VIDURVAK ARINĖSE 
VALSTIJOSE

dėl kuriu jau ■ Chicago.— North Dako
ta,.p ypatų, i *-os valstijoje buvo 2 laips- 

: niai šalčio žemiau z ero, o 
Chicagoje 22 laipsnis virš 
zero, šalta ir keliose kitose 
vidurvakarinėse valstijose.

Tel. AV. 2-4026

DR. JOHN REPSH1S
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais:
Auo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.

DORCHESTER, MASS.
Jos nepatenkinsi

Karštas vaikinas:—“Eiva
kovo menesį 
$14/146,776, 
$11,035,702 kovo, 
Už pirmus tris mėnesius 
mot viso pardavė už $29,472,-i negalima, aš bijau, kad ’jusi
657, palyginus su $25,460,878 |ir vėl bandysite prie manęs! 
praėjusių metų pirmąjį ber- į meilintis.” 
tainį.

<>O<X>O0O'

su
m. 

šie- Nedrąsi mergina:

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

B

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. I-Iewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G..

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

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Sticet
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

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

'j^ju^acufumaimjHcnuuuuiJtLajjJiUJ^

Vaikinas: “Prižadu, jog! 
nesimeilinsiu.”

Mergina: “Tai neapsimo-1
ka ne eiti.”

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172 
I 

i ___________________________________________________._________________.

XGURIAUSIA DUONA 
jSCHOLES BAKING h 
0*532 Grand St., Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, 
j krautuves ir j pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

C CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS\

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

®

1113 Mt. Vernon SL 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Seštad., Bal. 15, 1950
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NewYorto^^frjZinltB Serga Charles 
Tamošiūnas

ORGANIZACIJOS JAU RUOŠIA GRETAS 
PIRMOSIOS GEGUŽĖS PARADUI

Aido Choras Kviečia į Pavasarinį Koncertą Sukčiavę
Visuomenės Turtą

Penki vyrai, buvę įvairiais 
valdinės War Assets Admi
nistracijos viršininkėliais, tar
nautojais, patraukti teisman. 
Juos kaltina, kad jie pardavi
nėdami karo atliekas suokal- 
biavę, ėmę kyšius, tiekdavę 
neteisingus raportus apie 
parduodamą turtą.

Kaltinamieji yra Alfred 
Intermont iš New Milford,
J.; John F. Burke iš Pleas
antville, N. Y.; Paul J. Gui- 
done iš Bronx; Louis Tufano 
iš Hollis, ir Samuel Thorn iš 
Far Rockaway.

J.
N.

Helicopteriu
Išgelbėjo Berniukus

geraj pa
motų Li te

pi rmosios

Brook lyniečiams 
žįstam as, per eilę 
natūros Draugijos 
kuopos narys, Charles Tamo
šiūnas (Thomas^ pastaraisiais 
keliais mėnesiais serga. Serga 
tokia liga, kuriai kol kas tė
ra tiktai vienintelis vaistas— 
sveikas kraujas.

Didelės ir atstovingos or
ganizacijų konferencijos iš
rinktas United Labor <Sr Peo
ple’s Committee for May Day 
jau daug nudirbo. Gauta ei
senai ir .mobilizacijai vieta.

ir senam.

i sm ar

ši mt ai

Gavęs kraujo, Tamošiūnas 
jaučiasi geriau, gali no tiktai 
išsilaikyti gyvių bet ir dirbti. 
Kada pritrūksta kraujo, jis 
liekasi visuotinu ligoniu, o gal 
būt ir gyvybė neilgai laikytų
si kūne.

siancių ir vis iodoi 
daugiau. Nutarta < 
eisenos tvarka.

Už dienos kitos 
Laisvėje lietuviams

imlieji eis
, Brigadą,

© baigs

kurioms n ©ga

LKM Choras, vadovaujamas Aldonos Anderson (Žilinskaitės), dainuos Aido Choro 
koncerte balandžio 16-tos popietį, Liberty

Aidiečiai visu; smarkumu 
mokinasi dainas ir rengiasi 
prie savo Pavasarinio Kon
certo, kuris įvyks šio mėn. 16 
d., sekmadienį, mūsų Kultūri
niam Centre. Gi vyrų grupė 
mokosi naujas dainas atskirai 
ir žada šauniai pasirodyti. 
Be abejo, choro mokytojas J. 
Kazakevičius turi daugiausiai 
darbo už visus, jo atsakomy
bėje glūdi a id iečių pasirody
mas dainose — bet aidiečiai 
jojo nenuvils. Aido Chorui 
akompanuos pianu Sylvia Pu- 
žauskaitė.

WALTER ŽUKAS
Jo vadovaujamas Newarko 

Sietynas dainuos Aido 
choro koncerte.

Aidiete H. Brazauskienė 
pasižadėjo padeklamuoti po- 

pui- 
mus

ra eilėraščių. Tai labai 
ku, nes ši meno šaka pas 
kažkaip apleista. D-gei 
zauskienei jau ne pirmas
tas eilėraščius sakyti, tad rei
kia tikėtis esant ją gabia šio
je mono srityje.

Auditorijoje.

JURGIS KAZAKEVIČIUS 
Aido Choro vedėjas

Keturi berniukai, 11 iki 13 
metų, praėjusį ketvirtadienį 
išplaukė Į Jamaica Bay pa
prastoje valtyje. Tačiau ne 
už ilgo pajuto, jog su vilni
mis ir vėju nepajėgs kovoti.

Berniukai išliko gyvi dėka 
tam, kad vienas jų, Donald 
Donnelly, pajėgė šaltu van
deniu nuplaukti 500 pėdų ir 
užsikabinti, išlipti ant gelžke- 
lio . Berniuką ten atrado, nu
gabeno stotin traukinio kon
duktorius, o i« ten pašaukta 
pagalba likusiems valtyje. 
Juos iš ten iškeldino į kran
tą policijos helicopteriu.

Transportininkai
Sustabdys Darbą

kar
val
iais,

Kelrodis į Pramogas
Šeštadienį, 15-tą

Visi keliai ves į So. Brook
lyn© lietuvių teatrą-šokius. Iš 
Bridgeport© atvykę aktoriai- 
mėgėjai suvaidins veikalą 
“žmonės.” Durys atdaros 5 
vai. Vaidinimas 7-tą. Vieta:

1WO Community
2075 86th St.,

Kiti programoje: Sietyno 
Choras f u savo solistais ir 
grupėmis; LKM mokiniai; 
Amelia Voung ir Walter 
Franklin.. - ■ •

Taigi, šis Aido Choro ren
giamas koncertas bus įvairus, 

Center, ! todėl aidiečiai kviečia visus 
Brooklyne. j atsilankyti ir įvertinti mūsų 

West End traukiniu link Co-' pažangiųjų chorus bei pavie-
Išlipti 20th Avė. ' nius menininkus. Pradžia 4 

Eiti link 21-mos, kai- i vai. p. p. Po programos šo- 
i kiai prie J. Kazakevičiaus or-

★ • j kestros. įžanga tik $1.20.
H. F.

ney Island.
•stotyje.
re j e.

16-tą
pavasarinis 
Auditorijo- 

ir
Hill.

Baltas Pavasaris
Velykomis tapęs žiemišku, 

oras vis dar tebesilaiko šal
tas ir, kaip žmonės sako, “su
klegdavęs.” Ketvirtadienį pro
tarpiais švaistėsi snaigės, o 
penktadienio rytą, darban ke
liavimo laiku, gerokai pasni
go, automobiliai ir pėstininkai 
slidinėjo.

Sniegas balandžio mėnesį 
nėra tradicija, bet nėra nė 
stebuklas. 1943 metais ba
landžio 15-tą biskelį snigo. O 
vėliausias pavasario sniegas 
Now Yorke buvęs pasirodęs 
gegužės 6-tą, 1891 metais.

Protestuodami miesto 
d žios /nesiskaitymą su 
New York o transportininkai 
seklbia “stoppage” šį pirma
dienį. Kol kas žada sustab
dyti tiktai kelio ir mašinų- 
vagonų taisymo darbus. Trau
kiniai veiks, “jeigu kas nors 
nesuges,” įspėja darbininkai.

Transportininkai reikalauja 
nors tokių sąlygų, kokias turi 
to pat amato darbininkai pri
vatinėse industrijose.

Majoras O’Dwyer atsisako 
apie tai ir girdėti.

POLICISTAS ŽUVO 
PAREIGOSE

Sekmadienį,
Aido Choro 

koncertas Liberty 
je, kampas Atlantic Avė.
110th St., Richmond 
Pradžia koncerto 4 vai. Pas
kui šokiai.

BMT Jamaica traukiniu iki 
111th St. stoties. Eiti 111-ja 
du blokai. J

Independent Jamaica trau- i 
kiniu iki Union Turnpike-Kew 
Gardens stoties. Stotyje iš
sipirkti transfėrtą už 2c, im
ti busą tięS; ta vieta, kur rodo 
Q-37. ' Iš kniso išlipti prie'At
lantic Avė.

Arba galima BMT Jamai
ca ar Canarsie traukiniais, ar 
Ind. Euclid Ave. traukiniu 
atvažiavus į Eastern Parkway 
(ant Ind. linijos ta pati sto
tis vadinasi Broadway) stotį 
išsipirkti stotyje transfėrą ir 
prie pat stoties paimti busą 
Atlantic 22. Priveža prie 
Auditorijos.

pai

MITINGUOSE PASISAKYTA PRIEŠ 
FAŠISTINĮ MUNDT’O RILIU

Nelai- 
nuo policijos 
krantan tele- 
savo viršinin- 

va n deni n kar- 
prieplaukos

Balandžio 12-tą tūkstančiai 
darbininkų ir jų prietelių bu
vo susirinkę į tris didžiulius 
masinius mitingus, sušauktus 
tikslu pasitarti, planuoti vei
klą apsaugai Teisių Biliaus.

Manhattan Center didžioji 
salė. New Yorke buvo perpil
dyta.

Sunnyside Gardens, Queens, 
tūkstančiams publikos susi
rinkti taikoma salė, buvo pil
na (kas sakė, kad Queens ne
są progresyvių žmonių?).

St. George Hotel didysis 
ballruimis buvo pilnas. Šia
me ir man teko būti.

Nuostabiai įdomus buvo mi
tingas. Buvusieji kituose, pa
sakoja,
visų buvęs jų mitingai 
tai rodo, kiek inteli 
nesibijojo dažymo raudonai, 
drįso ragangaudžiams tinka
mai atkirsti išstojimu progra
mose. Ir kiek darbo žmonės 
yra susidomėję išsaugoti mū
sų šalies demokratiją ir mū
sų žmonių teises, kad darbo į 
vakarą tokias milžiniškas tris 
sales savimi užpildė.

Brooklyniečių mitinge kal
bėjo George Marshall, Adri
an Scott, George Murphy, 
Harold Christoffel, John 
Gates, Howard Fast, dvasiš-

Ruth 
advo- 
I. F.

Morford, 
11-kos teismo

Harry Sacher,
Dainų programoje 

Duncan ir vienas kitas 
artistas. Ir turėjome 
labai gabų pirmininką, 
pavardės taip pat ne-

Kvotė 50 Asmeny i
Praėjusį ketvirtadienį Brook-1 

lyne sumedžiojo 50 asmenų, 
įtartų turint ką bendrą ar ži
nant ką nors apie gemblerius. 
Perklausinėjus, didžiumą pa
leido, o 5 areštavo. Trys yra 
kaltinami ryšiuose su gemble- 
riais, o du laikomi liudyti apie 
įtartuosius.

koks nustabiausias iš
Visa 
ti jos

Nakčia gaisras sužalojo 
Liaudies Mokyklą 26 - tą, 
Brooklyne. Buv0 iššaukta 100 
gaisragesių, su 35 inžinais.

kis Richard 
Young, 
katas 
Stone. 
Laura 
žymus 
jauną, 
kurio 
pavyko išgirsti.

Kituose mitinguose taip pat 
dalyvavo ir visos šalies įžy
mimų, kuriuos .reakcija nori 
uždaryti kalėjime, sustabdyti 
jų iškalbų balsą, šaukiantį 
saugoti demokratiją ir taiką.

Visi kalbėtojai stipriai už
akcentavo reikalą visiems, vi
sais atitinkamais būdais dar
buotis nedaleisti Mund-Nixon 
bilių . tapti įstatymu. Jeigu 
Taft-Hartley tapo žiauriais 
darbininkams retežiais, tai 
Mundt bilius nušluotų darbi
ninkų visas dar 
laisves ir teises, 
vojingesnis 
O teismų 
sprendžia!, 
Pacifiko 
Bridges, teismų pasisakymas 
įkalinti Eugene Dennis, rodo, 
kad negalima laukti iš teismų 
palengvinimo fašistinių įsta
tymų naštos.

Vienatinė darbo žmonių ap
sauga — nedaleisti Mundt bi-

Policistas Louis Balzano, 
46 m., prigėrė įkritęs New 
York įlankos vandenin ties 
39th St., Brooklyne. 
mė ištiko jam 
laivuko einant 
tonuoti raportą 
kams. Jis įlūžo
tu su supuvusia 
lenta.

Būrys policistų pirmosios 
pagalbos, teikėjų, priežiūroje 
daktarės Helga Paris, darba
vosi. prie jo 4 valandas, ryž- 
damiesi jį atgaivinti, bet ne
pavyko.. ,.,f.

Kaltinamam žmogžudystėje 
už nušovimą žmonos kaliniui 
John J. King apsiskundus, 
kad jis negali miegoti dėl ki
to kalinio lermavimo, teisėjas 
leido jam persikelti į kitą 
skyrių.

Brooklynietis John Mazur- 
kewitz tapo pašauktas teis
man už nepasitraukimą iš ke
lio gaisragesiams pravažiuoti. 
Del susidūrimo su inžinu ir jo 
mašina buvo aptrankyta 
pats apibraižytas.

tebeturimas
Jis daug pa- 

už Taft - Hartley, 
paskiausieji nuo- 

kaip nuteisimas 
pajūriečių vado

Mrs. Soldezzo, 70 m 
rado 11-ką (po 50 galionų) 
bačkų vyno ir dar bus teisia
ma. Policistas liudijo matęs 
ją parduodant 2 stiklines vy
no, o ji neturi tam leidimo.

pra-

liui tapti įstatymu. Tas dar 
galima padaryti, jeigu, kiek
vienas atlankys savo kongres- 
manus, senatorius, parašys 
jiems. . ,

linsi a: eisenos tvarkraštį. Suglaustai, 
jau žinoma, kad :

Eisenai ir mobilizacijai gau
ta tos pačios vietos, kaip ke
lioms praė.iilsioms :

37. 38 ir 39thJam jau suteikta 14 perlui-< 
dimų kraujo nuo 
lapkričio mėnesio, 
ryta dėka jo draugams darbi
ninkams unijistams. Kraujo 
reikia nuolatos, nes jį nuolat1 Blokučiai trumpi, del t© 
sunaikina kraujo nykimo liga 
vadinama leukemia. Dėl to 
mažai grupėj draugų pasida
lė per sunku nuolat jį aprū
pinti krauju. Jie per unijos 
laikraštį Hotel & Club Voice 
atsišaukė ir į kitų lokalų na
rius.

praėjusio .
Tas pada-

Sts., tar]) 8th 
nues.

Maršuos 8th 
St. ir ant 17th

lunzinu jo u i?iuiju.<1sT

©balsiais

bom
: gauti darbus ir žmonis- 
uždarbj visiems norintiems

Eisiu

JOSEPH baltaitis
BAR & GRILL

Tamošiūno žmona, nešina 
tuo laikraščiu, atėjo Laisvės 
raštinėn su prašymu patalpin
ti žinią Laisvėje. Sako, gal 
kas sveikų, turinčių kraujo 
jo senųjų draugų ar šiaip 
progresyvių pagelbės išlaikyti 
jo gyvybę.

Kas galėtumėte duoti krau
jo, nueikite i Memorial Hos
pital, 444 E. 68th St., New 
Yorke. Atiduodami puskvor- 
tę kraujo, pasakykite, jog 
duodate Charles Thomas 
kraujo bankui. Kraują 
ims jo kreditui.

Tamošiūnas jau 
tų nesijautė gerai, 
tai apie pusmetis,
rai jam pasakė, kad jis serga 
leukemia. Keturis mėnesius 
jis buvo visai sergančiu. Tas 
įleidžiamas kraujas jį susti
prino, pastaromis penkiomis 
savaitėmis jis dirbo. Ir toliau 
galėtų dirbti ir gyventi, jeigu 
gautų kraujo.

Būdamas sveiku, jaunesniu. 
Tamošiūnas veikliai dalyvau
davo organizacijose ir buvo 
dažnus svečias lietuvių pra
mogose. Pastaraisiais laikais 
jo nebematydavome del jau 
žinomos nesveikatos, 
dėl naktinio darbo.

4rand Street, Brooklyn, N. Y
Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys. Grupėms ir šeimoms

Telefonas
EVergrecn 4-9407

SHUFFLE BOARD
pilt"1

1
i'll'” "l’l’ll 
t

pa

me
tačiau

TONY’S A *
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
• Gerai Patyrę Barbe riai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

7-6X6HTcl. EN'crgrccn

Vai a ndos:

9 12 ryte; 1 8 vakaro
Pen Id a dieniais uždaryta

GREENWOOD 
WINE & LIQUOR STORE

taipgi
R.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 
19 d. balandžio (April), trečiadienį, 
8 vai. vak., Kultūriniame Centre.— 
Valdyba. (70-71)

RIDGEWOOD-BROOKLYN,

įvyks
va k..

147
Visi

LLD 55 kp. susirinkimas 
balandžio 18 d. Pradžia 8 vai. 
Shapalo ir Vaiginio salėje, 
Thames St., Brooklyn, N. Y.
nariai skaitlingai dalyvaukite šiame 
susirinkime, turime daug svarbių 
tarimų aptarti. — Kp. sekretorius.

70-71)

REIKALAVIMAI
Reikalinga namų ruošai darbinin

kė. Guolis ant vietos, atskiras kam
barys. Du suaugę ir 2 metų vaiku
tis, 5t& .kambariai, Bendix washer, 
nuolatinis darbas, linksmus namai. 
Turi mokėti šiek-tiek anglų kalbos. 
Kreipkitės: Mrs. L. S. Berman, 
1474 East 33rd St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas CL 2-8626. (70-74)

PRANEŠIMAI
Pranešimas Organizacijoms
Švento Jurgio Draugystės metinis 

piknikas įvyks birželio (June) 24 
d., 1950 metais, Clinton Park, Mas- 
peth, L. ., N. Y. Todėl prašome 
draugijų bei organizacijų viršminėtą 
dieną nerengti savo parengimų, kad 
neįvyktų nemalonumai vieniems ar 
kitiems. —’ Pikniko sekr. J. Vaznys.

(70-71)

Pranešimas Šv. Jurgio 
Draugystes Nariams

Šv. Jurgio Draugystės mišios įvyks 
balandžio 23 dieną, kaip 10 vai. ry
te, Karalienės Angelų Bažnyčioj, 
ant South 4-tos ir Roebling gatvių, 
Brooklyn. Šv. Jurgio Draugystės 
nariai, kurie manysite eiti sykiu su 
komitetu, susirinkite į Piliečių 
Kliubo svetainę nevėliaus kai 9:30 
vai., nes tuo laiku išeisiu į bažny
čią. Nes mes turime būti bažny
čioj nevėliaus kai 10 vai. ryte.

(70-71) J. Kairys.

T. 5487

Stanley Ruthen & Edward Rutken
(Rutkūnai) Savininkai

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

8707 lllth St., Richmond Hill, N. Y.
) (Prie BMT Jamaica Lino 1111h Stoteis)

arba Telefonuokite Virginia 7-0700 
ir Rutkunai pristatys jums j 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: F.Vergreen 4-R174

BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS
FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager
(Laisniuotas Balsaniuotojas)

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.

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — šeštad., BaL 15, 1950




