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Ant rytojau po pasimatymo.
Kur ir ko trūksta.
Mūsų talentai.
Malonu ir šilta širdžiai.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmoni, 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metami 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 
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PRICE Ko

šiuos krislus rašau pirma
dienio rytą tik atė.jęs į darbą. 
Tebesu kupinas gražiu, tirštų 
įspūdžių iš vakar dienos. 
Lai šie krislai bus pusiau ko
respondencija. Laikas nuo 
laiko reikia pasikalbėti ir to
kiais reikalais, kaip mūsų pa
rengimai.

No. 72

Vakar, 
turėjome 
no Aido 
<i sako, 
geras, 
tiko.
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FRANCUOS ŽANDARAI 
NUŽUDĖ DARBININKU, 
DAUGELĮ SUŽEIDĖ

Vėliausios Žinios

tai v»a, sekmadienį, 
pavasarinį Brookly-

Choro koncertą! Vi
jo# koncertas buvo 

įspūdingas, visiems pa-
Pats Aido Choras pasi- 
labai gražiai. Labai 
štai kas: aid iečių gre

tos yra paaugusios naujomis i 
jėgomis. Keletas dar visiškai ' 
jaunų berniukų ir mer^aičii 
įstoję į chorą. Tiek tuos-jau 
nuolius, tiek jų tėvus bei' au 
klėtojus reikia karštai iš gi 
lumos širdies pasveikinti.

Bresto darbininkai išėjo į 
visuotiną streiką prieš terorą

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų valdžia an
tradienį pareiškė, kad So
vietų lakūnai “virš atviros 
jūros” nušovę amerikinį 
žvalgybos bombanešį balan-

Bet vienas dalykas kiekvie
nam tuojau krito i akį: Cho
re nebesimato visos eilės ge
rų, smarkių, įgudusių daini
ninkių. Nežinau, kaip jos 
jautėsi, sėdėdamos salėje ir 
klausydamos dainų, bet nebe- 
būdamos chore, nebedainuo- 
damos.

Su kai kuriomis kalbėjausi. 
C)h, tiesa, pasiteisinimų kiek
viena turi. Mano patarimas: 
Grįžkite, sesės, i chorą!

jos unijistai, katalikiškos 
unijos ir socialistų Darbo 
Jėgos unijistai.

Policija areštavo desėt- 
kus darbininku ir du Fran- 
cijos seimo narius, nepai
sant, jog konstitucija už
tikrina seimo nariams ne
liečiamybę. Vienas areštuo
tų yra komunistas 
narys Alain Signor.

Balandžio 18 d. 
paskelbė visuotiną 

Darbininkai gynėsi j valandų streiką

Brest, Francija. — Gink
linių ir kitų fabrikų darbi- 

ai į ninkai pertraukė darbą ir 
j išėjo demonstruoti; reika- 
: lavo daugiau bedarbiškos 
pašalpos streikuojantiems 
statybos darbininkams.

Policija su ašarinėmis 
bombomis užpuolė 5,000 de
monstrantų susirinkimą, 
apšaudė juos ir daužė buo
žėmis; viena darbininką 

7 V V
nužudė ir kelis tuzinus su
žeidė, 
akmenimis ir gelžgaliais. 
Jie nuginklavo kelis žanda
rus ir apvertė vieną šar
vuotą policijos troką.
Išvien demonstravo Gene

rates Darbo Konfederaci-

Amerika reikalauja, kad
Sovietų Sąjunga 
tuos lakūnus ir

nubaustu

ANGLI JOS GENEROLAS 
BŪTINAI REIKALAUJA 
VOKIEČIU ARMIJOS
Franc, valdžia bijo vokiečių ir 
jaučiasi amerikonų pažeminta

seimo

unijos 
24-rių 

B r estę, 
kaipo protestą prieš žmog
žudišką policijos terorą. 
Sutartinai sustreikavo Ge
nerates Darbo Konfederaci
jos, socialistų ir katalikų 
unijos.

Dar daug Brooklyne yra 
vyrų ir moterų, ir 
nebe taip jau jaunų, 
pagal mano nuožiūrą, 
priklausyti chore. Jie
gerus balsus, jie kadaise 
••o priklausė ii* smarkiai 
navo. Kurie skaitysite 
oastabas, pagalvokite 
sugrįžimą į Aido Chorą.

jaunu ir 
kurie, 
turėtų 

turi 
cho-

si as 
apie

apieO kas reikėtų pasakyti 
Newarko Sietyno Chorą? Tai 
vienas iš pačių geriausia iš
lavintų chorų. Aš visuomet 
susižaviu sietyniečių meliodi- 
jomte.

Bet mane šį sykį labai sun
kiai paveikė Sietyno Choro 
sumažėjimas. Tik saujelė be
likus. Kur, o kur Newarko 
lietuviškas jaunimas, antroji 
pažangiečių karta?!

O gal choras daug dides
nis. tik daug dainininkų 
pribuvo į Brooklyną? 
čiau tuo tikėti.

Californijos kanaluose 
nuskendo 27 vaikai

Sako, cechų vienuoly
nai—-šnipų lizdai

apdraudė (inšiūrino) juos 
$25,000.

Apart jo šeimos narių, 
lėktuve buvo 13 kitų asme-

lėktuvą įdėjęs bombą su 
laikrodiniu mechanizmu, taip 
kad sprogtų, kada nustaty
ta. Bet prieš pat lėktuvui 
pakylant pats nusigando ir 
suriko, “sulaikykite!”

Bomba tapo išmesta lau
kan ir smarkiai sprogo, 
Grant areštuotas.

Jis prisipažino, kad nore-i 
už gyvybes šešių žuvusių jo nužudyt savo pačią ir 
amerikiniu lakūnų ir 4 jų susituokt su tūla mergina, 
oficierių. į Lėktuve buvo jo žmona ir

------------ į du vaikai. Pirm siunčiant 
FORMOZA. — Čiang Kai-j juos oro kelionėn, Grantas 

šėko kinai tautininkai an
tradienį pripažino, kad 
bent 8,000 Kinijos liaudies 
kariuomenės įsiveržė i Hai-
nan salą ir užėmė du pajų-; nu. 
rinius ruožtus. Tautininkai I --------
žada juos nugalėti, “jeigu į ANKARA, 
neatvyks daugiau komunis- į Garsusis turkų poetas, ko- j 
tu kariuomenės” j tą sala, i munistas Nazim Hikmet i 

---------- , badu išstreikavo kalėjime 
WASHINGTON. — De- jau 11 dienų ir tapo perkel- 

mokratai kongresmanai j tas į ligoninę.
William Barrett, Earl Chu-I Jis 1938 metais buvo nu- 
doff ir Wm. Green, phila-j teistas 28 metus kalėti už 
delphiečiai, pasižadėjo prie-, tai, kad Turkijos kareiviai 
šintis Mundto policinės vai-1 ir jūreiviai -skaitė jo eilė- 
stybės biliui Kongrese.

London. — Generolas lan Prancūzai nepatenkinti.
Jacob, Anglijos karo minis
terijos narys
nai sudaryt vakarinės Vo
kietijos armiją ir suderint 
ją su ginkluotomis Angli
jos jėgomis.

Generolas Jacob tvirtina, 
kad jei nebūtų vokiečių ar
mijos, tai Sovietai galėtų

Į įveikti Europoj susivieniju
sias Amerikos ir visų euro
pinių Atlanto kraštų armi-

Fresno, Calif. — Nusken
do dar du vaikai atviruose 
kanaluose - grioviuose, ku
riais plaukia vanduo lau
kams drėkinti. Per 10 pas
tarųjų metų tuose kanaluo
se žuvo viso 27 vaikai.

Pakilo reikalavimai, kad 
valdžia priverstų apdengti 
tokius kanalus.

' Praga.—Pranešama, jog 
policija paėmė 40 “zokonin- 
kų” iš vienuolynų čechoslo- 
vakijos sostinėje Pragoję 
ir perkėlė juos į tolimes
nius vienuolynus, kituos# 
miestuose bei miesteliuose.
Laikraštis Rude Pravo ra-

jūreiviai -skaitė jo eilė- 
; rašei u s. Dėl to jis jau 12 
i metų išvargintas kalėjime.

Hikmet ketino badauti, 
iki valdžia paleis jį.

Reakcinė valdžia gavo 
protestų su 

paliuosuoti 
__ -- . Protestai privertė 

išsprendimo. ■ valdžią ir ligoninėn jį per- 
nepai-.1 kelti.

LONDON. — Anglų Ko- > 
operatyvų Partijos konfe
rencija priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią uždrausti tūkstančius 
atomines bombas ir tartis j reikalavimais 
su Sovietų Sąjunga dėl ra- i poetą, 
maus ginčų i 
R e z o 1 i u c i j a u ž g i r t a, 
sant, kad “socialistiniai” 
vadai priešinosi.

Kooperatyvų Partija tu-

Anglai siūlysią priimti 
naująją Kiniją į J. Tautas

London. — Plačiai kalba
ma, kad Anglija siūlys pri
imt Kinijos Liaudies Res
publiką į Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybą. Sakoma, 
anglai stengsis paveikt E- 
gipto, Kubos ir Ekvadoro 
delegatus Saugumo Tary
boj, kad sudarytų balsų 
daugumą už naujosios Ki
nijos priėmimą.

Anglija pripažino Kinų 
Liaudies Respubliką, bet 
Jungtinėse Tautose anglai 
iki šiol ėjo išvien su ameri
konais, kurie laiko Čiang 
Kai-šeko tautininkus “Ki- 

Galimybės yra la-1 nijos atstovais.” ■ne— j v • • •
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šo, jog dauguma vienuoly- rį bent G milionus narių.
i™-! LOS ANGELES. — Hen- 
val-1 j.y Grant buvo į keleivini 
san-! L_____________ 1_______ 1

nu tarnauja kaip šnipų liz
dai amerikonam. Kai 
riuose vienuolynuose 
džia užtiko ir ginklų 
dėlius.

Bonn, Vokietija. — Vaka
rinės Vokietijos seimas dai
navo “Deutschland ueber 
Alles” (Vokietija virš Vis
ko). Socialistai dėl to išėjo 
iš seimo.

Paryžius.—Francūzų po- 
, ragino būti- litikieriai bijo, kad vokie

čių armijos atgaivinimas 
grūmotų nauju pavojum 
Francijai. Kartu jie pyksta, 
kad anglai-amerikonai per . 
prastai žiūri į karines 
francūzų jėgas.

Visų Atlanto pakto šalių 
kariniai ministrai, neseniai 
susirinkę Holandijoj, išdir
bo bendrą karo planą prieš 

i Sovietų Sąjungą. Tas ame- 
Gen. Jacob sakė, jei ame- rikonų ir .anglų padiktuo- 

rikonai naudotų atomines tas planas laiko Franciją 
bombas, tai gal tik šiek “antruoju smuiku,” o An- 
tiek sugaišintų Sovietų ar-1 glijai paveda vadovauti ne 
miją, bet negalėtų jos su-j tik laivynams ir oro jė- 
stabdyti. ' goms, bet lemia, kad anglas

' feldmaršalas Montgomery 
| būtų ir vyriausias koman- 
; dierius vakarų Europos ar- 
1 mijų.

Montgomery jau yra “gal- 
I va” vadinamos europinės 
sąjungos armijų — Angli
jos, Franci jos, Belgijos, 
Holandijos ir Luksembur- 
go.

Franci jos. valdovai sako, 
turėtu būti bent ameriko
nas, o ne anglas, paskirtas 
vyriausiu vadu Atlanto 
kraštų armijų.

Indonezijos armija 
atakuos sukilėlius

prieš sukilėlius, 
dar laikosi savo 
Makassar e, s var
tos salos mieste, 
šturmuot sukilė-

ne-
N orė

Man ir visiems labai patiko 
šiame koncerte pasirodymas 
Lietuvių Kalbos Mokyklos 
vaikučių chorelio ir šokėjų 
grupės. Ypatingai šokėjų 
grupėsmdrkiai paaugus. Cho
relis mažokas. Juo reikia su
sirūpinti. < 
bai gražios. Mūsų trečioji 
karta labai smarkiai gausėja. 
Ten pat salėje suskaičiau gal 
visą tuziną berniukų ir mer
gaičių, kuriuos reikėtų įrašy
ti j chorelį.

Karštai raginu jų jaunus tė
vus ir motinas tai padaryti be 
delsimo.

koncerte tikrai ne
pariktų skaitau pa- 
Amelijos Jeskevi- 

žinau, kad 
keleriais me-

šiame 
paprastu 
si rodymą 
eiūtės (Young),
ji paskutiniais 
tais savo lavinimuisi yra pa
aukojus labai daug. Bet už tai 
mes visi šiandien turime kuo 
pasidžiaugti ir pasididžiuoti.

Amelijos Jeskevičiūtės ir 
Walter Franklino duetas bu
vo pats žavingiausias šio kon
certo punktas. Aš manau, 
kad^jeigu tik galima, mes tu
rėtumėme ateinantį sezoną 
gauti j patį pirmutinį didelį 
koncertą Frankliną padainuo
ti solo ir duetą su Amelija.

Ambasadorius iš Korėjos 
sugrįžo pasitarti

Washington. — Iš pieti
nės Korėjos atvyko ameri
kinis ambasadorius John J. 
Muccio; tarsis su aukštai
siais Washington© valdi
ninkais, kaip remt ir išlai
kyt dešinąją pietų Korėjos 
valdžią prieš kovojančius 
liaudies partizanus; svars
tys ir kaip sustiprint ten 
karines pozicijas prieš So
vietų Sąjungą.

‘ Karštai rekomenduoju ki
toms didžiosioms kolonijoms 

(Tąsa ant 5 pusi.)

Jau gabenami amerikiniai 
ginklai Norvegijai

Washington. — Vienas 
prekinis Amerikos laivas 
jau išgabeno Norvegijon 
krovinį patrankų, tankų ir 
kitų ginklų, pagal Atlanto 
kraštų sutartį prieš Sovie
tus.

Šiaurėje Norvegija rube- 
žiuojasi su Sovietų Sąjun
ga.

Reikalauja komunistų 
vadam teisės keliauti

New York. — Vienuoli
kos nuteistu komunistu va
dovų advokatas Harry Sa
cher prašė federalį. teisėją 
Murray Hulbertą leisti 
jiems po visą šalį laisvai 
keliauti iki apeliacijos tei
smo. Teisėjas atidėjo savo 
sprendimą.

Pradinis federalis teis
mas, nu teisdamas juos, už
draudė ir apleisti New Yor- 
ko apskriti.

Advokatas Sacher nuro
dė ’teisėjui Hulbertui, jog 
reikia atmokėti $110,000 
paskolų užstatams už pini
gines jų pabaudas ir $35,- 
000 už reikalingus apeliaci
jai spaudos darbus. Jeigu 
būtu leista tiem komunistu 
vadovam plačiau keliauti, 
jie per masinius prakalbų 
susirinkimus galėtų gauti 
aukų tiem tikslam. Kitaip 
gi nėra iš kur tų lėšų gau
ti.

Sacher sakė, kad jie kal
bėtų ypač prieš f asistuojan
tį Mundto-Nixono bilių, į- 
neštą Jungtinių Valstijų 
Kongresui.

KOPENHAGEN. — Da
nija leis Sovietų Sąjungai 
iškelti viršun sovietinį lai
vą, kuris šiemet vasaryje 
nuskendo ties danų sala 
Bornholm.

ORAS. — šiltoka giedra.

Anglas redaktorius tvirtina, jog 
Sovietai turi hydrogeninę bombą

New York. — Iš Angli
jos atvykęs Kennethas de 
Courcy, Intelligence Digest 
žurnalo redaktorius - leidė
jas, pareiškė, kad Sovietai 
jau išsprogdino savo 
domąją hydrogeninę- 
ba.

De Courcy sako, 
slaptais keliais gavęs
kima žinia, kad Sovietu 
mokslininkai išvystę tokią 
“pragarinę” bombą, daug 
smarkesnę už paprastąją 
atomu bomba. V 4.

bau
bo m-

pati-

De Courcy pernai rugsė
jo 1 d. pranešė, jog Sovie
tai turi atomu bombą. Ir už 
23 dienų po jo pranešimo 
prezidentas Trumanas pa
tvirtino, kad Sovietų Są
jungoje jau “padarytas a- 
tominis sprogimas.”

De Courcy leidžia savo 
žurnalą tiktai privačiams 
prenumeratoriams. , Tas 
žurnalas viešai nepardavi
nėjamas. Žinios jam renka
mos daugiausiai iš “slaptų 
šaltinių.”

Trečdaliu sumažėja 
(armėnų pajamos

Valdininkas pripažįsta, 
i jog nedarbas didėja

Leonas 
Tru- 

patarėjų komisijos 
pirmininkas, sakė, jog biz
nis šioje šalyje puikiai eina. 
Bet, girdi, “nesupranta
ma,” kodėl bedarbiu skai- 
čius vis didėja.

Jakarta. — Indonezijos 
valdžia iškėlė 1 naujus savo 
kariuomenės būrius i Cele
bes salą 
kurie vis 
užimtame 
blausiame 
Rengiasi 
liūs.

Daugiausia sukilėlių — 
tai buvę boloninės holandų 
armijos kareiviai ir oficie- 
riai. Suprantama, kad Ho- 
landija kursto tokius suki
limus prieš Indonezijos res
publiką.

Amerika “atsargiai” 
atsakys Sovietams

Čiangininkai patys 
sau prieštarauja

Miami, Fla. — Šiemet f ar-1 Washington. — 
merių pajamos (įplaukos) H. Keyserling, prez. 
bus gal visu trečdaliu ma- mano 
žesnės, negu 1947 metais, 
sakė Jungtinių Valstijų 
žemdirbystės sekretoriaus 
padėjėjas Knox Hutchin
son. Jis kalbėjo konferenci
joje <’ 
š vie tos.

dėl žemdirbiškos ap- į -------------------
! Ragina įtraukt japonus 
jį naują Marshallo planąJaponu mokslininkai 

smerkia atomines bombas
Tokio. — Susirinkę 120 

žymiausių Japonijos moks
lininkų pasmerkė atomų jė
gos naudojimą karui ir pa
reiškė, kad jie niekuomet 
neprisidės prie atominių 
ginklų gaminimo.

Washington. — Kariniai 
Amerikos valdininkai Japo
nijoj pataria įsteigt Mar
shall© planą Tolimiesiems 
Rytams ir i tą planą visų- 
pirma įtraukt Japoniją.
Daugelis Washington© po

litikų pritaria tam sumany
mui.

Washington. — Amerikos 
valstybės department© at
stovas Michael J. Mc-Der- 
mott sakė koresponden
tams, kad valdžia planuoja 
“atsargiai” atsakyti į So
vietų protesto notą.

Sovietų vyriausybė pro 
testavo, kad -----------
bombanešis įsiveržė į Lat
vijos orą balandžio 8 d., o 
kai Sovietų lakūnai liepė 
jam nusileisti, tai bomba
nešis apšaudė "sovietinius 
lėktuvus. Sovietų lakūnai 
atsakė ugnim iš savo .pu
sės; tad amerikinis bomba
nešis pabėgo 
dingo.

McDermott

Formoza. — Čiang Kai- 
| šėko tautininkai atvejų at- 
į vėjais gyrėsi, būk galutinai 
' sunaikinę įsiveržusią Hai
nan salon kinų komunistų 
kariuomenę; jie smarkavo, 
kad atmuš visus komunistų 
bandymus įkelti koją į tą 
salą.

Bet pirmadienį čiangi
ninkai jau vėl kitaip prabi
lo. Sako: Komunistai įsi
veržė į Hainaną ir užėmė • 
šiaurines jo pakrantes. 
Verda įtūžęs mūšis jau 

Amerikos dau£iau kaip 8 valandos.
Čiango tautininkai praei

tą savaitę taipgi pasigarsi
no, kad visiškai nušlavę 
liaudies partizanus Hainan 
saloje ir suėmę jų likučius.

(Bet jų “sunaikinti” par- * 
tizanai vis ima ir atgyja.)

link jūros ir

kritikavo So-

šiurkščiai” dėl to kalba 
prieš amerikonus.

Quirino šaukia konferenciją 
prieš komunizmą

kad jie per > Manila.—. Filipinų prezi-

Iš Sovietą sugrįžę japoną 
generolai pranašauja karą

Maizuru, Japonija. — So
vietų Sąjunga sugrąžino 
namo 40 japonų generolų ir 
3 admirolus,,kurie buvo lai
komi kaip kariniai belais
viai.

Jie pranašauja, kad tik
rai ivyksiąs karas tarp A- 
merikos ir Sovietų Sąjun
gos. Džiaugiasi sugrįžę Ja- 
ponijon pirma negu kilo ka
ras.

dentas Elp. Quirino atsi
šaukė Į pietiniai-rytinės A- 
zijos kraštus ir į Pacifiko 
Vandenyno šalis, kad atsių
stų atstovus Į jo ruošiamą 
konferenciją (prieš komu
nizmą). Ta konferencija 
įvyksiąnti Baguio mieste, 
pradedant gegužės 28 d.

Jau pernai metų pradžio
je Quirino siūlė sudaryt 
pietiniai - rytinės Azijos 
kraštų sąjungą prieš komu
nizmą. Paskui jis pašvelni
no savo pasiūlymą, sakyda
mas, kad tai būtų “kultūri
nė, karinė ir politinė neko
munistinių šalių sąjunga.”
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NESUSIPRATIMAI DEL ŠV. KAZIMIERO
Rašo JONAS MOLIS

1603 metais, NikalojausiNr.) tvirtina, kad Kaziukas 
Jasinskio Replių dvarelyje į 1521 metais vien palaimin- 
susirgo galvijai, ir 80 ra-.tuoju buvo paskelbtas, o 
guočių žuvo. Prelatas paža- šventuoju paskelbtas 1603
dėjo šv. Kazimierui geriau-1 metais. Darbininkas, tur

būt, pasirinko tuos metus, 
norėdamas priartėti prie
dienos, kada.Kaziukas išgel
bėjo Jasinskio dvare karves.

Kas atsitiktų su “šven
tuoju” Kaziuku, jei Jasins
kis būtų turėjęs tik 80 kar
vių ir jam būtų pritrūkę tos 
riebios aštuoniasdešimt pir
mos? Gal tada Kaziukas 
nusileistų iš dangaus že- 1 
men. Nusileidęs, nemato
mas, gal panūstų padaryti 
iškilą baudžiauninko bakū
žėm Pamatytų jisai tenai 
nuo bado tinstančius vai
kus, senelius dūmų išgrauž
tomis akimis. Pažintų jisai 
vien duona ir vandeniu 
mintančius, s u 1 e n ktomis 
rykštėmis nuplaktomis nu
garomis vergus, kurie jo 
užmačioms ir karališkų ka
rūnų ir garbės ieškojimo 
kelius, savo krauju ir pra
kaitu, nuo Vilniaus - Var- 
šavos iki Vengrijos sostinių 
nutiesė.

Bet to jaunikaičio gyve
nimas taip susidėjo, kad 
jam svetimi buvo jo tėvų ir 
bajorų engiamos liaudies 
vargai. Jam svetima buvo 
baudžiauninko kalba, būtis. 
Ir šventu jis tapo todėl, kad 
buvo karalaitis, kad jo ke
lias ėjo nuo karališkų rūmų 
iki katedrų slenksčių. Tūk
stančiai jaunikaičių miršta, 
nesulaukę dvidešimtpenke- 
rių metų. Milijonus jaunų 
pakanda džiova, milijonai 
tokiame amžiuje miršta “iš
laikę skaistybę,” bet niekas 
jų į šventuosius nekelia, 
niekas jiems altorių ir ko
plyčių nestato. Jie ne kara
laičiai, princai, grafai, ku
nigaikščiai ir 1.1. Dažnai at
sitikdavo, kad “šventieji” 
karaliai tarpusavy susipeš
davo, pa v., norvegų ir šve
du karalius Olavas su danų 
karaliumi Kanutu. “šven
tas” Kanutas 
O lavą buvo net 
ręs, ištrėmiman 
tas tik po dviejų 
žo sic samdoma

dienraštis
nes “Raudonoji Vėliava,” kuris

Velykos mūsų šalyje bu-1 Švedijos karininkai juo- Komunistų 
vo “švenčiamos” paaštrinta I kiasi iš to “ieškojimo, 
propaganda prieš 
Sąjungą ir liaudies demo
kratines respublikas.. Kar
dinolas Spellmanas rusus 
lygino prie “sargų Kris
taus grabą dabojusių.” At
seit, senojo pasaulio šali
ninkai nei melstis nemoka 
be keiksmo.

Balandžio 12 dieną suka
ko penki metai, kaip nete
kome prezidento Roose- 
velto. Tuojau po jo mir
ties prez. Trumanas, atro
dė, su didele pagarba kal
bėdavo apie Rooseveltą. 

j Dabar penkių metų sukak- 
“pa- 

po vakacijų, kad 
Kijevo, Rygos, Pragos, Varšavos. Bet jie I asmeniškai nei neatvyko 

vainiko padėti ant Roose- 
velto kapo, bet tą darbą' 
pavedė tūlam Mr. D. K. į 
Niles. t I

Neseniai karinio laivyno į ag'^rildniafkiiHniai'lčlč 
komandieriai pasigyrė, kad 
jau jie turi naują ginklą! 
prieš povandeninius laivus! 
ir sakė: “Dabar submarinai! 
nieko nereiškia.” Bet kelios 
dienos po to, tie patys žmo- 
nėą pasigyrė, kad Amerikos 
submarinas “Pickerel” iš
buvo po vandeniu 21-na pa
rą, atplaukė iš Hong-Kon-
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Padoraus katalikų kunigo žodis
“Dievas nenori, kad atomo bomba būtų numesta ant 

Maskvos bei kurios kitos sostinės. Jeigu Maskvos vyriau
sybė yra tokios pat nuomonės, ka'ip as, tai man labai sma
gu. ’

Šiuos žodžius pasakė katalikų kunigas Abbe Boulier. 
Šis kunigas yra francūzų tautybės ir jis tai pasakė Nor
vegijoje to krašto laikraščio “Dagbladet” korespondentui, i

Tiesa, esama katalikų kunigų, kurie skelbia^būk Die-1 ties dienoj buvo tiek 
vas norįs, kad atomo bomba būtų numesta ant ^Maskvos, Į vargęs” 
ant Vilniaus, 
meluoja. Jie patys yra sugedę politiniai, jie nori karo, 
nori žmonių kraują pralieti, nori civilizacijai smūgį už
duoti.

viena reikšmingą, įsidė-

kraštai, prikląusą jam, 
tuomet, kai Jungtinės

Isią karvę, jei likusieji ra- 
iguočiai nežus. Epidemija 
i pasiliovė-. .. Taip‘nusako 
Į karalaičio Kazimiero ste- 
j buklus “Šventųjų Gyveni
niai.” Už tuos ir panašius 
“stebuklus” — Kazimieras 
pripažintas šventuoju. Ži- 

“pripažinimo” 
būtų nepadarę popiežiai Le
onas X ir Povilas V — tai 
Kazimieras liktųsi vien tik 
Kaziuku, kurį žmonės dau
giausiai ir pažįsta iš Vil
niaus, Lukiškių aikštėje 
esamų ir tuo vardu vadina
mų mugių.

Nors pasakos apie “šven
tąjį karalaitį” Kaziuką ir 
neperseniausios ir, reikia 
manyti, kad jis ir jo tėvai 
bei auklėtojai buvo žmonės 
raštingi ir metrikas sura
šyti mokėjo, bet šiandien 
mes, skaitydami tokius ka- 

'talikybės autoritetus, kaip 
Bostono Darbininkas, ar 

FILIPINŲ salose liaudis Run. K. Matulaičio kūriniai, 
j veda kovą už geresnį gy- — nesusigaudome, kada ga- 
įvenimą ir šalies laisvę. Jų gale Kaziukas tapo šven- 
ISpecialis New York Times tuoju, kada palaimintuoju 
į korespondentas iš bal. 8 d. 
i praneša, kad Hukbalahap 
' organizacija, kuri kovoja 
[prieš dvarponius ir kapita- 
i listus, turi 110,000 narių 
I Karo laiku ši organizacija 
j buvo suorganizavus 300,000 
I partizanų, kurie padėjo 
I parblokšti Japonijos impe
rializmą.

Korespondentas praneša, 
i jau pilnai 

(kontroliuoja Panay, Negros 
u*'ir Gebu dideles salas, o di- 

; Filipinų Luzon 
yra j salos valdo trečdalį, ypatin-

vas turėjo kuro kelioms va- šo, kad generolas Mac Ar-i 
landoms, tai kokis išrokavi-jthuras ruošia Japoniją, kai-' 
mas jo jūroj “ieškoti” dar j po karo bazę prieš liaudiš-i 
savaitė laiko po incidento? ką Kiniją ir Tarybų Sąjun-I 
Švedai sako> kad ieškotojai gą. 
apžvalginėja tarybinius ap
sigynimo įrengimus.

Kaip tik tą pat sako ir 
tarybinė spauda. Ji sako, 
kad tuojau po “dingimo” 
amerikinio lėktuvo, apie 50 
amerikinių karinių lėktuvų, 
nieko nesiklausę užėmė Da-| viktol. Grosz jam sakg;

..T.'? I “Amerikoj spaiuda nieko 
daugiau nerašote apie de
mokratinę Lenkiją, kaip tik 
melus. Jūs nuolatos rašote, 
kad Wladyslovas Gomulka, 
vienas iš valdžios pareigū
nų, jau seniai yra areštuo-

LENKIJOJ New York 
Post dienraščio korespon
dentas Mr. David Perlman noma, jei to 
turėjo pasikalbėijmą su ge
nerolu Viktor Grosz, iš Len
kijos užsienio ministerijos

skraidė virš Švedijos terito
rijos. Iš Stockholmo sako, 
kad amerikiniai “ieškoji
mo” lėktuvai net tarybinės 
Lietuvos pakraščiais skrai- 

i dė.
| ■ Londone dienraštis “The 
iDaily Mail” rašė, kad tary
biniais pakraščiais skraido noma, tai melas! Štai, pa

žiūrėk, Gomulka eina gatve 
ir jis laisvas.” Iš tikro, Mr.

Jo nuomonė šiuo reikalu supuola su milijonų katalikų 
darbo žmonių nuomone, nes kiekvienam yra aišku, kad 
milijonai darbo žmonių, nepaisant jų politinių pažiūrų, 
naujo karo nenori, o >/or> taikos.

Kunigas Boulier pasakė dar
mėti na dalyką:

“Einant Atlanto Paktu, visi
automatiškai bus karo stovyje
Valstijos paskelbs, jog jų interesai yra pažeisti kur nors 
pasaulyje, nežiūrint kur: pietuose ar šiaurėje...”

Kunigas pasisako, jog jis nesąs'komunistas, neigi jų 
filozofijai pritariąs; jis ; 
remia katalikų teologija.

“Sulyg mūsų principų,” sako jis, “karas yra krimi- prasidėjo
nalybė ... Mes smerkiame užpuolikiškąjį karą ir atomo'submarinai svarbus ginklas!nelegališka. 
bombą. Asmeniškai, aš manau, jog grasinimas karu 
pareina iš Amerikos ir kad karas yra ruošiamas sulyg 
kriminaliniu planu, iš anksto išdirbtu . . .”

Šis kunigo Boulier’o pasisakymas bus neskani piliulė Į 
visokiems Balkūnams ir kitokiems žmonių kurstytojams j 
prie naujo karo.

Vatikanui kunigo Boulier’o žodžiai taipgi labai nepa
tiks — Vatikanui, šiandięn ištikimai tarnaujančiam re
akcijai ir visokiems karo provokatoriams.

Bet jie patiks, kaip minėjome, milijonams padoiJų ka
talikų darbo žmonių, priešingų naujam karui.

O tai yra svarbiausia!

, turai “ieškodami ” nors jiej D." Perlman raŠ0) kad Go- 
iten negali rast, dingusio I mulka 6j0 gatve.
i lėktuvo.

Hearsto spaudą baisiai!
’I klūkusi prieš Azijos žmo

nes. Jiems visur matosi 
“komunistai” ir “komuniz
mas.”

BOLIVIJOJ, Pietų Ame-!
vra katalikas ir savo veiksmus go į Honolulu salas, pada- rikoj paskelbė, kad Komu-

rydamas 5,200 mylių. Ir vėl 
šauksmas, kad

nistų Partija yra nekonsti- 
tucinė. Reiškia, ją padaro 

Praktikoj ten 
jau tiek buvo įdūkę valdo-į ir reikalavimai iš Kongre

įso kelių šimtų milionų clole-!nai, kad legališkumo nebu 
riu submarinu 
Reiškia, į 
gikos nėra.
gu Amerikai svarbus gink- kai įsako.
las submarinai, tai tą patį 
rolę jie ' 
šalims. Pasakos apie naują į pe prekybą. Abidvi 
ginklą prieš :
tai tik paprasti prasimany- j vų tautos respublikos. Jų I 
mai. 'kaimynystė joms palengvi-

Didžiausio pasaulyj skan- na prekybos reikalus. Pirm

i statybai.!vo. Suprantama, Bolivijos 
pas karininkus lo- valdonai taip daro, kaip

Tikrumoje, jei- jiems mūsų turčiai ir politi- kad partizanai

ir kelių metų jis “žengė” 
dangun. Nors dėl “dangun 
žengimo” reikia skaityti tą 
dieną, kada jį popiežiai pri
pažino palaimintuoju ar 
šventuoju. Tai atsitiko, 
maždaug, 1521 metais. Kur 
Kaziuko siela buvo nuo jo 
mirties 1483 metu iki 1521 
metų — 38 metus, tai čia 
jau kunigų paslaptis. Kun. 
K. Matulaitis nusako, kad 
Kaziuką pastebėjęs 1518 
metais su maskoliais ka
riaujantį. Jis žemėje ieško
jo nuotykių, laukdamas po
piežių malonės. Gyvas bū
damas neurastenikas ir ga
lop džiovininkas, Kaziukas 
negalėjo pasigirti savo kru
vinais darbais, nes net ne
sugebėjo pasmaugti savo 
konkurentą į Vengrijos 
sostą. Miręs ir pasibeldęs į 
dangaus duris, buvo papra
šytas patiekti Romos popie
žių naudai padarytų darbų 
pažymėjimus, šių neturėda 
mas, buvo grąžintas žemėn

; ČECHOSLOVAKIJA 
vaidins ir kitoms!LENKIJA plečia savo tar-įdžiausios 

___j . Abidvi ; .
submarinus, i liaudiškai demokratinės sla-i£ai Manilos artimas sritis.

MALAJAUS pussalio 
valdžia (Malajus yra Ang
lijos kolonija), nutarė, kad 

jog Jungtinės 
perka 30 nuoš. 

gurno iš Mąlajaus, Ameri- 
ikos tavorų įvežimui užda
ryti duris.

1947 metais Jungtinės 
Valstijos į Malajaus pussa- 
li įvežė savo ta voru už 
$175,000,001). Gi 1949‘'me- 

! tais jau tik už $39,000,000.
Kinijos Liaudi-es Respub- Pa^ar įvežimas bus suma

li kos vadai juokiasi iš ame
rikinėje spaudoje paskalų 
apie badą Kinijoje. Sako, 
kad Amerikos turčiai dar 
vis senu savo papratimu 
žiūri į kinus, kaip prastes- 
'nius žmones. Kada seniau 
Kinijoj viešpatavo ponai, 
kapitalistai ir užsienio im
perialistai ,tai buvo nuola
tinis badas. Taip ir dabar 
galvoja. Kinija turi pakan
kamai maisto, o susisieki
mas atsteigtas. Darbo yra 
daug, bet gyvenimas gerė
ja.

dalo šukele, tai Jungtinių‘karo užsienio imperialistai nepaisant, 
(Valstijų karo lėktuvo skrai-1 nuolatos kurstė vieną prieš ValstijosVaršauos uyriausyfees sufartis su vyskupais

Visa Lenkijos spauda pirmuosiuose savo puslapiuose dymas virš tarybinės Latvi-i kitą šias šalis. Dabar to ne 
šiomis dienomis paskelbė sutartį, balandžio 16 dienątjos. Tai atsitiko 9 d. balan-įgali būti.
pasirašytą Lenkijos liaudies vyriausybės su katalikų vys-’džio, kaip tik tą pat dieną

* kūpais.
Toji sutartis parodo, jog šiuo metu Lenkijos katalikų 

I ’ bažnyčios vyriausybė, nepaisydama Vatikano grūmoji
mų, ieško bendro kelio su liaudies vyriausybe.

Po sutartimi pasirašė nuo vyriausybės: Wladyslaw 
Wolski, visuomeninių reikalų minstras, Edward Ochab, 
šalies apsigynimo ministro pavaduotojas, na, ir Franci- 
szek Mazur, už Lenkijos Darbininkų (Komunistų) Par- kad po apsišaudymo ameri- 
tijos Politinį Biurą. kinis lėktuvas dingo virš

Dvasiškijos komisijos nariai pasirašė: Varšavos vys- Baltijos Jūros. Amerikos 
karinio orlaivyno komanda 
Vokietijoj ir Anglijoj tvir
tina, kad jis “negrįžo.” 
Tuojau buvo mesta desėtkai 
Amerikos karinių lėktuvų 
ieškoti “dingusio.” Istorija 
jau daug kartų gyvenime 
patvirtino, kad toki “ieško
jimai” turi tikrumoj sieki
mą patirti priešingos pusės 
apsigynimo įrengimus.

Čia kaip tik supuola įvai
rūs pranešimai apie Sovietų 
didelį apsiginklavimą Lat
vijoj, Lietuvoj ir Estijoj. 
Pono C. D. Jackson, “For
tune” magazino leidėjo rei
kalavimas tučtuojau pulti 
Tarybų Sąjungą, Mr. John 
Foster Dulles reikalavimas 
padaryti “dirbtinių karo 
skandalų,” eina ranka ran
kon.

kūpąs Zygmund Choromanski, Plocko vyskupas Tadeusz 
Zakrewski ir Lodžiaus vyskupas Michal Klepcz/

• Kaip matome, sutartį pasirašė atsakingi asmenys: 
•aukštieji vyriausybės pareigūnai ir aukštieji vyskupai — 
bažnyčios atstovai.

Skaitytojas, be abejojimo, skaitė antradienio Laisvėje 
sutarties svarbesnius dėsnius, tai mesčia jų neliesime: 
ifiums svarbu priminti tik tai, kad visgi katalikų bažny
čios galvos, čia ir ten, nepaiso net Vatikano viešpačių, 
d ieško priemonių susitarimui su liaudies vyriausybė
mis, Vatikano prakeiktomis!

, ' Vatikaną, atsiminkime, ši sutartis l^bai sukrėtė. Ji, 
pasirodo, buvo parašyta be jo žinios!

Niujorko Timeso korespondentas Romoje, rašydamas 
apie šią sutartį, žymi, kad ji Vatikane “sudarė staigme
ną!” Vatikano rateliai skelbia, būk, girdi, ligi šiol Lenki- 

• jos vyskupai atsisakė tartis su Lenkijos liaudies vyriau- 
be, atsisakė nusilenkti jai, atsisakė padėti jai komuniz
mą tvirtinti Lenkijoje. O dabar, štai, kas pasidarė. Kai 
tik kardinolas Sapieha išvyko į Romą šventiesiems me
tams atžymėti, jo vyskupai susitarė su Varšavos valdžia!

Einant Vatikano “ratelių” nuostaba, atrodo, lyg Len- 
Rijoje būtų prieš Vatikaną koks tai maištas iškilęs. Vei- 
'kiaušiai to dar nėra, bot gali būti, jei Vatikanas savo 
C nosį perdaug kiš į vidujinę Lenkijos santvarką. Turimo 

atsiminti, jog vyskupai yra savystovūs valdovai, lyg ko- 
,z kie'gubernatoriai savo diecezijose. Vatikanas neturi tei- 

gčs per daug į jų reikalus kištis, nes ir pats popiežius 
yį yra'niekas daugiau, kaip vyskupas.
< Kas gi Lenkijos katalikų vyskupus verte tartis su liau- 

' dies vyriausybe? Kas akstino juos “suminkštėti”?
■įĮf ‘ Vidujinė Lenkijos padėtis, kuri yra. gera, tvirta. At

siminkime, šiuo metu Lenkija pralenkė visas kitas liau- 
•. diškąs respublikas kūrybiniu darbu. Net ir aštriausi 

j Lenkijos liaudies vyriausybės priešai pripažįsta, kad to- 
( je šalyje gamyba kyla negirdėtais ligi šiol tempais, o su 

f.». -
L ** £

iš Stockholm©, Švedijos, 
United Press žinių agentū
ra buvo perdavus “žinią,” 
kurioj tvirtino, kad Tarybų 
Sąjunga labai įginklavus 
Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Tarybų pranešimas sako,

KINIJOS Liaudies Res
publika pasirašė prekybos 
sutartį su Lenkija. Kiek 
pirmiau Kinija tokią sutar
tį pasirašė su Čechoslovaki- 
ja.

Kinijos parlamentas už- 
gyrė bendro apsigynimo ir 
draugiškumo sutartį su Ta
rybų Sąjunga. Pagal ją Ki
nija gaus $300,000,000 iš 
Sovietų paskolos.

JAPONIJOJ komunistai 
ir demokratinės organizaci
jos reikalauja, kad Jungti
nių Valstijų armija tuojau 
pasitrauktų iš Japonijos.

žintas iki minimum. Tas 
dar daugiau didins 
ko j nedarbą.

TURKIJOJ mirė 
las Fevzi Cakmak, 
tų. Daugelyje karų 
lyvavo ir vis pralaimėjo, 
kaip su Italija 1911 metaįs, 
taip su Balkanų šalimis 
1912, Tik 1922 metais lai
mėjo prieš Graikiją ir jos 
imperialistinius talkinin
kus, nes tada Sovietų Rusi
jos komandieriai jam padė
jo. Laike pereito karo daug 
mėnesių jis praleido būda
mas Hitlerio kariniame šta
be. Mat, Turkijos valdonai 
rengėsi pulti Tarybų Sąjun-

marša-1 
74 me-1 
jis da-1

-1

“šventąjf 
DP padą- 
išvijęs, ir 
metų grį- 
kariuome-

paskersti kelius tūkstančius ne s\vo teisių, at-
maskolių ir gydyti dvari
ninkų. karves.

Nors Bostono Darbinin
kas Kaziuko bastimosi ir 
žudynių laiką vieneriais 
metais sutrumpina — jis 
sako (17 Nr.), kad Kaziu
kas mirė 1484 metais, gimė 
gi 1458 metais. Darbinin
kas, jėzuitų matematika pa
sirėmęs, tas gimimo ir mir
ties Kaziukui datas nusta
tęs, sako, kad Kaziukas mi
rė “tesulaukęs nepilnų 25 
metų.” Ar čia neįvyks ir 
nebus paskelbtas 
Kaziuko stebuklas 
ties srityje? ...

Darbininkas su
Matulaičiu nesutinka ir dėl 
Kaziuko į šventuosius pakė
limo. Matulaitis sako, 1<ad|yra savo 
popiežius Leonas X, ištyręs pirkėjų kviesliai ir tinka, 
Kaziuko stebuklus, 1521 kiek tinka klaunas (juok- 
metais pripažino jį šven- darys) prie altoriaus, 
tuoju, gi Darbininkas (17

naujas 
atmin-

kun. K.

tuo kyla, gerėja ir darbo žmonių gyvenimas.
Lenkijos liaudis mato, jog jų vyriausybei rūpi kūryba, 

liaudies buitis, visos tautos buitis. Todėl liaudis stovi su 
savo vyriausybe ir ją visaip remia. Katalikų dvasiški ja, 
tai mato ir ji žino: jei ji vyriausybei nenusilenks, jos ne
klausys, tai iš pačios dvasiškijos kojų ištruks pagrin
das, ji pravirs; žmonės visiškai nutrauks ryšius su Va
tikanu ir įsikurs savo tautinę bažnyčią, tarnaujančią 
liaudžiai.

Va, kas, mums rodosi, privertė Lenkijos vyskupus tar
tis !

Lauksime, kaip į tai reaguos Vatikanas.

Bet kada Sovietų armija 
supliekė Hitlerio armiją 
prie Stalingrado, tai marša
lui Cakmak kariauti noras 
prapuolė ir jis atsikloniojęs 
Hitleriui išvyko į Turkiją.

VENGRIJA atžymėjo 
penkis metus nuo jos išsi
laisvinimo. 1945 m., balan
džio pradžioj, Sovietų Ar
mija išlaisvino Vengriją ne 
vien iš Hitlerio vergijos, 
bet ir iš vengrų fašistų na-

gauti.
“Visi jie ne tik tautos ir 

valstybės didvyriai, bet ir 
šventieji.” Sušunka Stasys 
Yla, Darbininko 17 nume
ryje, piršdamas Kaziuką į 
lietuvių tautos gynėjus ir 
numatydamas jam samdo
mą kariuomenę iš dėdės 
Šamo krašte kruvinais dar
bais pasireiškusių kryžiokų- 
pikietininkų.

Mes, dalinai sekdami Ign. 
Šlapelį (Draugas 75 Nr.), 
pasakysime, kad matydami 
bažnyčių altoriuose persal
dytus veidelius iš saldainių 
dėžučių ir iš madų salionų 
manikenus su šventųjų var
dais, manome, kad šie da
lykai yra geri tol, kol jie 

rolėje — prekių

TARYBŲ SĄJUNGOJ 
generolas Vasilius Stalinas, 
Juozo Stalino sūnus, sakė, 
kad Tarybų Sąjungos lėktu
vai yra greičiausi pasauly
je, gali be sustojimo toliau-

šiai nuskristi ir skraidyti 
aukščiausiai.

Tarybų vyriausybė sakė, 
kad Italijos dabartinė val
džia nepraveda gyveniman 
taikos punktų, pagal ku
riuos turi Tarybų Sąjungai 
išmokėti $100,000,000 tavo- 
rais nustatyta dolerio kai
na. Sako, kad Idalijos val
donai tyčia vilkina atsitei
simą.

Gi prie altoriaus užsidėję 
mitras, tiaras ir įvairia
spalvėmis “jermulkomis” 
plikes prisidengę, — vaidi
na įgudę klaunai - inkvizi
toriai. Ir pigioji reklama, 
blizgučiai ir nutukusių “es- 
ketų” gašlumu iškraipytos 
šypsenos dar ir šiandien i 
“išpopintus” delnus suren
ka milijonus “našlių” sida
brinių, gi už riebią karvę 
jie ir stebuklų nepašykštė-

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Tree., Bal. 19, 1950



Darbo žmogus yra laimingas tada, ka> 
da galingas, o galingas tada, kada orga- 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

M. Abecūnaitė

TARYBŲ LIETUVOS MOTERYS
moterų dalyvavimas visose 
Tarybų Lietuvos liaudies 
ūkio srityse. Darbininkės 
aktyviai dalyvauja socialis
tiniame lenktyniavime dėl 
stalininio penkmečio plano 
įvykdymo pirma laiko.

Įsisavindamos naują tech
niką, keldamos kvalifikaci
ją, tobulindamos savo meis
triškumą, Tarybų Lietuvos 
moterys yra gamybos nova
torės. Šimtai darbininkių 
jau užbaigė savo penkmeti- 
nius planus. TSR Sąjungos 
Aukščiausiosios T a r y bos 
deputatė, geriausioji Šiau
lių odos kombinato “Elnio” 
sukirpėja Marija Garbėnie- 
nė kasdieną išdirba po dvi 
— dvi su puse normos.

Didelį vaisingą darbą 
Lietuvos moterys 
liaudies švietimo bei sveika
tos apsaugos srityje. Respu
blikos mokyklose, aukštosio
se mokslo įstaigose bei kito
je mokslo įstaigose mokosi 
tūkstančiai merginų. Lietu
vos TSR Mokslų Akademi
joje ir mokslinio tyrimo in
stitutuose dirba daug mote
rų specialisčių. Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos 
geologijos bei geografijos 
sektoriui vadovauja geogra
fijos mokslų kandidatė, ak
tyvi visuomenininke Užpu- 
lytė. Vilniaus Valstybinio 
Dailės Instituto piešimo ka
tedros vedėja yra dailinin
kė Trečiokaitė - Žebenkie- 
nė. Apie 62 procentai res
publikos pedagogų — mote
rys. Daugelis jų apdovano
tos Tarybų Sąjungos ordi
nais ir medaliais.

Respublikoje 1,370 gydy
tojų — moterų. Moterys 
užimtos kultūros - švietimo 
įstaigose, vadovaujančiame 
darbe visuomeninėse, vals
tybinėse ir profsąjunginėse 
organizacijose.

39 lietuvių tautos atsto
vės posėdžiauja Lietuvos 
TSR Aukščiausioje Tarybo
je. 9,835 moterys — vieti-

Spalio revoliucijos pa
gimdytoji socialistinė san
tvarka visiškai išvadavo 
moterį iš socialinės, ekono
minės ir dvasinės vergijos. 
Didysis moterų išvadavimo 
reikalas užtvirtintas Kons
titucijoje. Tarybų Sąjungo- 
goje moterims ne tik suteik
tos politinės teisės, bet ir 
užtikrintas jų įgyvendini
mas praktikoje, dėka to, 
kad joms suteiktos lygios 
su vyrais teisės į darbą, į 
darbo apmokėjimą, į poilsį, 
i socialinį draudimą bei 
mokslą, v

Tarybų Lietuvoje, kaip ir 
visur tarybinėje valstybėje, 
sukurtos visos sąlygos, įga
linančios moteris kuo vei
kliausiai dalyvauti politi
niame ir ūkiniame gyveni
me. Kolūkinė santvarka pa
daro pagrindinius pakiti
mus valstietės būklėje.

1935 metais per kolūkie
čių priėmimą J. V. Stali
nas sakė: “Tik kolūkio gy
venimas galėjo darbą pa
daryti garbės dalyku, tik ji
sai galėjo pagimdyti tikrą
sias didvyres - moteris kai
me. Tik kolūkinis gyveni
mas galėjo panaikinti nely
gybę ir pakelti moterį ant 
kojų.”

Tai puikiai supranta 
Lietuvos moterys. Šimtai 
kaimo darbo moterų buvo 
kolūkiu sukūrimo iniciato
rės Šakių, Joniškio, Šiaulių, 
Jurbarko, Kėdainių ir -eilė
je kitų apskričių. Štai, pa
vyzdžiui, paprastos lietu
vės - valstietės Onos Rakic- 
kienės, gyvenimo istorija. 
Buvusi kumetė, ji tik prie 
Tarybų valdžios pažinojo 
laisvo kūrybinio darbo 
džiaugsmą. Viena iš pir
mųjų Rakickienė įstojo į 
Pasvalio apskrities “Perga
lės” žemės ūkio artelę. Kol
ūkyje visapusiškai pasikeitė 
jos gabumai ir kolūkiečiai 
iškėlė Rakickienę kolūkio 
pirmininke. Darbo žmonės
išrinko ją valsčiaus Tary- nių Tarybų deputatės. Lie- 
bos deputat-e, o dabar — tuvių tauta geriausias savo 
TSR Sąjungos Aukščiausio- dukteris išrinko TSR Są- 
sios Tarybos deputate. Bu
vusi kumetė tapo valstybės 
veikėja, kuo aktyviausiai 
dalyvaujančia galingosios 
socialistinės valstybės val
dyme.

TSR Sąjungos vyriausy
bė aukštai įvertino Lietu
vos respublikos daugelio 
kolūkiečių bei tarybinių 
ūkių darbininkių pasiąuko- 

, jimą darbą liaudies labui ir 
apdovanojo jas ordinais ir 
m e d aliais. “Tauralaukio” 
tarybinio ūkio darbininkės 
Ivanuškienė ir Timofiejeva 
apdovanotos Lenino ordinu, 
tarybinių ūkių darbininkės 
Barlauskienė, Merkeninkai- 
tė ir kitos apdovanotos Jančaitytė, Li-etuvos KP(b) 
Darbo Raudonosios Vėlia-,CK darbo tarp moterų sky- 
vos ordinu. :riaus vedėja Marija Kau-

26 valstietės dirba kolū- naitė.
kių pirmininkėmis, apie

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

gyvenimą

, 30 die- 
partiza-

valdžia 
cemen-

Senas, bet svarbus laiškas iš Lietuvos šaltojo Karo, Žemy
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dirba

aug dirbo. Dabar, kuomet 
jau būtų galėjusi lengviau 
pagyventi...

Nutrūksta Donnos bal
sas.

Julija, kaip ir jos vyras, 
eiline

darbo i eškoto j a, darbi n i nke 
šapose, įname, vėliau sava
me kukliame bute darbinin
kų kvartaluose ik j prasisie
kė nuosavo namelio, ir sa
vos darbavietės.

Sunku būna išsitarti apie 
mylimą žmogų, 
kome. Pirmoji 
Julija niekad 
|minties, nes tai

Julija Daukiene 
(Karpauskaitė)

Detroite, kovo 23-čią, šių 
metų, mirė Julija Daukie- 
nė. Liko gailiai liūdį vyras 
Jonas Daukus ir duktė Don
na. Liūdi ir draugai.

Ši žiauri staigmena šei
mą užgriuvo tarsi slogus 
kalnas. Tebebuvusi pilna 
gyvumo ir vilties gyventi, 
Julija staiga pavojingai su
sirgo kokia neišaiškinta li
ga. Pasišaukta geriausioji 
šeimai žinoma, medikalė pa
galba. Ja rūpinosi šeši gy
dytojai, tyrinėjo, ligos prie
žastį spėliojo. Ligoninėje 
per 10 dienų jos kvėpavimą 
bandė palaikyti oksigenu. 
Tačiau gyvybės nebegalėjo 
išsaugoti.

Mirusi, ilsėjosi Charles 
Stepanausko šermeninėje, 
lyg gėlyne, skaitlingai lan
koma šeimos artimųjų ir 
draugų. Palaidota kovo 25- 
tos popietį, gražiame kalne
lyje, laisvai, kaip kad lais
vai ji gyveno, masiniai pa
lydėta. Jos laidotuvėse da
lyvavo Leonas Pruseika, 
Chicagos lietuvių liaudies 
dienraščio Vilnies redakto
rius.

Julija, duktė Kazimiero 
ir Onos Karpauskų, paėjo iš 
Akmenės, Mažeikių apskri
ties. Atvykusi šion šalin 
pirm pat pirmojo didžiojo 
karo, keletą metų gyveno 
Rochester, N. Y. Po karo ar 
baigiantis karui persikėlė 
Detroitan, susituokė, ten 
gyveno visą gyvenimą ir iš
auklėjo savo vienturtę Don
na.

Gyvenimą velionė pradėjo 
kukliai. — Mano tėveliai 
susituokė miesto teismo rū
muose pas civilinį teisėją, 
lydimi vienos poros liūdytoj 
jų, — pasakojo Donna. — 
Iš ten tiesiai kiekvienas nu
ėjo į darbą. Ir visuomet, 
kiek atsimenu, jie sunkiai,

kurio nete- 
pažintis su 
neišdils iš 

gretima su 
progresyvų

gyvenimą. Ją primenu sie- 
kimęsi parodyti Julijos 'as-

Vargo vaikas, varganai, 
skolose pradėjus amerikinį 
gyvenimą ,su atmintimi dar 
varganiau gyventi tebepusi- 
likusios. motinos, pirmai
siais heleriais Amerikoje 
gyvenimo metais žėriausi 
sau Amerikos “auksą” po 
porą iki 5 dolerių per sa
vaitę. Tai įvyko tuo am
žiaus laikotarpiu, kuriuomi 
mergaitė už pageidaujamą 
rūbą galėtų atiduoti visą 
gyvenimą, o aš gražių rū
bų neturėjau. Vienok norė
josi gyventi. Įstojau parapi
jos choram Ne ilgam. Paju
tau, jog mano nykus rūbas 
ir lygiai “žalias” balsas tei
kė tiktai viena nauda — 
prasisiekusioms pasišaipyti. 
Pritrūkau spėkų čia ateiti.

Tuo tarpu kas nors pa
kvietė į Gedemino D-jos 
salėje dainavusį progresy
vių chorą. Nuėjau pažiūrėti. 
Čia susipažinau Juliją.

Miestelyje auklėta, ge
riau apmokyta, gabi siuvė
ja, gražiai dainuojanti, vi
sa galva aukštesnė už nau
jokę kaimietę, Julija vienok 
nesišalino greta jos chore 
atsistojusios žaliokės. Ji 
stengėsi mane pamokyti, 
vienišą su savimi pramogon 
pakviesti, matydama stoką 
aprangos sulaikinėjant nuo 
daug ko net drabužį su-

jungos Aukščiausiosios Ta
rybos deputatėmis. Jų tar
pe — odos kombinato “El
nio” darbininkė Marija 
Garbėnienė, Klaipėdos “Tri
nyčių” fabriko darbininkė 
Anelė R a m a n a u skaitė, 
“Pergalės” kolūkio pirmi
ninkė Ona Rakickienė, Pa
nevėžio apskrities mokytoja 
Sukauskienė, partijos Plun
gės valsčiaus komiteto sek
retorė Danutė Stanelienė 
(už drąsumą kovose su vo
kiškaisiais fašistiniais gro
bikais apdovanota visų tri- j nišoms motinoms 254.5 mi- 
jų laipsnių Šlovės ordinu), 
partijos Šakių apskrities 
komiteto sekretorė Tatjana

‘ ' j pirmininkėmis, apie Visos tarybinės visuome- 
900 vadovauja laukininkys- nes dėmesiu bei rūpinimu- 
tės ir daržininkystės brigą-, si apsupta moteris-motina. 
doms, gyvulininkystės ferj Socialistinėje valstybėje su- 

I kurtos visos sąlygos tam,
doms, 
moms.

Moterys aktyviai daly-kad moterys galėtų sude- 
vauja visuomeniniame gy- rinti savo gamybinę ir vi- 
venime. Daugiau kaip 20^suomeninę veiklą su moti- 
tūkstančių moterų Lietuvos' AT”Z'
kaime atlieka masinį aiški
namąjį ir organizatorinį 
darbą.

nos pareigų įvykdymu. Nuo 
to momento, kai respublika 
buvo išvaduota iš fašistinių 
grobikų, iki 1950 metų sau-

Neišmatuojamai padidėjo šio mėnesio valstybė išmo-

Mūsų skaitytojas A. G J Buvo palaidota už Pasvalio 
prisiuntė laišką, kurį jau dviejų kilometrų atstume 
senokas laikas yra gavus iš 
Lietuvos Skorkienė, iš 
Westminster, Mass. Jai ra
šo jos brolis iš Pasvalio ir, 
tarp kitko, sako:

“Miela Sesute:
“Dabar neseniai gavome 

nuo tavęs laišką, už kurį 
esame labai dėkingi.

“Miela sesuo, mes, katrie 
išlikome nuo šio karo gyvi 
ir sveiki, tai dabar gyvena
me neblogai. Tiktai jau ne 
visi gyvi. Kai užėjo vokie
čiai, tai Juzę lietuviški 
“partizanai” nušovė. Ją nu
šovė 1941 metų liepos 24 d.

Algų ir Aukšty Kainy 
Politika Nežavi

tokiam miškelyje į vieną 
duobę su aštuoniolika kitų 
žmonių. ?
armija, tai iškasė 1944 me
tų rugsėjo 15 d. tuos lavo
nus, padarė grabus ir atve
žę į Pasvalio kapines gra
žiai palaidojo. Dar 
pastatė jiems gražų 
to paminklą.

“1941 metų liepos 
ną smetonininkai 
nai sudegino mūsų švogerį
Juozą Kruopį ir mūsų se-,]<albejo Mrs. Rose Wasmer,

Pastaraisiais laikais An- 
Kai atėjo Sovietų glijoje įvyksta daug masi

nių 'susirinkimų, kuriuose 
darbininkai kritikuoja val
džią dėl užšaldytų algų ir 
aukštų kainų. Socialistų 
valdininkų 'aiškinimas, kad 
jie tai daro vardan šventojo 
šaltojo karo prieš komuniz
mą nepadaro skurdo leng
vesniu.

Viename tokių mitingų

šerį Monią su visu namu. 
Juos palaidojome Skroba- 
tyškių kapinėse.”

ŠVENTOJOJE ROMOJE KLESTI 
PERKAMOJI “MEILĖ”

is Italijos pranešama, 
jog šventajame Vatikano 
Mieste, prie pat šventovių 
vartų, slaptoji policija, ap
simetusi maldininkais - pil- 
grimais, dešimtimis areš
tuoja merginas prostitutes.

Policijos aprokavimu, Ro
moje dabar esančios apie 
60,000 prostitučių, įskai
tant 18 viešai užlaikomų tos 
rūšies užeigų gyventojas, 
iš kuųių pelnosi valdžia iri 
tunka prostitutes persekio
ti pastatyti sekliai.

Tas moteris pradėjo de-norinčiųjų 
ši m ti m is areštuoti būk tai 
dėlto, kad tūli pilgrim ai 
skundžiasi jų vedami į 
“piktą pagundą.” Tačiau 
mažai skundų esama. Ma
tomai, 
gaspadines ne pro 
“naujos pažintys.

moterys gauna “biznio,” 
liudija jų masinis suvyki- 
mas Romon šventųjų metų 
laikotarpiu.

Jų amžius, sakoma, yra 
nuo 20 iki 40 metų. Ir di
džiuma kalba angliškai, iš
mokusios nuo amerikiečių 
ir anglų karo metais, taipgi 
pokarinės, okupacijos L 
Marshallo Plano vykdymo 
laikotarpiu. Be abejo, jos — 
biednuomenės. dukterys, fa
šistinės sistemos auklėtos, 
[išnaudotos ir išmestos, ka
ro audrose sugniuždintos, 

atsteigti fašiz
mą, baigiamos sunaikinti.

Fašizmas ir karas yra 
baisus, visiems, dar baises
nis jis moterims. Tad argi 
nuostabu, kad moterys sto- 

palikusiems namie ja pirminėse taikos ir de- 
šalį mokratijos sargybinių eilė- 

Kad tosįse.

valdinių raštinių valytoja. 
Ji sakė, jog valdininkai tu
rėtų pagyventi darbininkų 
algomis, nes be to jie dar
bininkų gyvenimo nesu
pranta.

— Mano darbo diena pra
sideda 5 valandą ryto. Ta
me darbe dirbu jau penke- 
ri metai, o uždirbu vos var
gui, ne gyvenimui, — sake

Raštinių valytojų algos 
yra biskelį virš dviejų sva
rų ($5.80 mūsiškiais pini
gais). Mechanikai irgi mi
lijoninių turtų nematys — 
radijo techniko alga neša 

ir[ $16.80 “turtą.”
Ji sakė, kad gyventojų 

varginimas reiškia aukštų
jų organų “puvimą, kuris, 
'kaip žuvies, prasideda nuo 
! galvos.”

Supratę, kam tas taiko- 
įma, mitingo dalyviai šią ei
linės darbininkės pašaipą 
valdininkams sutiko smagiu 
juoku.

Apie Mainieriy Moteris

Šeimininkėms
Šį Skyrių Veda E. V.

Apkrautos šeimos auklė
jimo ir šimteriopomis na
mų ruošos smulkmenomis, 
ne visos moterys spėja sek
ti su greit zujančia ir vin
giuojančia šių dienų politi
ka. Vienok nuostabu, kaip 
jų pojūčiai parodo joms tik
rąjį kelią. Sekamas kompli
mentas moterų adresu atė
jo iš mainų srities:

Po didelių riksmų spau
doje, gąsdinimų, grąsinimų 
raudonbaubizmu, 
jos viršininkai 
sontown, Pa., 
paabejojo, ar
Brooklyno atsiųstą mainie- 
riams “raudoną” maistą. 
Tačiau moterys išnešė savo 
nuosprendį. Jos kelyje pasi
tiko sunkvežimius, nuvedė 
karavaną į garadžių ir pa
čios išdalino maistą. Badas 
tapo atitolintas, ūpas page
rėjo, sustiprėjo viltis, kuri, 
galop padėjo laimėti.

Daug daugiau žalumynų 
tinka valgiui

Lietuviai yra įpratę val
gyti tiktai labai mažą dalį 
valgomų daržovių, ypatin
gai purtosi nuo neįprastų 
žaliavų. ■ Tuomi mes save 
skriaudžiame. Tūlos mūsų 
vadinamos “kiaulžolėmis,” 
taipgi daugelis mums Lie
tuvoje visai buvusių nema
tytų daržovių galima paga
minti taip jau skaniai, kaip 
kad mums pažįstamuosius 
burokų ar kopūstų lapus ir 
iš jų gauti sklidiną mierą 
mineralu ir vitaminu. V c

Tarpe mums gerai pažin
tų, bet nevartotų, yra gars
tyčių, gručkų ir pienių la
pai. Nepažintųjų veislę at
stovauja broccoli, collards, 
kale, Swiss chard.

Daugelis tų žaliavų tinka 
pagaminti taip pat, kaip
gaminame burokų ' ar ba
landų lapienę. Kitiems (ir 
visiems) yra įvairiausių re
ceptų. Didžiuma taikomų 
duoti prie mėsos daržovių, 
tačiau, skaniausia išeina 
virtos druskuotame vande
nyje, nepervirtos. Paduoda 

įkvėpti ir savo dukrai Don-[karštas, užpylus sviestu ar 
nai *

Ramaus atilsio, miela Ju
lija! Skolingoji tavo draugė 
tik šiuo menku žodžiu tepa
jėgiu tau reikšti pagarbą ir

kia buvo Julija ne man vie
nai.

— Ne tokie baisūs pro
gresyviai, kokiais vaizda
vausi, — pradėjau galvoti.

Progresyvius arčiau pa
žinti dar paakstino tamsių 
fanatikų išsirėkti šmeižtai 
Julijos adresu, kuomet ji 
tik laimės visiems linkėti ir 
gerą daryti mokėjo. Pama
tymas netiesos prieš ją, 
progresyvę mergaitę, vertė 
abejutiškai pažiūrėti ir į 
viską kitą, tamsūnų sakomą 
ir daromą, vertė apdairiau

kėjo daugiavaikėms ir vie-
* • v j • n r .i ’

Ji jono rublių pašalpų pini
gais, 15,968 motinos apdo
vanotos motinystės ordinais 
ir medaliais, o 622 moterys 
su pasididžiavimu nešioja 
auksinę žvaigždę su užrašu 
“Motina - Didvyrė.” Respu
blikoje veikia 1,650 lopšelių, 
171 vaikų darželis, yra de
šimtys vaikų ir moterų kon
sultacijų.

Nei viena valstybė pasau
lyje dėl moters nėra pada
riusi tiek, kiek yra pada
riusi Tarybų valstybė. Ta
rybinė moteris tai žino ir 
aukštai įvertina. Į tą rūpi
nimąsi Lietuvos moterys at- padėką už daug saulėtų va- 
sako karšta meile bei išti- landų mano gyvenime, 
kimybe savo valstybei.

niu.
Susikūrusi šeimą, pasi

nėrusi darbuose jai, Julija 
į pirmaeiles darbuotojas ne
si siekė. Vienok visuomet te- 
b-e p a s i 1 i ko pažangiosios 
spaudos skaitytoja, organi
zacijų nare ir rėmėja, my
linčia savo žmones. Tą mei
lę savo žmonėms ji pajėgė

kokiu stiproko skonio sosu.

Klemsų skystis dabar 
gaun'amas 
nuošė.

S. Sasna.

bonkose ir ke- 
Jį vartoja “kakle

liui” pirm valgio, su pomi
dorų sunka.

Plaukai Pasilieka
Jos Savastimi

Edward Lee Bruce, 
metų, ne labai maloniu 
du sužinojo, kad nežiūrint, 
jog vedybomis gautoji už 
žmoną Rozalija skaitosi jo, 
tačiau jos plaukai vis vie
na liekasi jos pačios priva- 
tiška nuosavybe. Jis tapo 
areštuotas už nupjovimą jos 
ilgų kasų, siekiančių net 
iki kelių.

Vyrelis sakėsi norėjęs ją 
sudrausti už “perdaug zy- 
liojimą.” Tikėjęsis ją tuomi 
priversti sėdėti namie 
vaiko.

bū-

prie

Karvės Nerizikuoja 
Savo Sveikatos

Kuomet buvo atsiklausta 
farmerių, dėl ko jie balsavo 
prieš dienos šviesos taupy
mui pakaitas, farmeriai at
sakė, jog jų karvės nesutin
ka kaitalioti laiką — nesu
tinka alkti ekstra valandą 
ir nervintis, nesutinka ga
dinti sau miego laiką ir spi
ria nelaiku melžiamos.

Norint pyragą apdabinti 
vienodai, pirma sužymėkite 
figūras ar raides su dan
tims krapštuku.

tūli uni- 
vyrai, Ma- 
mainieriai, 
priimti iš

Sąsiuvinis ir paišelis už
rašams, pasidėtas patogioje

“atsiminti^’ ką jau išbaigei, 
ko naujo turi dasipirkti, su
taupys daug žygių krautu
vėm

Virtuvėje turimos geros 
svarstyklės gali greitai atsi
mokėti pirkimo kainą. Ver
ta bent retkarčiais patik
rinti svorį prekių, ypačiai 
tų, kurių nematėme sve
riant. Nekenks pasverti ir 
matytąsias. Inspektoriai 
yra suradę desėtkus būdų, 
kuriuos sukti žmonės varto
jo sukčiauti svorį.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Bat. 19, 1950
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Chicagos Dipukų Grupes 
Viešas Pareiškimas

(Tąsa)
Pavalgęs ir kiek numigęs ant šilto pe

čiaus Deksnio troboje, Mataušas prieš
aušriu išėjo į pakrūmes.

— Kad galėsi, humesk žodelį mano se
niui, — paprašė jis Deksnio, išeidamas.
— Dabar tegul laukia, — neatbūtinai 
namus krės! Laužada jau pasidarbuos 
niemčiui!...

♦ * *

Septynioliktųjų metų rudenį, nežinia 
kam įskundus, žandarai išvertė aukštyn 
kojom visus Gendvilio pastatus, visą so
dybą, ir tik, jau ruošdamiesi išvažiuoti, 
senos kriaušės drevėje aptiko įkeltą vir- 
šūnėn vokišką karabiną. Po to dar kar
tą išvertė “stanciją,” paėmė sudžiūvusią, 
jau baigiančią smukti, nuo kažin kokių 
laikų užsimetusią stirneną ir prikibo 
prie Mataušo Gendviliuko.

Karabinas buvo be užtaiso, tirštos aly
vos privarytu vamzdžiu. Nė nežinia, ka
da juo šaudyta. O vis tiek pat Mataušą 
visų . kaimynų akivaizdoje žandarai 
smarkiai prilupo, reikalaudami atiduoti 
spyną ir šovinius... Nieko neišgavę, jie 
surišo Mataušui rankas ir išsivarė, pri
rišę pasaitėliu prie arklio balno. ,

Gendvilio troba stovėjo Graužinio 
vinkšnų užuovėjoj. Siaura ir ilga, 'lyg 
dvaro tvartas, toji troba teturėjo vieną 
gyvenamą galą — gryčią. Antrajame 
gale, kur kaimynų “čielyžemių” namuose 
buvo įrengtos seklyčios, Gendvilis laikė 
visokią, tam kartui nereikalingą, mantą 
ir maisto atsargą, nes svirne stovėjo ar
klys ir karvė, o senasis gurbelis buvo su
griautas ir sukūrentas tuoj po to, kai vo
kiečiai išvedė iš namų sūnų Mataušą.

Vaikų Gendviliui buvo net devyni, bet 
dirbti padėdavo tik vienas, vos į pusber
nius išsitempęs, Mataušas. Jie abu su 
tėvu šiaip taip išvartydavo savo trečdalį 
valako, tačiau suvėlindavo visus lauko 
darbus. Pavasarį visų kaimynų jau pa
sėta, o Gendvilių dar tik arti pradedama. 
Rudenį kitų laukuose jW viskas baigta, 
o Gendvilių dar akėjama ,ir neretai akė
čios per žiemą riogso užsnigtos. Ir keis
čiausia, kad visa tai — ne iš tinginio.

Niekad Gendvilis nesiduodavo pakalti
namas apsileidimu arba tingėjimu. Jis 
švenčiausiai tikėjo, kad tinginystė yra 
mirtina nuodėmė. O jei akėčios rudenį 
lauke paliko, — taigi čio toji ragana 
Grundalienė kalta: “Skersai lauko rė
žių perėjo!” Kiek dėl to prisitampė Gen
dvilis, apverstas akėčias skersai lauko 
bevaikydamas! O galiausiai taip ir pa
metė, neišakėtą gabalą palikęs, kad tik 
užkalbėjimo atsigintų! Anava, ir pava
sario sėją Grundalienė sujaukė! Kai tik 
kokie darbai, tai jau Ir dairykis: arba 
raganauja kas, arba blogi ženklai dan
guj: “Jei žmogui neina, tai nieko ir ne
padarysi !...”

Daug paslaptingų būtybių Gendvilio 
pasaulyje. Daug jam slėpiningų vietų 
net pačiuose Rugelių laukuose. Pavers
mio pakrantėje skursta jaunas beržynė
lis, naktigonių prieglobstis, o Gendviliui 
tai — “raganų gojus.” Mat, Paversmy 
toje vietoje raganų maudyklė buvusi: 
beržiukų šakos raganų vantomis susuki- 
hėtos, ir toji pakrantė iš senų senovės 
“Paganyta” apšaukta.^Kitame kaimo šo
ne, tarp ganyklų ir sieninio lauko rėžių, 
druni didelis juosvas akmuo. Akmuo — 
bet sau akmuo, o jam — “velnio skry
nia.” Gi per varsną nuo to akmens kar
klų krūmokšnis ariamoj dirvoj — “vel- 
iriakrūmis”: kiekvieną pavasarį iškapo
ja, iš pašaknų iškerta rugelėnai karklo 
atvašas, o krūmokšnis ir vėl sau sveikas 
Ątželia. Gendviliui aišku, kas čia yra: 
.piktoji dvasia saugo lobį, ties “velnio 
Skrynia” pakastą... Jis žino, kur kas 
pakerėta. Jo akys mato, kur dega pini
gai. Jis net paukšteliu ar žvėriuku pasi 
vertusį “piktąjį” atpažįsta. Pinčiuką gi 
pažino Audrelio pakrašty per škaplier- 
Xią:‘
; — Sėdi sau, ugnelę suskuręs, šildžias. 
Kojytės, kanopytės — kaip ožiuko, tik 
Jcnyslelė kaip kuilio: skylelėm aukš
tyn... Kad dėjau kryžium, tai tik su
žviegė ir pranyko su dūmu!. ..

Maldos ir kryžiaus ženklo jėgą Gend
vilis gerai išmanė, bet jei, kartais jau ir 
tas nebepadėdavo, tai jam čia buvo tik
— “tokia jau dievo valia.”

*— Na, ii* ko tu neini klapčiukuos? —

ne kartą juokėsi Deksnys. — Geresnė 
būtų tau duona! Pašaukimą, akgi, turi. 
Na, ir namuos tau čysta zakristija! Ge
ras būtum žvakialaižis, o jau gaspado- 
rius iš tavęs tai nebuvo ir nebus: per 
tuos kerus-poterius tu ir visai be kelnių 
liksi...

Gendvilis dėl to nepyko. Šiaip ar taip, 
jis geriau už Deksnį gyveno: ant savo 
žemės gyveno. Deksnio stalas buvo ant 
keturių, žemėn subestų kuolų, o jo sta
las — tikrom kojom, stalas kaip rei
kiant. O jų trobų nė palyginti nebuvo 
galima. Deksnys buvo pribuišis, o Gend
vilis turėjo trečdalį valako. Ar pribuišis 
gali šaipytis iš gaspadoriaus?

Lygindamas save su pribuišiais, Gend
vilis jautėsi kur kas aukštesnis už juos 
ir visai pamiršdavo, kad jo nešysta nie
kuo nesiskyrė nuo kitų kaimo bėdžių. 
Ką jau bekalbėti apie visų pašiepiamą, 
ožkos kailiu pamuštą jo kepurę! Jo ir 
drabužiai vos laikėsi ant pečių, o pypkė, 
kurios jis niekad neišleisdavo iš dantų, 
buvo ne pypkė, o tik kukavinės pypkės 
galvutė, su pragręžta šovinio tūtele vie
toj kandiklio...

Gendvilio ūkis, Mataušą išvežus, la
bai susmuko. Nebeturėjo Gendvilis nei 
druskai, nei žibalui. Ir kone kasdien 
lankstė kuprą čia prieš Graužinį, čia 
prieš Laužadį. Per pusę metų jis jau 
įkeitė Laužadžiui dobilienos sklypelį ga
lulaukėje. Gal būtų ir visai ją atida
vęs, kad ne staigus Mataušo sugrįžimas.

Vieną naktį Mataušas pasibeldė į tė
vo langą ir, neleisdamas degti ugnies, su 
didžiausiu atsargumu, kad, ko gero, ma
žamečiai nesukiltų, nulindo į aklinąją 
rūkyklą, aptvarstė žaizdą pečiomentėje, 
persivilko geriausiais savo drabužiais ir, 
įsibrukęs užantin lašinių ir duonos, vėl 
išrūko iš namų.

Po to jis vis dažniau ėmė rodytis. Ne
sakydamas tėvui, nei kur eina, nei iš 
kur pareina, jis staiga pasirodydavo 
trumpam ir tuoj vėl išnykdavo.

Mataušas buvo sunykęs, pasenęs, bet 
suvyriškėjęs, padrąsėjęs. Netrukus Dek
snys sužinojo, kad Mataušas pabėgęs iš 
Kauno kalėjimo.

— Kad kiek būtų ir man špijonu pa
vertę, — pasipasakojo jam Mataušas. — 
Kiek tokių pakorė! Be skaičiaus. Naktį 
išveda kieman ir — ant sijos! Viskas 
pro langą girdėt. . . Ir nė jokių vaidi- 
nuoklių,.anei jokių velnių! Kad jau pri
sisapnuos kada niemčius, tai net drebi, 
— pikčiau velnio baisu! ...

Matė Rugeliai, kad be reikalo, be kal
tės įskųstas Gendviliukas, ir gelbėjo jį, 
kaip mokėjo, slėpdami nuo seniūno. Ir jei 
kuris nors kaimynų surasdavo jį mie
gantį savo daržinėje arba tvarte ant grė
dų, — dėdavosi jo nepamatęs.

Vis dažniau namie pasirodydamas, 
Mataušas ėmė kištis į ūkio reikalus. Pei
kė tėvo darbus, išbarė už gurbelio sukū- 
renimą, prispyrė nuvažiuoti miškan ža
bų.

Tuo metu paaiškėjo, kad namuose ruo
šiamasi naujam šeimos prieaugliui, ir 
Mataušas be jokių aplinkinių užuominų 
drėbė tėvui stačiai į akis:

— Tai kaipgi krikštynas kelsi, tėvai? 
Dobilų laukelį jau praskolinai? Gendvi- 
liukų, kaip žvirbliukų, o visiems viena 
mėšlo krūva vietoj žemės. Tai ką gi tu 
sau manai?

Sūnaus žodžiai nepaprastai įžeidė tė
vą: kone trečdalis jo vaikų išmirė, nė 
metų nesulaukę.

— Jei kas užgimsta, tai tik nuo die
vo pareina! Ką Čia biednas žmogus gali 
padaryt? Dievas duoda, dievas ir pasi
ima, — dejavo Gendvilis, bet jo pati šir
do prieš sūnų:

— Na, mat gi, kataržanas! Taip tu 
išdrįsk šnekėt? Visų vaikai kaip vaikai, 
o čia — kaip žvėris laukinis parėjo! Nu
eitum, ant mišių nuneštum klebonėliui, 
tegu pasimelstų už atsivertimą ... Po 
miškus blaškos, kaip dūšia be vietos. Pa
puls vėl!... Nei kas užtars, nei ap
gins ... Nueik, nunešk iš paskutinio ...

Ir Gendvilis nunešė Obelių klebonui 
paskutinį pinigą — dvidešimt markių, 
prašydamas išmelsti sūnui kalčių atlei
dimą ir sugrąžinimą namo .. .

Klebonas pinigus priėmė ir davė G-end- 
viliui naują, nematytai žvilgantį meda- 
liką, sakydamas:

Kultūriškiem dipukam atė
jo laikas pasisakyti, su kuo 
mes einame, ar su kultūriš
kais žmonėmis, ar su chuliga
nais ir smogikais?

Mes, dipukų grupė, susirin
kę North Side, Chicagoje, ne
mažas būrelis pas gerus žmo
nes, nutarėme duot pareiš
kimą per spaudą, kad di
džiuma dipukų nesutinka su 
chuliganiškais darbais mažos 
dipukų grupės, kurie su vie
tos fašistais puola pažangie
čių susirinkimus.

Mes žinom, kad Chicagoje 
išvietintų yra apie keturi 
tūkstančiai. Bet kada reng
ta puolimas ant Auditorijos 
mitingo, tai organizatoriai 
puolimo tegalėjo surinkti tik 

j apie keletą desėtkų dipukų iš 
apie 4,000. Lyderiai puoli
mo skambino dipukam per 
tris dienas, kad eitų draskyti 
susirinkimo, bet absoliute di
džiuma tam hitleriškam dar
bui nepritarė.

Ciceroje prie Liuosybės Sve
tainės tik apie trys tuzinai te
pasirodė, bet ne visi buvo at
ėję pikietuoti, gera grupė 
buvo atėjus pažiūrėti dėl žin
geidumo. Mes irgi buvome ir 
pažinomo keletą dipukų, su 
kuriais buvome koncentraci
jos stovykloje; kurie tą patj 
darbą biaurų dirbo tenai. Jie 
norinčius grįžti Lietuvon vi
saip išniekindavo ir apkulda
vo.

Kada Kipro Petrausko žmo
na' nusitarė važiuoti į Lietu
vą, tai tie dipukai visaip ją 
kalbino nevažiuoti ir, negalė
dami prikalbinti, pradėjo ko- 
lioti tokiais žodžiais, kurie 
netinka spaudai.

Taipgi kada pasisakė, kad 
važiuos į Lietuvą artistė Za- 
linkevičiūtė ir žurnalistas Ož
kinis, daktaras Sipavičius ir 
Sauselis, inžinierius Jonas 
čeičys, tai jie ..buvo visai pa
siutę. Tie žmonės turėjo sto
vyklą apleisti nakties laiku, 
kai visi miegojo, kitaip tie 
galvažudos būtų hitlerinį dar
bą atlikę. Tai taip jie išleis
davo lietuvius, katrie norėjo 
grįžti tėvynėn Lietuvon.

Kai Hitleris okupavo Lietu
vą, tai tie ponai buvo visi 
gestapo čyfai, kurie čionai 
dalyvauja užpuolimuose su 
vietos fašistiniais elementais.

Gerbiami visos Amerikos 
geros valios dipukai,’ kurie 
nesate susitepę rankų žmog
žudiškais ir chuliganiškais 
darbais Lietuvoje, atskirkime 
pelus nuo grūdų ir neduoki
me, kad visų dipukų vardu 
ta razbaininkų grupelė veik
tų.

Tik paimkime Clevelando 
užpuolimo pavyzdį, kas ten 
dėjos. Ciocė vieno mūs gru
pės rašo (Chicagoje gyvenan
čiam), kad jinai nėra savo 
gyvenime mačius tokių nekul
tūringų žmonių, kaip dp’s, 
kurie, kaip žvėrys, paleisti iš 
žvėrinčiaus, kėliojo žmones, 
einančius svetainėn; sugniau
žę kumščiomis grasino su
mušti ir praliejo nekalto i 
žmogaus kraują.

Tiem smogikam, kuriuos 
mes pažįstam, jiem pralieti 
kraujas, tai visai menkas da
lykas, nes jų darbai Lietuvo
je buvo 100% žiauresni.

Taigi dar sykį, geros valios 
išvietintieji, mes jus kviečia
me pasisakykit savo žodį per 
spaudą. ' Kitų miestų dipu
kai, rašykite pareiškimus, sa
kykite, kad nepristojate prie 
chuliganiškų ir smogikiškų 
darbų.

Chicagos laisvai ir demo
kratiškai manančių dipukų 
planas, tai rengti prakalbas, 
diskusijas ir kviesti visų sro
vių organizacijas rišti klau
simus kultūriškų žmonių for
moje, o ne razbaininkiškai 
užpuldinėti susirinkimus ir 
parengimus; sudaužyti gal
vas, kaip Clevelande įvyko; 
apmėtyti nekaltas moteris su
puvusiais kiaušiniais ir kolio- 
ti kitaip manančius biauriau-Į

siais veiksmažodžiais—juk tai 
laukinių žmonių darbas ir 
Hitlerio idealai, kuriem mes 
ir jūs, dorieji žmonės-dipu- 
kai, negalime pritarti.

Chicagos Dipukų Grupė.

Cleveland, Ohio
Kiek Tai Įdėta Triūso 
Nedoram Darbui

Kad davus progos buvu
siems Hitlerio smogikams pa
sirodyti, ko jie išmoko, ir ka
talikiškiems biznieriams, kad 
pamatyti Lietuvių Literatūros 
Draugijos centralinio pirmi
ninko ir jos narių kraujo, ne 
vien kunigai ir biznieriai agi
tavo parapijomis eiti dipu- 
kalns talkon užpulti mūsų ap
šviestos organizacijos 35 metų 
sukakties paminėjimo bankie- 
tai, kaip dabar pasirodo, ir 
parapijos komitetas išleido 
lapelius, kurie buvo dalinami 
šv. Jurgio bažnyčios priean
gyje. Ir štai kas sakoma tuo
se lapeliuose:

“Lietuviai, Dėmesio! At
likime kaip lietuvių paroigą- 
boikotuokime šiandien (kovo 
19 d.) įvykstantį žinomos ko
munistinės organizacijos ‘Lie
tuvių Literatūros Draugijos’ 
ruošiamą subuvimą! Jame 
dalyvauja žinomas Lietuvos 
išdavikas—Antanas Bimba.

“Visi lietuviai renkasi dar 
prieš 2 vai. p. p. prie Lietu
vių Salės, iš kur 2 vai. vyksta 
į 6417 St Clair Ave, prie 
Slovėnų Auditorijos. Pavėla
vusieji prašomi atvykti tiesiog 
prie Auditorijos. Kas turite, 
pasiimkite foto aparatą.”

“Komitetas.”

Įvardinti LLD komunistine 
yra tik kunigų mokinių dar
bas, kurie neapkenčia apšvie
tus. A kad Bimba yra “Lie
tuvos išdavikas,” yra grynas 
melas! Tikrenybėje, Antanas 
Bimba darė, kiek galėjo, kad 
pagelbėti Lietuvos liaudžiai 
pasiliuosuoti iš po Smetonos 
fašistinio režimo, kurio laiku 
ir čia daugelis atvykusių di
pukų turėjo pilną valią šau
dyti ir kankinti Lietuvos dar
bininkus ir ūkininkus.

Už tai Jonas Rimūtis-Rama- 
nauskas, kuris visiems gyrėsi 
suorganizavęs tą nepadorų 
užpuolimą, melagingai rapor
tavo vyskupijos laikraščiui 
The Catholic Univers Bulle
tin.

Išlikęs Gyvas.
★

Robesonas Dainuos 
Žydų Koncerte

Paul Robeson, pasauliniai 
žymus operos ir koncerto dai
nininkas, dainuos Jewish Peo
ples Fraternal Order 20 me
tų jubiliejiniame koncerte, 
kaipo svečias artistas, šešta
dienį, balandžio 22, 8-tą va
landa vakare, Public Audito
rijos Ballrodmyj, Lakewood 
ir St. Clair.

Kuriems dar nebuvo progos

išgirsti Paul Robesono malo
naus ir tvirto balso, čia bus 
proga jį išgirsti. J. N. S.

Visas Turtas po Lova
Man prisimena laikai, 

I kuomet visas mūsų šeimos 
turtas susidėjo iš‘ bulvių ir 
dar prastokų bulvių, nes 
mūsų žemės tebuvo mažai, 
o ir tos pačios neturėjome 
Ikuo, nei mokėjome gerai L 
įdirbti. Bulvės sutilpdavo 
Ipo lova.

Tas viskas prisimena 
i paskaičius pranešimą, kad 
'jaunas, gabus mokslininkas 
Į daktaras Bernard Peters, 
I visatos tyrinėtojas, tapo 
i sulaikytas nuo kelionės In- 
idijon. Jis norėjo ten keliau
ji tyrinėti kosmiškus spin
tų liūs.

Ragangaudžiai, atrodo, 
j taip yra įsibauginę net sa- 
ivo šešėlio, kad net moksli- 
Įninko visą dvasinį turtą 
įnori apriboti tuo, kiek su
telpa po jo lova. O iš to ma
žai prisistųdijuosi, juo ma
žiau praktiško žinojimo 
teįgysi.

Kas bus su musų šalimi, . 
kuomet ne vien eilinio dar
bo žmones, bet ir moksli
ninkus tevaldys vienintelis 
o balsi s—

“Neregėk, negirdėk, ' ne- 
I suprask, nežinok, o jei ir 
|žinai, — nieko nesakyk!” 

šviesos Ieškotoja.

Brooklyno Lietuviu
BAZARAS

Visų laukiamas Brooklyno lietuvių tradicijinis bazaras įvyks 
■ sekmadienį, balandžio 30-tą d. (April 30), 1950, Liberty Audi
torium, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y. Kiekvienas 
turime dalyvauti šiame bazare, turime rūpintis, kad jis pavyk
tų. Rengkites patys ir kvieskite kitus jame dalyvauti, čia da
lyvaudami pasilinksminsite patys ir paremsite gražų labdary
bės darbą. 

■

■

■ '
O

i 

i ■ ■ <

Bazaras prasidės 2-rą valandą po pietų ir tęsis iki volai naktį. 
Muzika nuo 4-tos valandos po pietų. Tai bus popietiniai šokiai, 
nesivėlinkite atsilankyti. Geo. Kazakevičiaus orkestrą gros šo
kiams. Įžanga tik 40c. Pasinaudokite žema įžanga, susirinkite 
anksti, pasišokite ir prisidėkite prie to gražaus darbo.

Yra daug sudovanotų gražių ir dideles vertes daiktų ir daik
telių. Tai už žemą kainą jūs galėsite įsigyti puikių ir naudingų 
daiktų. Bazaras anksti pradedamas tam, kad prie dienos švie
sos patogiau galėtumėte išsirinkti sau patinkamesnių spalvų 
daiktus, nes rasite visko, ko tik jums reikės. Ateikite ir pasi

naudokite tąja puikia proga.

Šis bus paskutinis iš stambesnių parengimų šiame sezone, nes 
jau prasidės piknikai, išėjimai į laukus. Tad linksmai užbaiki
me žiemos sezoną, su šumna bazaro iškilme, šį bazarą rengia 
LDS 13 kuopa iš Richmond Hill, N. Y. labdarybės tikslams. 
Prašome įsitėmyti, jog šiemet bazaras bus tik vieną dieną. Pra
sidės 2-rą valandą po pietų, muzika niio keturių po pietų ir tęsis 
iki vidurnakčio.

Bazaras bus Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y., t. y., Kultūriniame Centre, patogiame pasi
linksminimui., čia bus gaminami karšti valgiai, geri pietūs. At- 

' ėję galėsite tinkamai pasivaišinti. Laukiame malonaus pasima- 
v. tymo su visais.

RENGĖJAI.
4
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4 pusi.—Laiavė(Liberty,Lith.Daily)—TrečM Bal, 19z 1950



Advokatė Masytė Kalbėjo per Radiją CHICAGOS ŽINIOS Cleveland, Ohio
DETROIT, MICH.

Daug žmonių kalba per 
radiją, bet Masytės prakalba 
buvo nepaprastas - netikė
tinas Įvykis. Ji kalbėjo juod- 
veidžių (negrų) krikščionių 
bažnyčioje, balandžio mėn. 2, 
1950. Iš tos bažnyčios negrai 
duoda radijo programas kiek
vieną sekmadienį per vieną 
valandą.

Negrų “pryčeris” (kuni-| 
gas) pakvietė Masytę, kad ji | 
pasakytų prakalbą jų progra- j 
moję ir pageidavo, kad pra- I 
kalba būtų paliečianti mote- I 
rų klausimą.

Sužinojęs, kad Masytė kai- j 
bes negrų bažnyčioje, “nu- ! 
šliaužiau” ir aš pasiklausyti, ! 
ką ii pasakys, ir pamatyti, 
kokia atmosfera bus tarpe t 
negrų. Niekados pirmiau ne- ! 
buvau, negrų bažnyčioje. La
bai pavyzdinga tvarka ir gra
žus jų užsilaikymas. Tarpdu
ryje pasitiko tam tikri sargai, 
praskyrė taką per vidurį baž
nyčios ir nuvedė mus frontai) 
atsisėst ant svečiams rezer
vuotų sėdynių. Prieš prade- j 
siant radijo programą atėjo 
kunigas su ilgu juodu ploš- 
čiumi ir apsisiautęs tam ti
kra blizgančia “palerina,” ■ 
panašiai, kaip katalikų kuni- į 
gai laikydami mišis dėvi taip' 
vadinamą “arnotą.” Einant 
kunigui per bažnyčią, choras 
ir visa publika atsistojo, kol 
kunigas nuėjo prie altoriaus.! 
Chorą sudaro 150 asmenų. 
Choras puikiai išlavintas ir ■ 
labai gražiai dainuoja.

Prasideda ir radijo progra
ma. Kunigas, kiek pakalbė
jęs, kas jam pridera, smagiai 
išreklamavo Masytę, kas ji ; 
per viena, kokioje valdžios j 
įstaigoje dirba (ji .yra proku
roro padėjėja), ir tt., ir tt., ir 
pakvietė ją sakyt prakalbą.

žiūriu, kur gi toji Masytė į 
eis, kur atsistos? Buvau ti
kras, kad yra kur nors patai-! 
syta atskira vieta — platfor
ma. Bet apsirikau. Masytė 
nužingsniavo tiesiai prie ai- . 
toriaus, užsilipo ten, kur ku- i 
nigas meldžiasi. Pasipylė j 
triukšmingas rankų plojimas. 1 
Na, nvinau sau: Masytė gal 
yra papirkta, ir gal kalbės į 
apie dievą, Jėzų ir dūšių iš
ganymą, nes ir užpakalyje jos 
stovi kunigas bažnytiniuose , 
drabužiuose, ir choro vedė- ! 
jas-vargonininkas. Bet ir čia ! 
apsirikau.

Mat, negrų krikščionių baž
nyčiose visai kitokia tvarka ir 
apeigos, negu katalikų baž
nyčiose. Na, tai apie ką gi ji 
kalbėjo? Jos prakalbos tema 
buvo apie moteris. Pirmiau
sia ji kalbėjo abelnai apie 
moteris, kaip joms buvo sun
ku prasimušt į aukštesnes vie
tas profesijose greta su vy
rais, kad dar neseniai mote
rys neturėjo balsavimo teisių, 
ir tt. O paskui specialiai pa
liete negrų moterų ir mokslo 
klausima.

Štai tik neilga ištrauka iš 
jos prakalbos apie negrus ir 
negres moteris:

“Aš pažymėjau tik kelioli- 
ką negrių moterų, kurios pa
siekė aukštesnį mokslą ir pri
sidėjo prie pakėlimo Ameri
kos kultūros. Bet jų yra daug 
daugiau, atsižymėjusių įvai
riose profesijose ir darbuose 
dėl visuomenės reikalų. Ta
čiau yra milijonai negrų mo
terų ir merginų, kurios ne
gali pasiekti bent kiek aukš
tesnį mokslą. Kodėl? Visi 
žino, kad negrai yra sunkaus 
darbo darbininkai. Jie nie-i 
kuomet neatsisako dirbti ne
švariausi ir sunkiausi darbą 
ir vis už mažesnį užmokestį, 
negu kitiems žmonėms. (Baž
nyčioje buvo grabinė tyla.) 
O tuo patim sykiu visos re
ligijos mus mokina, kad visus 
žmones, sykiu ir negrus, su
tvėrė vienas ir tas pats die
vas. (Čia vėl audringas ran
kų plojimas ir šauksmai 
“yes,” “amen,” ir tt.)

“Tai kodėl kitų religijų ir 
tautų žmonės nepildo to, kam 
jie tiki? Negras vyras, ku
ris dirba už mažesnę algą ne

gu kiti, neturi galimybės leist 
savo vaikus ankštesnių moks
lai!, o tik turi rūpintis, kad 
galėtų pragyventi su savo 
šeima. Jei visi negrai žmo
nės darbininkai turėtų darbus 
su tinkamu atlyginimu, tai 
galėtų geriau gyventi, ir jų 
dukros ir sūnūs galėtų pa
siekti aukštesnius mokslus ir 
prisidėtų, prie pakėlimo Ame
rikos gyvenimo ir. kultūros. 
Bet nepaisant, kad negalima 
pasiekti aukštesnio mokslo, 
Amerikos moterys turi steng
tis išauklėti savo vaikus, kaip 
geriausiai galima, nes Ameri
kos ateitis remiasi ant moti
nų, kaip jos išau.klės sav0 kū
dikius” . . .

i
Suminėjo ir daug kitokių j 

dalykų, tarpe jų prezidentą' 
Lincolną ir panaikinimą ver
gijos sausio mėn. 1863 m.

Masytei kalbant vis pasi
kartojo audringi rankų ploji- ' 
mai. O užbaigus prakalbą 
dar ilgiau tęsėsi rankų ploji
mas. Kunigas paačiavo už 
prakalbą ir pasisveikino su 
ja. Iš viso ko matėsi, kad 
negrai žmonės buvo paten
kinti Masytės prakalba. Ar 
patiko tūliems baltiesiems šo
vinistams, kurie klausėsi ra
dijo, tai jau kitas klausimas.

Beje, dar turiu pažymėt, 
kad tame susirinkime bažny
čioje dalyvavo “Michigan 
Chronicle” laikraščio du re
porteriai, ir reporteris - foto- 
grafistas. Sakant prakalbą 
reporteris nufotografavo Ma
sytę stovinčią prie altoriaus. 
Ką jie darys su ta fotogra
fija—nežinau.

Užbaigiant susirinkimą ku
nigas garsiai meldėsi už Ma
sytę, už jos tėvą ir motiną, 
“kad dievas palaimintų tą' 
šeimą ir teiktų jiems sveika
tą,” ir tt.

Atrodo, kad Masytė turi 
didelę įtaką tarpe negrų pi
liečių . O aš manau štai ką: 
rengiant kokias pramogas ar 
prakalbas reikėtų paprašyti 
Masytę, kad ji pakviestų ir 
negrus piliečius apsigynimui 
nuo hitlerinių chuliganų. Gal j 
ji sutiktų tą padaryti. O ne
grai atėję gražiai “pasvei
kintų” visus dipukus - hitleri
ninkus. Dipukų Kaimynas.

Milwaukee, Wis.
Natūralūs Gazas (Dujos)

Mūsų valstijos “garsusis” 
senatorius Joe McCarthy vis 
labiau iškeliamas į paviršių iš 
jo dumblyno; koks jis yra 
“strielčius raudonųjų,” ku
rį taip aukština Chicagos Tri
bune ir jam panašūs didla- 
piai.

“Wisconsin State Journal” 
suranda kaip tik- priešingai 
apie tą raudonėdį ir natūra
laus, gazo ryklių tarną.

Pereitą savaitę pirmas laik
raštis Joe McCarthy sekamai 
apibūdina:

“Kokie bebūtų jo besiaiški- 
nimai,” sen. McCarthy, “bet 
jis padarė labai blogą klaidą, 
kai balsavo už Kerr-Thomas 
bilių, nuėmimui Federates 
Kainų Kontrolės nuo natūra
laus gazo išdirbėjų.”

“Gal Joe McCarthy visas 
savo smagenis buvo sukon
centravęs ‘raudonųjų medžio
klei,’ o ne Wisconsino piliečių 
ir visuomenės reikalais,” sta
to klausimą, “Wisconsin State 
Journal.”

O “The Milwaukee Jour
nal” savo editoriale, balan
džio 5 d. laidoje prideda dau
giau “nuopelnų” apie “gar
sųjį” mūsų valstijos sūnelį. 
Tenai nurodoma apie Joe 
McCarthy, kaipo žmogų ne
turintį galvosenos savais rei
kalais, bet visuomet galvo
jantį “svetimais.” Apie sen. 
McCarthy rašo:

“Jo balsavimas Senate ke
turiais klausimais, kaip tai 
visados sutapo su sen. Kerr, 
Oklahomįa, naturalio gazo 
savininku, kuris vadovauja 
visus gazo rikūnus.” Toliau:

“Pirmu kartu McCarthy

balsavo prieš Sen. Kefauver 
pataisymą. Pataisymas mie- 
rijo paliuosuoti tik mažas ga-
zo kompanijas nuo FKK. Tas 
kompanijas, kurios išdirba 
mažiau 2,000,000 kubiškų pė
dų į metus arba parduoda ga
zo mažiau, kaip už $250,000.

“Toliau jis balsavo prieš 
pataisymą duoti FKK komi
sijai teisę imtis žingsnio pa
gerinimui kompeticijos tarpe 
gazo išdirbėjų, kur jos nesi
randa.

“Pagaliau McCarthy balsa
vo už Kerr’s už vaduojamą 
pataisymą surišti rankas FKK 
komisijai, ir už Kerr bilių, tai 
nuėmimui visiškos kontrolės 
nuo stambių naturalio gazo 
išdirbėjų.

“The Milwaukee Journal” 
baigia apie ‘garsųjį’ McCar
thy sarkastišku ir pajuokian
čiu tonu :

“Jeigu sen. McCarthy gal
va buvo taip užimta kitais 
reikalais, taip kad jis turėjo 
balsuoti ‘taip,’ kur visuome
nės interesai reikalavo bal
suoti ‘ne,’ tai jo užmaršumas 
betgi buvo stebėtinai lanks-
tus, kuris privedė jį balsuoti 
‘ne’; kitais dviem naturalio 
gaz0 klausimais, kurie dėl 
visuomenės naudos reikalavo- 
balsavimo ‘taip.’

Milwaukee Apskrities GIO 
i taryba trečiadienį aštriai kri
tikavo ir pasmerkė sen. Mc
Carthy už jo balsavimą už 
Kerr-Thomas bilių, kuris mie- 
rija panaikint FKK ant na
tūraliu gazo.

Fred Erchul, tarybos sekre
torius, laiške sen. Me Qarthy 
pareiškė smerkiančiai už jo 
visišką nepaisymą balsuotojų 
interesų balsuojant už mini
mą bilių.

—Jūs balsuodami išdavėte 
mūsų miesto interesus paves
dami gazo savininkų valiai,— 
pabrėžiama laiške.

Erchul pasiuntė telegramą 
prez. Trumanui, kad jis ve
tuotų Kerr-Thomas bilių. . ,

Diena pirmiau Trumanui j 
panašų reikalavimą pasiuntė! 
American Veteran Commit-.! 
tee, kad Kerr- Thomas bilius '
būtų atmestas.

Miesto majoras Zeidler su į 
kitais 17-kos didmiesčių ma
jorais pasiuntė telegramą 
prez. Trumanui į Tampą, 
Fla., ragindami ve.tuot Kerr-
Thomas bilių.

Zeidler telegramoje sako, 
biliui įėjus galion ir panaiki
nus federalę kontrolę ant ga
zo* pasėkoje to kainos būtų 
pakeltos iki pusės biliono do
lerių per metus.

Didmiesčių majorai: New 
Yorko, Chicagos, Philadelphi- 
jos, Detroito, Los Angeles, 
Cleveland, Pittsburgh, Balti
more, St. Louis, Minneapolis, 
Denver, Toledo ir kitų, savo 
reikalavime nurodė, kad įne
šė jas biliaus sen. Kerr yra 
gazo ir aliejaus išdirbėjas ir 
tampriai asmeniškai surištas 
su/ tuo bilium.

Sakoma, banga protestų te
legramų plaukia į Baltąjį Na
mą. Prezidentas grįžęs pir
madienį iš vakacijų ras jų di
džiausią stirtą.

Raudonėdis McCarthy savo 
medžiokle ant “raudonųjų” 
tiksliai pasitarnavo naturalio 
gazo ryklėm, kad leidus jiems 
dar daugiau apiplėštti Ameri
kos žmones. M—lis.

New Haven, Conn.
LAUKIAME, RUOŠIAMĖS!

Jau visai arti šio mėnesio 
paskutinioji diena, balandžio 
30-to.ji. Tą dieną vėl turėsi
me iškilmingą sueigą lietuvių 
klubo salėj. Tą dieną vėl 
atvyks pas mus Brooklyno Liau
dies Teatro aktoriai, vadovy
bėj Jono Valenčio, kurie su
vaidins mums puikųjį trijų 
veiksmų veikalą “Nesusipra
timas.”

Prašome New llaveno ir 
apylinkės Laisvės skaitytojų 
sekt sekamus Laisvėj prane
šimus, kur rasite visas reika
lingas smulkmenas.

Vienas iš Rengėjų,

Apvaikščios Tarptautinę 
Šventę

Gegužės Pirmos — tarp
tautinės darbininkų klasės 
šventės— apvaikšČiojimo ma
siniam mitinge kalbės Eliza
beth Gurley Flynn ir James 
W. Ford. Mitingas rengia
mas Ashland Auditorium, 
sekmadienį, balandžio 30 d., 
pradedant 7-tą vai. vakare.

Elizabeth Gurley Flynn yra 
narė Komunistų Partijos naci- 
onalio komiteto ir yra daly
vavusi didžiausiuose streikuo
se Amerikos istorijoj.

James W. Ford yra viena
tinis negras Amerikos politi
nėj istorijoj buvęs nominuo
tas ant nacionalio tikieto. Jis 
buvo Komunistų Partijos kan
didatas į vice - prezidento 
vietą 1932 metais', taipgi 1936 
ir 1940.

Gegužės Pirmos masinį mi
tingą rengia per Komunistų 
Partijos Illinois Valstijos ko
mitetą.

Claude Lightfoot, valstijos 
ekzekutyvis se k re torius, pra
nešė, kad buvo pakviestas 
kalbėti Komunistų Partijos 
generalis sekretorius Eugene 
Dennis. Bet Dennisui dabar 
užginta apleisti New Yorko 
valstiją. Komunistų Partija 
veda kampaniją, kad ta re- 
strikcija Dennisui ir kitiem 
10 Komunistų Partijos narių 
būtų panaikinta.

Vyriausias klausimas, kuris 
bus iškeltas minėtame Gegu
žės Pirmos mitinge, tai pa
saulinės taikos užtikrinimas, 
panaikinimas U-bombos ir ri
šimas visų skirtumų tarp 
Jungtinių Valstijų ir Sovietų 
Sąjungos taikos būdu, kad 
baigus šaltąjį karą.

šaukiant visus dalyvauti 
Gegužės Pirmos apvaikščioji- 
me Claude Lightfoot prime
na žymaus Cornell universi
teto mokslininko Hans Bethe 
pareiškimą, kad H-bomba yra 
gana galinga, “kad išnaikinus 
visus žmones Chicagoje ir 
apylinkėse vienu žaibu.”

Komunistų Partijos vadas 
sako: “šis katastrofinis chi- 
cagiečių likimas, taipgi viso 
pasaulio žmonių, gali ir turi 
būti sustabdytas nuolatiniu 
veikimu už taiką. Liaudies 
valia dėl taikos, jeigu yra or
ganizuota ir vieninga, yra 
galingesnė negu tų, kurie 
mestų mūsų šalį ir visą pa
saulį į kitą pasaulinį karą.”

Mitinge bus ii- kultūrinė 
programa; bus rodoma vė
liausios sovietinės filmps.

Įžanga 60 centų.
Rengėjai.

Mirė Amelija Bagdonienė
Septynis mėnesius sunkiose ! 

kančiose nuo vėžio ligos iš
gulėjusi lovoj, mirė Amilija 
Bagdonienė, Frances Kwai- 
nauskienės motina.

Tik praėjusių metų liepos 
mėnesį velionė palaidojo savo 
vyrą, kurį prižiūrėjo 8 metus. 
Paskutinius kelius metus jis 
iš lovos nekėlė. Gyveno jie 
tada Johnson City, III.

Sveiki būdami abu Bagdo
nai veikė LDS 12-toj kuopoj. 
Draugas Bagdonas ilgus me
tus buvo kuopos valdyboje ir, 
rodos, ėjo fin. sekretoriaus 
pareigas . Bet ligos suvargin
tas, velionis Bagdonas turėjo 
prasišalinti iš .veikimo. John
son City lietuviai tuoj pajuto 
spragą veikime, kada Bagdo
nas nebegalėjo dalyvauti. Ke
letą metų chicagiečiai, vado
vybėje Bagdono sesutės Vo
ros Grigienės, surengė jo 
naudai vakarėlį ir visą pelną 
padovanojo nelaimėj papuo
lusiam draugui.

Mirus vyrui, d-gė Bagdo
nienė persikėlė gyventi pas 
savo dukterį Frances Kwai- 
nauskienę, 4312 S. Washte
naw. Dukrelė Frances rū
pestingai prižiūrėjo savo ser
gančią motinėlę, daug vargo 
pakeldama, ir pati besikan
kindama žiūrint į motinos 
kančias.

Velionė nuliūdime paliko 4 
sūnus ir 1 dukrelę. Vienas 
sūnus atskrido sw žmona į 

šermenis iš Kalifornijos. Kiti 
visi gyvena Chicagoje. Lieka 
ir šeši anūkai, žymėtina, 
kad vienas sūnus yra vyras 
mūsų gerosios dainininkės 
Estelle Bagdon.

Giliausios užuojautos reiš
kiu likusiems vaikams ir vi-., 
siems giminėms. Drauge. '

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

stengtis gauti Ameliją Jeske- į 
vičiūtę į savo koncertus, šis ■ 
sezonas, tiesa, jau beveik pa
sibaigė. Bet vasara praeis, i 
kaip bematant. įteikia pra- į 
dėti galvoti apie ateinantį ru
denį ir žiemą. Jau dabar rei
kia numatyti tuos talentus, 
kuriuos reikės turėti savo 
koncertuose bei parengimuo
se.

★
Klausykite: Mes visiškai 

buvome pamiršę bei apleidę I 
dar vieną liaudies meno ša-v 
ką. Aš turiu mintyje dekla
mavimą arba rccitaci.ją. Ka
daise, atsimenu, deklamavi
mas būdavo labai madoje.
Paskutiniais pora desėlkų
metų šis menas buvo nustum
tas nuo estrados.

Todėl didęlis kreditas pri- ; eiti ir pamatyt) 
klauso Elenai Brazauskienei 
už pądeklamavimą šiame 
koncerte. Elena yra labai ta
lentinga moteriškė. Ji ir cho
re dainuoja, ir vaidyboje da
lyvauja, ir pagaliau taip dra
matiškai, taip įspūdingai gali 
eiles deklamuoti!

Atgaivinkime šią meno sri
tį. Dažniau duokime mūsų 
publikai deklamacijų, žinau, 
kad Elena Brazauskienė mums 
padės.

šiuos paveikslus. Po Į 
paveikslų bus šokiai ir bendrai ■ 
silinksminimas. Pradžia 4 vai. 
pietų.

Pa-. 
Po

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

įvyks sekamą sekmadienį, balandžio 
23 dieną, 1950, 2 vai. po pietų, 143 
Pierce St. Šis susirinkimas labai' 
svarbus! Svarstysime, kaip geriau- i 
šiai apsiginti nuo Hitlerio včmalo ... i 
Kviečia Valdyba. (72-73) ;

SHALINS
Ir galvojau aš apie mūsų ! 

talentus, štai dar nelabai se-! 
niai į mūsų meninę saviveiklą ■ 
Brooklyne įsitraukė grakšti, 
gabi Ruth Gaspariūtė (Bell). 
Ji vadovauja Lietuvių Kalbos 
Mokyklėlės šokikų grupei. Ji 
pasidarė nepavaduojama šio
je meno srityje. Jauna, en
tuziastinga, pažangi veikėja.

Aš manau, kad jos vadovy
bėje, visiems kitiems jai pa
dedant, Brooklyne galį iš
augti tokia didelė pirmakla- 
siška lietuvių liaudies šokikų 
grupė, kokios jokia lietuvių į 
kolonija Amerikoje dar nėra Į 
turėjusi.

Reikia galvoti apie šios 
kikų grupės panaudojimą 
tose kolonijose ateinančio 
zono parengimuose. Te 
pavažiuoja į kitus miestus.

šo

Walter Žukas, Sietyno Cho- j 
ro mokytojas, Jurgis Kazake-1 
vičius, Aido Choro mokytojas, 
Aldona Žilinskaitė - Ander
son, LKM chorelio mokytoja, 
pianistas P. Balevičius, akor- j 
dionistė Florence Kazakevi-j 
čiūtė,- akompanistės S. Pu-; 
žauskaitė ir Mildred Stensler | 
—tai vis dideli, taurūs talen- j 
tai, nepaprasti talentai. Vi-' 
sur juos matysi, visur jie da
lyvauja, visuomet jie gabiai, 
gražiai visuomenei patarnau
ja.

Gal už tai mūsų pažangu
sis, liaudies menas ir yra toks 
gilus, toks gyvas ir sveikas, 
kad jo žymiausi puoselėtojai 
yra iškilę iš mūsų pačių eilių, 
iš darbo žmonių ęilių. Nė 
vienas jų nesitiki iš savo me
ninės veiklos tarpe lietuvių 
pralobti, kad ir nors papras
tą pragyvenimą pasidaryti. 
Mes jiems atsilyginame tik 
tuo, kad laikas nuo laiko juos, 
prisimename ir paplojame, 
kartais dar labai šykščiai, mū
sų parengimuose!

Jugoslavijos prekyba su 
vakarų Vokietija.

Bonn, Vokietija. — Va
karinė Vokietija padarė 
prekybos sutartį su Jugos
lavija, kad vokiečiai par
duos savo dirbinių Jugosla
vijai už $61,300,b00, o iš 
Jugoslavijos pirks medžia
gų ir žemės ūkio produktu 
už $65,700,000.

ATŠAUKIMAS
Pas i r e m d am as 1 i u d i j i m u 

asmens, kuris sakėsi matęs, 
rašiau, jog kovo 19 d. prie 
Slovėnų Auditorijos, 6417 St. 
Clair Ave., užpakalinių durų 
buvęs pristumtas trokutis, 
panašus į St. Clair Bakery 
trokutį, ir St. Clair Bakery 
daiverys J. Šlekaitis stovėjęs 
arti to trokučio. Kad troke- 
liu buvo užblokuotos užpa
kalinės svetainės durys, liudi
jo ii* Slovėnų Auditorijos pri
žiūrėtojai.

Bet kada man teko nugirs
ti per kitą asmenį, kad p. 
Obelienius nuginčina buvimą

PRANEŠIMAI
CLIFFSIDE, N. J.

Lietuvių kalboje krutami paveiks
lai. Rengia LDS ir LLD vietinės 
kuopos. Jvyks balandžio-Aprll 23, 
1950; Lenkų Demokratų Klubo sa
lėje, Third ii’ Walker Sts., Cliffside, 
N. J. Pirmu kartu turėsime progą 
girdėti žavėjančias dainas ir įdomų 
veikalą filmoje: “Paparčio Žiedas.” 
Amelia Jeskevičiūtė dainuoja solo: 
pagarsėjusios chicagietės dainininkės 
A. Kcnstavičienė ir K. Abckienė 
dainuoja duetus. Dainuoja Brookly
no Aido Choras ir grupė lietuvių 
jaunuolių šoka liaudies šokius.

Taipgi bus rodomas įdomus pa
veikslas anglų kalboje. Tad pakal
binkite saviškius ir kitataučius at-l

(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. J. Kaškiaučius, M. D;
530 Summer Avfc.

NEWARK 4, N. J. 
IlUmboldt 2-7964

V

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342 MArket 2-5172

€ CHARLES J. ROMAN i 1 *
< I• I

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lįth. Daily)— Treč», Bal. 19z I960

virš minėtą dieną jo trokelio 
prie Slovėnų Auditorijos Už
pakalinių durų, ir žinodamas, 
kad p. Obelienius yra rimtes
nis už tuos biznierius, kurie 
dalyvavo toje užpuolikų go- 
vėdoje, atšaukiu tai, ką Lais
vėje aprašydamas apie tą 
banditišką užpuolimą ant Lie
tuviu Literatūros Draugijos 
jubiliejinio bankieto paminė
jau, o p. Obelienių ir St. 
Clair Bakery atsiprašau.

J. N. S.

PATUXENT, Md. — Nu
krito karinis lėktuvas. Už
simušė lakūnas Įeit. James 
M. Norris.

Apsirūpinkite 
Vakacijomis

Išsirandavoja kambarys vienam 
ar dviem asmenims su valgiu (turi 
būt be vaikų). Valgis tikrai lietu- 

' viskas — geras. Dėl platesnių in- 
' formacijų rašykite ar telefonuokite:
Bamegat 8-4091.

I BUNGALOW ŠEIMAI
Išsirandavoja puikus bungalow 

šeimai iš keletos asmenų. Išnupmuo- 
' jame savaitei, mėnesiui ar visam se- 
i zonui.

PUIKIOS MAUDYNĖS
Bay maudynės už pusės mailės ir 

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

ZAVISH
Barnegat, N. J. 

Lower Shore Road,

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, 
nys

ligonių kambariui reikme-
— už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

LAIDOTUVIŲ :!
DIREKTORIUS ! Į 

® :: < > 
Liūdėsi o valandoj kreipki- ! | 
tės prie manęs dieną ar 11 
naktį, greit suteiksime 11 
modernišką patarnavimą. 11 
Patogiai ir gražiai mo-L 
derniškai įruošta mūsų < > 
šermeninė. Mūsų patarna- < > 
vimu ir kainomis būsite < • 
patenkinti. ’į

® ::
I »

1113 Mt. Vernon St. ;;
Philadelphia, Pa. B

Tel. Poplar 4110 D

/
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NwYorto^/Wa7iiiioi
New Yorko Unijos 
Kovos Išlaisvinti 
Unijų Vadą Bridges

Daugelio New Yorko Unijų 
vadai susirinkę j Tom Moo
ney Hall praėjusį šeštadienį 
pasisakė kovingai darbuotis 
išlaisvinti Pacifiko pajūriečių 
vadą Harry Bridges, neseniai 
nuteistą penkerius metus ka
lėti.

Dalyvavusieji apie 200 va
dovaujančių unijistų, dauge
lis oficialiai atstovai CIO ir 
AFL unijų, pasižadėjo sukel
ti $10,000 kampanijai finan
suoti. L

Įvyks 'Nesusipratimas’
Labai daug brooklyniečių 

rengiasi eiti pamatyti Liau
dies Teatro statysimo scenoje 
“Nesusipratimo” šį sekmadie
nį, balandžio 23-čią, Liberty 
Auditorijoje. Orui esant pa
togiam, ruošiasi atvykti ir 
kaimynai iš apylinkės miestų.

Kad neįvyktų tikrasis nesu
sipratimas, namiškiai nepasi- 
liktumėme už durų, įsigykite 
tikietus iš anksto. Gaunajmi 
Laisvės raštinėje, Liberty Au
ditorijoje ir pas daugelį as
menų. Pardavinėtojų sąrašas 
tilpo vakar dienos Laisvėje.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Brooklyno ir apylinkes lietuviai! - Ateikit pamatyti naujos, 
jaudinančios trijų veiksmų dramos

Stato scenon
BROOKLYNO LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS 

vadovaujant .JONUI VALENČIUI

Sekmadienį, Balandžio 23 Bnril, l$50
LIBERTY AUDITORIJOJ

110-06 Atlantic Avenue

mūsų apskritis kviečia i 
PIKNIKĄ IR PRAŠO TALKOS

Kuopos jau gavoto ALDLD 
2 Apskrities pikniko įžangos 
tikietų. Šis piknikas Įvyks ge
gužės (May) 14 d., 1950,
Lithuanian Liberty Park, Lin
den, N. J. Matote, laiko liko 
be galo mažai, todėl reikia 
dėti visas geriausias pastan
gas, idant paskleistame kuo 
daugiausia tikietų ii- padary
tume šį pikniką kuo pasok- 
m i n giausi u f in ansi n i a i.

Kadangi šiandien progresy- i 
ve veikla yra varžoma, tai! 
progresyvėms organizacijoms 
prisieina pasitenkinti su ma
žiau materialej naudai paren
gimų'. Bet jeigu mes padary
sime savo parengimus pelnin
gais, tai materialūs naudos tu
rėsime tiek, kiek ir iš dauge
lio parengimų, bet mažų.

Todėl, be jokių išsisukinė
jimų, skleiskime šiuos mūsų 
pikniko tikietus visomis gali
mybėmis, kad jų neliktų nei 
vieno iki pikniko dienos.

Už parduotus tikietus visi j 
pinigai pasilieka jūsų kuopai, 
apart 9 centų, kuriuos reikės 
užmokėti valdžiai taksais.

A n k s č i a u j ū s ų k u o p a y ra I 
gavus nuo mūs apskrities ki
tus tikietus. Jie datuoti dėl 
gegužės 19 d. pikniko. Bet 
kadangi parko savininkai 
mums nebedavė tos dienosi 
dėl mūsų pikniko, tai tie bi-. 

Richmond Hill, N. Y.
PRADŽIA LYGIAI.4:30 VAL. PO PIETŲ

Įžanga $1.25, įskaitant taksus

GREENWOOD 
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkūnai) Savininkai

Kokių tik likerių jums reikia, Amerikos išdirbinio ar im
portuotų, kreipk i t-ės pas Rutkunus—

8707 I ll th 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
I

DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174
- ' ---------------------------------------- -------------------

CD6S’

RES. TEL.

IIY. 7-8631

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisnluotas 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.

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Bal. 19, 1950

lietukai bus suvartoti gegužės 
14 d. piknikui.

Nuo plataus šitų bilietukų 
paskleidimo priklausys mūsų 
šio pikniko pelningumas. To
dėl, išpardavinėkime visus.

Goriausių pasekmių tikietų 
skleidimo!

A. G1LMANAS,
ALDLD 2 Apskr. pirm.

Aido Choro koncerto pama
tyti, tarp kitų iš toliau atvy
kusiu svečiu, buvo atvažiavo- 
si draugė Valatkienė, iš Ow- I

teisman, prašydami apginti 
jų teisę gyventi. Veteranai, 

ington, Conn. Ji taipgi apžiū- 1 kare žuvusių šeimos neišgali 
rėjo Laisvės spaustuvę. Buvo ' mokėti rondos priedų, sie- 
apsistojusi pas Bovinus. i kiančių iki .$7 per savaitę.

TRANSPORTININKAI PAGEIDAUJA
SKELBTI STREIKĄ

Pertraukę d,arbą keturioms 
valandoms, protestuodami 
valdininkų nesiskaitymą su 
ia>'s, New Yorko miesto 10,- 
000 transportininkų buvo su
su inkę i masinį mitingą at
virame ore, ties Board of 
'transportation raštine, 250 
Hudson St., New Yorke.

Kalbėtojams pa m i n ė j u s 
streiką, mitingas suaidėjo už- 
g/rimo šūkiais ii* plojimu, 
kaip kad jie sveikino miesto 
\ aidžiai pateiktą 12 - kos

A

Veteranams Gręsia
Benamyste

Paliegę veteranai, aukso 
žvaigždės našles, bedarbiai 
randasi tarp būrio tų asme
nų, kurioms gręsia išmetimas 
iš valdinio buto Amsterdam 
Housing Projekte dėl to, kad 
jie atsisako mokėti pakeltas 
romias. Jiems rondos pakel
tos 20 nuošimčių.

Prašalinim0 iš buto praneši
mus šeimos gavo galo praėju
sios savaitės.

Gyventojai, organizuoti i 
rondauninkų tarybas, kreipsis 

punktų programą, reikalau
jančią 4 0 valandų savaitės' ir 
pridėti mokesties po 21 centą 
;•( r valandą.

Nežiūrint nedarbo, pervir- 
šiaus darbininkų, transporti
ninkai vis tebedirba 48 valan
dų savaitę.

Sustabdyme darbo ketu
rioms valandoms buvo išėję 
tiktai pataisų darbininkai. 
Operavimas traukinių ir busų 
nebuvo sustabdytas.

Tamošiūnui Vis Dar 
Labai Reikia Kraujo

Balandžio I 5-tos Laisvėje 
jau buvo rašyta, jog Kazys 
Tamošiūnas, narys LLD I- 
mos kuopos ir Kultūrinio Klu
bo, jau senokai serga krau
jo nykimo liga. Jis galėtų 
gyventi veik, normališkai it' 
dirbti, jeigu jam galėtų laiks 
nuo . laiko įleisti sveiko krau
jo. Gi negalėdamas gauti 
kraujo jis turėtų ne už ilgo 
mirti.

Unijistai restatiranų ir vieš
bučių darbininkai jam jau 
davė 14 puskvorčių kraujo. 
Bet kad jie turi ir daugiau 
tokių narių, vieni visiems ne
gali ištesėti pągalbos. Del to 
atsišaukė ir į'lietuvius pagal
bos Tamošiūnui.

Kraujo duoti gali bile kas, 
kas sveikas, ir bile kada. Tą 
kraują ligoninė palaiko krau
jo sandėlyje, ir duoda ji tam
ligoniui, kuriam toks kraujas 
tinka. Bet tam, kurio pagal
bai duotas kraujas, užrašoma 
kreditas, kad jis turi tiek jam 
aukoto kraujo ir jam duoda 
tokį kraują, koks tinka jam.

Taigi, kurie galėtumėte pa
gelbėti Tamošiūnui, nueikite 
į Memorial Hospital, 144 E. 
68th St., New Yorko. Pa
sakykite, kad duodate “for 
Charles Thomas.”

Antroji Gegužinės 
Konferencija 
ŠĮ Šeštadienį

Antroji ir paskutine Gogu- į 
žės Pirmos paradui pasiruoš
ti konferencija įvyks šį šeš- 
tadienį, balandžio 22-rą, 1 '
vai., Webster Hali, 119 East j 
11 th St., New Yorko.

Organizacijoms labai svar- ; 
bu turėti savo atstovybę šio- į 
jo konferencijoje, nes ji no 
mažiau svarbi už pirmąją. 
Pirmojoje buvo pateikti pla
nai. Tiktai atstovinga antro
ji konferencija galės užtikrin
ti tų planų įvykdymą.

Konferencija darosi juo 
svarbesnė aky regyje Hearsto 
spaudos -atakos ant darbinin
kų ir liaudies gegužinės. 
Mirror’as ragino paradą vi
siškai uždrausti.

Greta savo dikatoriškų, ne
pasotinamų norų, Mirror’as 
pridėjo ir molą, sakydamas, 
būk :

“Praeityje tos demonstraci
jos buvo nekenčiamos, bet lei
džiamos. Paskiausiais metais 
j’os veik ištuštėjo... Tai kam 
beleisti. . . ?”

Hearsto spauda, kaip visa
da, netiki tuo, ką pati rašo 
apie darbininkų gegužinę, 
nes kas gi bandytų uždrausti 
nesamą daiktą. Faktas yra, ' 
kad darbininkų gegužinės pa- į 
radai kas mietai auga ir ko- i 
vingėja. Dabartinėse viso- I 
kiaušių atakų ant darbininkų | 
ir liaudies teisių sąlygose j 
hearstininkai bijosi gegužinės j 
dar didesnio augimo ir dėl to i 
reik al a u j a u ž d rausti.

Darbininkų gegužinės nie
kas nedrįs uždrausti, kol dar
bininkai nenusilonks fašiz
mui. Menką gegužinės kon
ferenciją, menką paradą re
akcininkai galėtų paskaityti 
nusilenkimu jiems. Tai dėl to 
svarbu, kad konferenciją bū
tų atstovinga, kad paradas 
būtų turtingas dalyviais.

Liet. Komitetas.

Saldžių bulvių košei ar 
kitam mažai kepti reikalin-l 
gam patiekalui šeimininkes 
vartoja išsunkto apelsino 
žievę. Į sugrūstas bulves 
įdeda po biskį druskos, 
sviesto ir rudo cukraus ari 
klevo syrupo. Pridėstytas ta | 
koše žieves pakepa pečiuje, j

PARDAVIMAI
Parsiduoda 5 kambarių rakandai 

ir taipgi galima rendavoti tuos kam
barius. Visi kambariai šviesūs. 
Kreipkitės vakarais nuo 6-tos iki 8- 
tai valandomis. Antrašas: 341 S. 3rd 
St., Brooklyn, N. Y.

Goldui Pasveikinti I 
Rankiotas

Mike Gold, žymusis ameri
konas rašytojas, sveikinamas 
masiniu (Welcome Home) 
bankietu šio ketvirtadienio 
vakarą, Manhattan Towers, 
New Yorke. Goldas neseniai 
sugrįžo po išbuvimo trejus 
motus lYancijojo. Tuo laiko
tarpiu jis taipgi atlanko ir ki-, 
tas Europos valstybes.

Rengėjuose Goldui sutiktu
vių yra Howard Fast, John 
Gates, Ben Gold, Shirley Gra
liam, John Howard Lawson, 
Joseph North, Paul Robeson, 
Samuel Sillen.

REIKALAVIMAI I
REIK A LING AS DŽENITORIUS
Reikalingas dženitorius, A kam-1 

barių apartmentas jam pačiam, į 
compensation pašalpos. Turi nusi
manyti apie smulkius pataisymus, i 
20 šeimų namas Brooklyne. Kreip-j 
kites: 415 Kosciusko St., klauskite! 
Mr. J. A. Lewis. (71-75) I
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JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas T E T F V i I O \
EVergreen 4-9407 ® J ®J ’ 1. O 1

SHUFFLE BOARD

5=3

ffflllllll .

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Moterų Atydai
Moterų Apšvietos Klubo 

svarbus susirinkimas įvyks šio 
ketvirtadienio vakaro 8 vai., 
balandžio 20-tą. Liberty Au
ditorijos patalpose. Turėsime 
susitarti, kaip vyksime į ap
skrities pikniką, ir kiti reika- 
lai. Valdyba.

PAJIESKOJIMAI
Aš esu 45 melų amžiaus ir paieš

kai! ištekėjimui vyro su atatinka
mom įplaukom patogiam gyvenimui, 

j amžiaus nuo 50 iki 00 melų. Prašau 
įrašyti anglų kalba, nes aš lietųviš- 
; kai nemoku skaityti. Rašydami ad
resuokite: T. S., 110-12 Dantie Avė., 
Richmond Hill 19. N. Y.

REIKALAVIMAI
Reikalinga namų ruošai darbinin

kė. Guolis ant violos, atskiras kam
barys. Du suaugę i)’ 2 meti) vaiku
tis, 5 R kambariai, Bondix washer, 
nuolatinis darbas, linksmus namai. 
Turi mokėti šiek-tiek anglų kalbos. 
Kreipkitės: Mrs. L. S. Borman, 
1474 East 33rd St.. Brooklyn, N. Y. 
Telefonas CL 2-8626. (70-74)
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Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryto; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

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

(Šiurpu nukrečianti scena iš pjesės “Nesusipratimas.”

Vaidina rinktiniai Lietuvių Liaudies teatro aktoriai: Adelė Rainienė, S. Dzūkas, Eva T. Mizarie- 
nė, Jonas Valentis, Elena Brazauskienė, Juozas Byronas, Aldona Aleknienė, Juozas Judžentas, Kašte 

. Rušinskrenė, Povilas Alekna ir Alekas Nevinskas.
Nei vienas lietuvis neprivalo praleisti progos nepamatęs šio naujo veikalo, liečiančio dabartinį 

Amerikos lietuvių gyvenimų ir ju santykius su dipukais.
PO SPEKTAKLIO TĘSIS ŠOKIAI! Kviečia RENGĖJAI.




