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Smetonine Dirva reikalau
ja, kad Amerikoje būtų įves
tas “lietuviškas pasas.“ Jį tu
rėtų įsigyti kiekvienas Ame- | 
rikos lietuvis. Kasmet kiek-j 
vienas turėtų mokėti į kryžio
kų fondą tam tikrą duoklę. 
Tik tas ir vadinsis lietuviu, 
girdi, kuris tą “pasą“ nešios 
ir tą duoklę mokės!

Gal toks pasas ir būtų ge
ras daiktas, žinotumėme, kiek 
mes turime kryžiokų, 
joks padorus lietuvis 
smetoninio paso neimtų 
duoklės nemokėtų.

Juk 
tokio 

ir

ivyko ant Hainan 
nustebino 

tūkstančių
visus.

komu-
išlipo

Tai, kas 
salos, vėl 
Penkiolika 
nistų atplaukė laivais,
ant salos ir supliekė gerai 
Amerikos ginklais ginkluotą 
Čiango armiją iš 150,000 vy
rų !

Vienas prieš dešimt. Vie
nas nugalėjo dešimtį!

Šiandien ryte (bal. 25 d.) 
perskaičiau prezidento Tru
man o prakalbą, kurią jis va
kar pasaką advokatų susivie? 
nijimui. Dabar galvoju: kaip 
gaila mūsų prezidento. Toks 
jau nusižeminimas, toks jau 
spaviedojimasis prieš reakci- 
jonierius!

Prezidentas 
jis visas savo 
koja kovai su
čia išlenda toks McCarthy ir 
giriasi, kad jis dar geriau ir 
smarkiau galėtų komunizmą 
kovoti!

bažijasi, kad 
spėkas paau- 
komunizmu. o

Perskaičius prezidento pra
kalbą, galvoje išdygo dar ir 
kita mintis. Ir manau sau: 
Kokia didelė idėjos galybė!

Tik pagalvokime: Prezi
dentas pasakė prakalbą per 
radi ją.

Paskui ta prakalba buvo 
ištisai atspausdinta kokiuose 
trijuose tūkstančiuose dien
raščių. Prie tos prakalbos 
korespondentai davė savo il
giausius komentarus. Paskui 
redaktoriai parašė ilgiausius 
editorialus!

Visa tai prieš komunizmo 
idėją! Visa tai tam, kad tą 
idėją išimti iš Amerikos žmo
nių galvų, kad tuos žmones 
nustatyti prieš tą idėją!

Kas 
gau-

AMERIKA TRAUKIA 
VAKARŲ VOKIETIJĄ 
J ATLANTO PAKTĄ

Vėliausios Žimos
Churchillo 

konser vatai - 
lijos seime 

pareikšt nepasi-

Svarsto pasiūlymą atgaivinti 
ir atginkluoti vokiečių armiją

Washington. — Ameri
kos valdžia žada paplatin
ti teises vakarinei Vokieti
jai kaipo “valstybei” ir 
traukti ją į karinį Atlanto 
kraštų paktą prieš Sovietų 
Sąjungą, kaip 
New Yorko Times kores
pondentas James Reston.

Jungt. Valstijų

svarsto ir planus dėl vokie
čių armijos atgaivinimo.

Tokius pasiūlymus Ame
rika duos trijų didžiųjų 
vakariniu užsienio minis
trų susirinkimui — Jungt. 

praneša Valstijų, Anglijos ir Fran- 
cijos. Jų susirinkimas į- 

i vyks Londone, ateinantį 
valdžia1 mėnesi, v

London.
vadovaujami, 
dešinieji 
reikalavo 
tikėjimą darbiečių valdžiai 
todėl, kad ji bergdžiai eik
voja šalies turtą ir dar siū-j 
lo pakelti tūlus taksus.

D e š i n i ų j ų r e i k a 1 a v i m a s
atmestas tiktai 5 balsų 
dauguma. Jeigu būtų pa
reikštas nepasi tikėjimas,
tai valdžia turėtu 
traukt ir paskelbt 
seimo rinkimus.

Prašo perduoti atsišauki
mą Anglijos seimui.

Čechoslovakija siūlo už
drausti atominių ginklų 
gaminimą ir naudojimą ir 
aprėžti kitus ginklus.

Čech osl o vak i jos atsi šau
kimas, tarp kitko, sako, 
jog iš visų didžiųjų valsty
bių tik Sovietų Sąjunga 
darbuojasi taikai išlaikyti.

JUNGTINES VALSTIJOS 
PLANUOJA ATOMINIUS 
SUBMARINES STATYTI
Valdžia reikalauja $40,000,000 
pirmam atominiam submarinui

pasi- 
naujus

Sen. Eastland šaukia apginkluot vokiečius 
ir japonus karui prieš Sovietų Sąjungą

Washington. — Demok
ratas senatorius James O. 
Eastland, kalbėdamas Se
nate, šaukė atgaivinti ir 
apginkluoti Vokietijos ir 
Japonijos armijas karui 
prieš Sovietų Sąjungą. Jis 
ragino Jungtines Valstijas,

20 majorų ragina dar 
kontroliuot rendas

kad priimtų Vokietiją ir 
Japoniją į “pilnateisius 
partnerius,” nors jų armi
jos turėtų būti amerikinė
je priežiūroje.

Sen. E'astland’as yra 
karštas rėmėjas Mundto 
biliaus, kuris perša įvesti 
policinę minčių kontrolę.

Eastlandas sake, kad jis 
tikisi karo tarp Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų Sąjun
gos. Jis vadino Vokietiją ii’ 
Japoniją “paskutinėmis 
vakaru tvirtovėmis užsie
nyje prieš komunizmą.”

Kartu Eastlandas siūlė 
rekrutuot japonus karui 
prieš liaudies partizanus 
Burmoje, Indo - Kinoje, 
Thailande ir kitur Azijos 
srityje.

Jis ragino panaikinti di
džiųjų talkininkų sutartis 
su Sovietų Sąjunga, pada
rytas Teherane, Jaltoj ir 
Potsdame.

Washington. — 20 mies
tų majorai iš 8 valstijų at
sišaukė į Jungtinių Valsti
jų Kongresą, kad pratęstų 
valdinę kontrolę gyvena
miems namams.

Liudydami bankiniam 
Senato komitetui, majorai 
nurodė, jog vietose, kur bu
vo panaikinta kontrolė, na
mų savininkai tuojau pakė
lė rendas $5 iki $30 per mė
nesį.

Dabartinis rendų kont
rolės įstatymas išsibaigsi Sen. Eastlandas taip pat 
birželio 30 d., jeigu Kong-1 sakė, jog Amerika^ neturė- 
resas nepanaujins jo.

Už rendų kontrolės 
tęsimą taipgi kalbėjo 
nojaus gubernatorius 
lai E. sStevenson ir demo
kratas senatorius William 
Benton.

Washington. — Senato 
komisija užgyrė valdžios 
reikalavimą dar 500 mili
jonų dolerių pridėti kari
nėms lėšoms prie jau ski
riamų joms pusketuriolik- 
to bilijono dolerių.

Už tuos 500,000,000 bus 
ypač didinamos oro jėgos.

London. — Čechoslovaki- 
ja atsiuntė Anglijos val
džiai atsišaukimą, raginan
tį sušaukti tarptautinę nu
siginklavimo konferenciją.

Jakarta, Indonezija. — 
Rytinėse Indonezijos salo
se išsiveržė naujas sukili
mas prieš indonezų respub
liką. Sukilimą padarė bu
vusieji koloninės holandų 
armijos oficieriai ir karei
viai.

Kitam “labai slaptam” 
Sher- 

prašė 37 milijonų

Washington.
sias Jungtinių Valstijų lai- submarinui statyti 
vyno vadas admirolas For- manas 
rest P. Sherman kreipėsi į dolerių.
Kongresą, kad paskirtų 40 
milijonų dolerių pirmajam i resą 
atominiam submarinui sta-> dolerių vienam mažesniam 
tyti. Atomų skilimo jėga naujoviniam submarinui ir 
būtų naudojama , šiam sub- 3 milijonus dol. dar mažes- 
marinui varyti. niam.

Jis taipgi ragino Kong- 
paskirti 10 milijonų

Liaudininkai užėmė 
faktinai visą Hainaną

London. — Streikuoja 
jau 14,000 Londono laiva
is r o v ių, p r o tęs tu o d am i
prieš trijų laivakrovių iš- - 
braukimą iš unijos ir pava-j
rymą iš darbo.' i Hong Kong. — Kinijos

“Socialistų” valdžia at- j Liaudies Armija užėmė jau 
siuntė 3,000^ kareivių ir jū-| faktinai visą Hainan salą, 
reivių, kad iškrautų mais- į kaip praneša .. amerikiniai 
tą ir kitus krovinius iš apie korespondentai. 
100 laivu, v

Admirolas Sherman su 
valdžios užgyrimu reikala
vo viso 335 milijonų dole
rių naujiems submarinams 
ir karo laivams statyti ir 
senesniems pertaisyti.

Naujieji laivai bus pri
taikyti ir atominėm bom
bom gabenti.

Dar stokuoja žinių
Mundto bilius—tai

ŠNIPAS BUDENZ PLEPA APIE “SVARBU 
VALDININKĄ KAIP KOMUNISTĄ”

Washington. . — Šnipas pasakojo, kad 
Louis Budenz plepėjo slap
tame tyrinėjančios Senato 
komisijos posėdyje, 
Amerikos 
partmente tebėra 
žymus Komunistų Partijos 
narys kaip labai svarbus 
valdininkas,”—sake repub- 
likonas senatorius Joe Mc
Carthy.

Lattimore, 
būdamas valstybės depart
ment) valdininku, priklau- 

kad sęs Komunistų Partijai ir 
valstybės de- buvęs “sovietinių šnipų va- 

vienas das” Jungtinėse Valstijose.
Bella V. Dodd yra iš

braukta iš Komunistų Par
tijos.

Laikraščių reporteriai

uar Sloguoja zuini, Kas i • f v* 
atsitiko 125,000 Čiang Kai- (UlTyS Į iHSlZHlfl 
šėko kinu tautininku armi- v «.

i jai toje saloje. Supranta- 
j ma, jog liaudininkai suėmė 
didžiąją daugumą čiangi- 
ninkų armijos.

Teigiama, kad liaudinin
kai ruošiasi šturmuot tau
tininkus Čusan saliukėje, 
90 mylių į pietų rytus nuo 
Šanghajaus. Tautininkai, 
naudoja šią salą kaip svar
biausią stovyklą savo lėk
tuvams, kurie užpuldinėja 
ramius Kinijos miestus.

New York. — “Big Six,” 
didysis federacinės Spaus
tuvių Darbininkų Unijos 
skyrius, pasmerkė 
tuojantį Mundto bilių ir
reikalavo, kad Kongresas 
jį atmestų.

fašis

viešame 
posėdyje 
Bella V.

Senato pastaruoju laiku klausinė- 
liudijojjo Earlą Browderi, taipgi 
Dodd, I išbrauktą iš Kom. Partijos,

Ir toliau aš galvoju: 
atsitiktų, jeigu toji idėja 
tu tiek pat publikacijos ir re
klamos, kiek gauna jos opo
nentai?! Pavyzdžiui, kas at
sitiktų, jeigu Fosterio prakal
ba už komunizmą gautų tiek 
pat vietose radijo stotyse ir 
dienraščių skiltyse, kiek ga
vo prezidento prakalba prieš 
komunizmą ?

įvyks Brooklyne
Pri

tik gerus

suvažiavimo 
Darbininkų

Dabar jau galutinai nusta
tyta, kad Lietuvių Literatū
ros Draugijos jubiliejinis su
važiavimas
liepos 1 ir 2 dienomis, 
siruošimui turime 
por'ą mėnesių.

Tuojau po LLD 
įvyks Lietuvių
Susivienijimo seimas, taip pat 
Brooklyne. Be to, liepos 2 
dieną bus metinis dienraščio 
Laisvės piknikas.

Tai visa turėtų traukte 
traukti svečius ir delegatus 
Brooklynan į tuos sąskri- 
d žius.

Kasmet Amerikos pažangūs 
darbininkai švenčia Pirmąją 
Gegužės, švęs ir šiemet. Kai 
kuriuose miestuose bus dide
lės gatvėmis eisenos. Ypač 
New Yorke įvyks skaitlinga 
gegužinė demonstracija.

Pažangūs lietuviai, supran- 
(Tąsa ant 5 pusi.)

pra- 
Illi- 
Ad-

Valdžia ruošias atimt 
pilietybę iš 1,073

Washington. — Teisin
gumo departmentas ruošia 
bylas pilietybei atimti iš 
1,073 sveturgimių. Įtaria 
juos kaip komunistus arba 
komunizmo pritarėjus.

Valdžia įrodinės teis
mams, kad tie žmonės 
kvotimuose dėl pilietybės 
popierių gavimo užslėpė 
komunistines savo mintis...

Belgai demonstruoja prieš 
ginklus iš Amerikos

Antwerp, Belgija. —Čia 
streikuoja 10,000 laivakro- 
vių, ir jų tūkstančiai de
monstravo prieš atgabena
mus iš Amerikos ginklus.

500 policininku užpuolė 
demonstrantus. Policija po 
smarkių muštynių arešta
vo 13 laivakrovių, apšauk
dama juos komunistais.

Streikas sustabdė 109 
laivų iškrovimą.

jo kariauti prieš Japoniją; 
esą, reikėjo leisti japonam 
užimti Kiniją, tai jie būtų 
“neleidę kinam komunis
tam ją užvaldyti.”

Pats Mundt sako, kad jo 
kilius—prieš progresyvius

Syracuse, N. Y. — Res
publikonas senatorius Kari 
E. Mundt pripažino, kad 
jo įneštas Kongresui bilius 
yra nukreiptas ne tik prieš 
komunistus, bet 
biau prieš visuą 
vius, kurie siūlo, 
džia planingai 
pramonę ir ūkį.

Kalbėdamas fabrikantų 
susirinkime, Mundt sakė, 
jog progresyviai yra “pa
vojingesni” laisvam vers
lui, negu komunistai. Prog
resyviai, girdi, piršdami 
planingą ūkį, atidaro duris 
socializmui.

juo la- 
progresy- 
kad vai - 
tvarkytų

Irano policija areštuoja 
liaudies partijos vadus

Teheran. — Slaptoji Ira
no policija pranešė, kad ji 
suėmė 44 vadovus Tudeh 
(Liaudies) partijos.

Žandarai sykiu
tris tos partijos raštines, 
užgrobė jos spaustuvėlę ir 
slaptus lapelius.

užėmė

komisijos
daktarė
kad jinai, andai priklausy-1 ką jis žino apie prof. Latti- 
dama Komunistų Partijai I more. >. Browderis atsakė, 
ir būdama net tos partijos j jog visai nieko negirdėjo 
komiteto nare, niekuomet i partijoje apie . Lattimore, 
negirdėjo prof Lattimoreo nors tais laikais Browde- 
vąrdo. ] ..

O McCarthy su Budenzu jos sekretorius.
_________ ___________!---- '------------ i------------

Cambridge, Mass.—Har
vardo Universiteto studen
tu laikraštis Crimson eilė
je ^straipsnių ’’smerkė 
Mundto bilių ir nurodinėjo, 
kad jeigu Kongresas priim
tų tą biliu kaip įstatymą, 
tai jau būtų praskintas ke- 

KĄ, KITĄ PROFESORIŲ Has įvedimui totalitarinės- 
fašistinėms diktatūros Jung-

PROFESORIUS NUŠOVĖ
KOLEGIJOS PIRMININ-

IR PATS NUSIŠOVĖ
Peru, Nebraska. — Vals

tijos Mokytojų Kolegijos 
psichologijos profesorius

tinėse Valstijose.

ris buvo'Komunistų Parti- B. K. Baker nušovė kolegi- y-|
Telefonistų streikas

KONGRESMANAS ĮTARIA, KAD AMERIKOS 
LĖKTUVAS APŽVALGINEJO LATVIJA
. Washington. — Demok
ratas kongresmanas 
phen M. Young sakė, 
amerikinis lėktuvas 
žvalginėjo karinius Sovietų 
įrengimus Baltijos pakran
tėse ir tame žygyje dingo 
balandžio 8 d.

Taip kongresmanas 
Young rašo savo straipsny
je Ohio valstijos laikraš
čiams.

Jis taipgi spėja, kad “so
vietiniai submarinai” buvę 
pastebėti vandenyne neto
li Californijos. Young kar
tu prisimena, jog pernai 
žuvo Jungtinių Valstijų 
submarinas artimuose So
vietams šiauriniuose van
denyse.

Kongr. Young įtaria, 
kad amerikonai, kiek įma
nydami, apžvalginėja kari
nius įrengimus sovietinėse 
pakrantėse, o Sovietai tė- 
mija Amerikos pakrančių 
apsiginklavimus.

Kas liečia dingusį 
jos Jūroje amerikinį 
vą, tai Young sako:

“Žymėtina, kad

Ste- 
jog 
ap-

Balti- 
lėktu-

tame

lėktuve buvo trys radarų 
specialistai... i Juk labai 
svarbu šiai šaliai patirti, 
kaip veikia Rusijos radarų 
tinklas. Galilma būtų saky
ti, kad mūsų lakūnai daro 
paprastus, skraidymų pra
timus, bet jie rizikuoja sa
vo gyvybėmis kiekvienoje 
tokioje jięm įsakytoje ke
lionėje.” '' '

* )

Amerika ‘ protestavo So
vietams, kad jų lakūnai 
“virš atviros jūros nušovę 
neginkluotą amerikinį lėk
tuvą.”

Sovietai atmetė protes
tą ir pabrėždami užreiškė, 
jog “amerikinis bombane- 
šis B-29 įsiveržė į Latvijos 
orą ir apšaudė sovietinius 
lėktuvus, kuomet jie įsakė 
jam nusileisti žemyn.” Ta
da Sovietų lakūnai atsilie
pė šūviais iš savo pusės.

Topeka, 
Civilinio 
John F. 
metų. Palaidotas grabe, ku
tą jis pats sau pasidarė.

Kans. — Mirė 
karo veteranas 
Branaman, 103

o

jos prezidentą Wm. L. Ni- 
cholasą ir vyresnįjį profe
sorių Paulių A. Maxwelli, 
paskui ir pats nusišovė. 
Vis tai todėl, kad kolegijos 
prezidentas ir prof. Max
well buvo nusprendę paša
lint profesorių Bakerį iš 
tarnybos.

Bakeris paliko raštelį, 
kuriame sako, “vyriškai 
padariau.”

Gen. Collins gėrisi naujais 
Amerikos ginklais

Washington. — Jungti
nių Valstijų armijos štabo 
vadas gen. J. Lawton Col
lins pranešė, kad pagamin
tas toks rakietinis šovinys, 
kuris galėtų nukirsti prie
šo lėktuvą 12 mylių aukšty
je. Jis taipgi sakė, jog 
Amerika išvystė visai skir
tingą naują patranką tan
kam šaudyti. Gen. Collins 
tvirtino, jog tokios patran
kos gal pakeis patį suprati
mą apie tankų vartojimą

I kare.
Collins didžiavosi, kad 

naujieji amerikiniai gink
lai viršiją bet kurios’ kitos 
šalies ginklus.

New York. — CIO unijos 
vadai patenkino valdžios 
prašymą ir neribotam lai
kui atidėjo telefonisčių-te- 
lefonistų streiką prieš
American Telephone and 
Telegraph kompaniją. 250,- 
000 jų streikas būtų prasi
dėjęs trečiadienį 43-se vals
tijose, jeigu vadai nebūtų 
jau trečią kartą atidėję.

Telefonų tarnautojai- 
tarnautojos reikalauja pas
kelti algą penketu dolerių 
savaitei.

Tęsiasi streikas 10,000 
telefonų taisytojų ir įvedė- 
jų visoje šalyje. Streiku jie 
protestuoja 0 dėl to, kad 
kompanija South Bende, 
Indianoj, paleido 104 darbi
ninkus. Bet jie nepikietuo- 
ja užstreikuotų įstaigų.

Rumunija teisia 5 kaip 
anglų-amerikonų šnipus

ORAS. — Giedra ir šilčiau.

Bucharest. — Karinis 
Rumunijos teismas pradėjo 
tardyti penkis rumunus 
kaip karinius Anglijos ir 
Amerikos šnipus. Visi' pri
sipažino kaltais.

Tarp teisiamųjų yra ir 
Liviu P. Našta, buvęs New 
Yorko Times koresponden
tas.
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KRYŽIOKIŠKA
Dabar jau aišku, kad 

klaida daro tie, kurie ma- 
no arba teigia, kad kiaulė 
negali turėti ragų. Bent 
jau viena tokia kiaulė atsi
rado. Ji kriuksi per hitleri
nę Vienybę ir vadinasi R.

baisiai 
kiaulė.

eisianti ir savo

KIAULĖ “pi •ograma 1 • zt 1

Kurlinkomiu. Tai 
pikta, kryžiokiška 
Ji sakosi

l”, kurią jis pa- | teisę turėti Staliną, 
vadina “plienine uždanga.” j 
Amerika turi atominę bom-

Kitas Anglų Imperialistų Mostas
Jordano karalystes parlamentas nutarė įjungti ton 

šalin, — kuri oficialiai vadinasi Jordano Kašemitų Ka
ralija, — arabišką Palestinos dalį, esančią vakarinėje 
Jordano upės pusėje. Parlamentas nutarė, o karalius 
Abdullah El Hussein nutarimą užgyrė.

Visa tai padaryta neatsiklausus pačiu Palestinos ara
bų. Mes žinome, jog Palestinoje vyko judėjimas už tai, 
kad Palestinos arabai butų nepriklausomi, kad jie turė
tų savo valstybėlę. Bet karaliaus Abdullos parlamentas 
to nepaisė.

Kas gi yra toji Abdullos karalystė? Ji buvo įkurta 
anglų imperialistų; ji tebėra palaikoma anglų imperia
listų. Tai išimtinai Londono plėšikų padaras.

Anglai ginkluoja karaliaus Abdullos valstybę, anglai 
ją palaiko. Jie, anglai imperialistai, ryžtasi įsitvirtinti ir 
pačioje Palestinoje, arabiškoje jos dalyje. Na, ir štai, ką 
jie padarė!

Šis Jordano parlamento ir karaliaus žygis, aišku, ne
patenkins nei Palestinos neigi žydų. Jis tik gali sukelti 
naują suirutę ir net ginkluotą susirėmimą tarp Jordano 
(remiamo anglų) ir Palestinos.

' ragais visą pažangųjį svie- 
I tą subadysianti. Tik pasi- 
| klausykite.

“Lietuviškų komunistų 
* pragaištingo veikimo die- 
i nos Amerikoje suskaity- 
! tos,” šaukia Kurlinkomis. 
; O komunistais jis vadina 
I visus pažangiuosius lietu
vius, visus anti-kryžiokus, 
anti-hitlerininkus. Ir te

piau: “Mūsų pareiga pada- 
! ryti viską, kad komunistų 
! spauda, jų draugijos ir bet 
! koks veikimas būtu sunai
kinta” (V., bal. 21 d.).

Už vieną dalyką šiam 
I kryžiokui kreditas reikia 
' atiduoti. Jis puikiai išmo

ir mokytoją — Adolfą Hit
lerį. Tas irgi, kaip atsime-

Lai socializmas ir kapi- i 
talizmas laisvose lenktynė-I 
se Įrodo žmonėms savo i 
pirmenybę. Lai klausimai 
išsprendžia ne baisus, 
ką naikinantis naujas 
ras, bet ramus, taikus 

jantis svietas. Taip pat vi- i bas. 
sas svietas žino, kad atomi
nis karas reikštų tokį pa
saulio sunaikinimą 
niekas po karo nebegalėtų 
didžiuotis laimėjimu. To
dėl šiandien naujo karo 
trokšta tiktai beprotis ar
ba amžinas niekšus.
' Bet daleiskime, 

“plieninė uždanga,”

junga. Gal to dar nežino 
hitlerinės Vienybės redak
torius ir bosas, bet tai jau 
seniai žino visas'1 protau

JIE VISKĄ JAU 
jog! DABAR ŽINO

Marijonų Draugo

kad 
arba 

sutraukymas visų ryšių su 
naujomis 
neprivestų prie “kaitinau - 
čio karo.
įrodymas, kad tos naujo
sios demokratijos kapitu
liuotų? Kodėl jos^~ turėtų j 
kapituliuoti? I

J šiuos klausimus atsaky
ti gali geriausia pati- isto- ■ 
rija. Juk kaip tik po 1917 į 
metų revoliucijos ir buvo j 
Amerikos ir kitų . kapita- I 
list, šalių uždėta ta Tyslia-' 

dabar “išrasta” •
Bet ari

demokrati jomis

Kas tada? Kur

Paėmus viso pasaulio dar- i 
bininkų judėjimą, mums aiš- i 
kiai parodo, jog tose vietose, 
kur darbo žmonės laimėjo ką į 
nors dėl savęs, jie tai laimė-I 
jo per sunkią kovą, - 
laimėjimas būtų tiktai laiki
nas. tai yra, už jų darbą ge-j 

ka- ; resnis atlyginimas
dar-

kiais išnaudojimais.
Tose šalyse, kur kapitalis

tinis imperializmas dar tebe
gyvuoja. darbininkų kova už 
pagerinimą savo būvio yra la- 

Nors tas | |;aj sunki ir komplikuota. Tik 
paimkime stambiąsias unijas, 
kurios randasi A m e r ikos 

ir pa
tyrinėkime jas, tuomet bus 
lengva dasiprotėti kas link jų 
ekonominio nusistatymo.

darbo Jungtinėse Valstijose, i 
sąlygų pagerinimas, bet visgi

; skaitosi laimėjimu.

daktoriai pasidarė tikriau
siais pranašais. J 
garsiai pareiškia, 1 
žino, ką Maskva at: 
J u n g t i n i ų V a 1 s t y b i ų 
dėl incidento su 
ir ką pagaliau t; 
Maskva padarys. P

nota 
lėktuvu

rašome|

vietų Rusija? T ši klausimą 
atsakyti nėra sunku. Pirmoj 
eilėj ji paleis darban savo 
pragarišką propagandos apa
ratą. Ir jos spauda ir ra-

Amerika, si C '

ir šmeižtus.
melagystes 

i šitą jau

Jei paimsime tas valstybes.; 
kur darbo žmonės turi vai- j 
džias savo rankose, ten rei- j 
kūjo padėti daug triūso, daug j 
organizatyvio darbo. P c r 
daugeli motų buvo tęsiamas 
prisirengimas, nežiūrint nuo
latinių persekiojimų. Daug 
įžymių vadų liko sušaudytais, 
kiti tapo nuteistais visam 
amžiui- prie sunkiųjų darbų, 
o kai kurie ant daugelio me
tų sukimšti i žiauriausius ka
lėjimus. Tie nuskriaustų žmo
nių vadai turėjo atsakyti už į 
savo aktyviškus darbus, ir jie' 
atsakė savomis gyvastimis ar- j 
ba kančiomis. Tie sušaudy 
mai ir kankinimai neišgąsdi- j f]arp0 sąlygų 
no p as i j y žūsiu 
šiųjų vietose stojo kiti, dar su 
didesne energija tęsdami pra-

Jos turi suorganizavę mili
jonus žmonių ir būtų galingu 
faktorium, jei tuos žmones 
vestų teisingu klasių kovos 
keliu. Didžiųjų unijų vadai, 
kurio esti pačiose viršūnėse, 
bijo pasipriešinti prieš stam
biųjų monopolių ir sindikatų 
valdytojus. Jie ranka rankon 
eina su tūlais valdininkais, 
kurie pritaria šaltam karui ir 
griežtai užsienio politikai, 
kurie visuomet apgina stam-

Ragina Veikti
Kaip žinia, Jungtinių Valstijų komunistų partijos ge

neralinis sekretorius Eugene Dennis buvo nusmerktas 
vieneriems metams kalėti už “pažeminimą” Ne-Ameriki- 
nio Komiteto.

Dennis apeliavo į aukščiausi šalies teismą, bet pasta
rasis, penkiais balsais prieš du, atsisakė Denniso apelia
ciją svarstyti.

Tuomet Dennisas iš naujo apeliavo, reikalaudamas, 
kad aukščiausias teismas persvarstytų savo sprendimą.

Buvo manyta, jog aukščiausias teismas tarimą pas
kelbs praėjusį pirmadienį, bet jis to nepadarė. Jeigu 
aukščiausias teismas ir antru atveju užgirs žemesniojo 
teismo sprendimą, tuomet Dennisui teks eiti kalėjimam «

Bet generalinio komunistų partijos sekretoriaus yra 
kita byla, kurioje jis buvo nusmerktas metams kalėti 
drauge su dešimčia kitų komunistų vadovų. Ši byla bus 
apeliuojama; dabar ruošiama apeliacija į aukštesnįjį’ 
teismą.

Jeigu Dennisui dabar tektų eiti kalėjiman, tai jis netu
rėtų progos savo apeliaciją paruošti.

Dėl to “Daily Worker” ragina visuomenę, kad ji tuo
jau siųstų reikalavimus teisėtumo sekretoriui M'cGrath, 
taipgi prezidentui Trumanui, kad Dennisui būtų suteik
ta laiko paruošti apeliac. t. y., kad jis nebūtų dabar ima
mas kalėjiman, jeigu aukščiausias teismas net ir taip 
nutars.

! name, kiekvienu savo neš- vos tik 
l varios burnos atidarymu “plieninė uždanga, 
įšaukdavo, kad jis paims ir Tarybų Sąjunga 1 
I išnaikins visus komunistus.
i O komunistais \įis irgi va- 
' dindavo ne tik viso svieto
žydus, bet ir visus kitus i 

I žmones, kurie nepripažino ■ 
i jo vadovybės.

Laimė žmonijos tik ta- 
! me, kad lietuviška kryžio- 
! kiška kiaulė negali susily- 
i ginti su hitlerine kiaule. 
! Hitleris ištiesti pajėgė sa
lvo’ilgais ragais milijonus 
žmonių sunaikinti, kol jam 
tie ragai tapo nulaužti. Bet

Kurlinkomio 
Gal tik vie-} kriuksėjimo?

; nas Tysiiava.
ir bijo, nes kitaip jis nebū
tų savo laikraštin dėjęs to
kio šlamšto, kokį įdėjo.

1 ET, TAS ŠALTASIS 
I KARAS TIK MAŽŲ
i VAIKŲ ŽAISLAS!

Taip dabar teigia

Vašingtonu i, p; 
ginti nuostolius, 
viskius (žinomą 
sužinos, kaip ten buvo) i

Gegužės Pirmoji Šiemet
Viso pasaulio darbo žmonės šiemet, kaip ir visuomet, 

iškilmingai atžymės Gegužės Pirmąją.
Vienur ji bus atžymėta gatvėse eisenomis, demonstra

cijomis, kitur mitingais, sambūriais, dar kitur — slap
tuose susiėjimuose, pobūviuose.

Jungtinėse Valstijose Gegužės Pirmoji ryškiausiai,— 
eisena gatvėje — bus atžymėta Niujorko mieste. Nema
žai darbo unijų jau nutarė tą dieną dirbti tik iki pietų, 
o po pietų stoti į eiseną, kuri prasidės apie antrą valan
dą. Kitur bus ruošiami masiniai mitingai sekmadienį, 
pirmadienį ir antradienį — gegužės antrąją.
. Amerikos darbo žmonės šią šventę, kuri yra Ameriko
je gimusi, atžymės su aukštai iškeltais šūkiais: (1) už 
taiką, (2) prieš keliantį galvą fašizmą — reakciją, (3) 
už pagalbą bedarbiams, kurių skaičius vis didėja. \

Vakarų Europoje demonstrantų obalsiai bus panašūs, 
nes ten yra panaši darbo žmonių padėtis.

Ispanijoje ir daugely j Lotynų Amerikos respublikų 
Gegužės Pirmoji darbo žmonėms teks atžymėti slaptuo
se mitinguose, kaip buvo kadaise caristinėje Rusijoje, 
nes Ispanijoje tebesiaučia fašizmas, nes tūlose Lotynų 
respublikose, — kaip Brazilija, Čilė, Bolivija, Argentina, 
Dominican respublika, siautėja fašizmas.
Kitaip Gegužės Pirmoji bus atžymima T. Sąjungoje ir 

liaudiškose respublikose, o taipgi Kinijos Liaudies Res
publikoje.

Tarybų Sąjungoje Gegužės Pirmoji — oficialinė šven
tė. Tą dieną įvairiuose miestuose vyks darbo žmonių ei
sena gatvėse, gi ant rytojaus, gegužės 2 dieną, ten taipgi 
oficialinė šventė — poilsio diena.

Liaudiškose respublikose, kur valdo patys darbo žmo
nės, ši diena taipgi bus oficialiai švenčiama.

Be abejojimo, ir ten visur vyraus šūkis už taiką. Bet 
greta to, tų kraštų darbo žmonės Gegužės Pirmąją kels 
šūkius už didesnę gamybą, už juo energiškesnį darbą, už 
kūrybą, už skubų komunistinės santvarkos įgyvendinimą. 
Ten darbo žmonės džiaugsis pasiekimais kūrybiniame 
darbe, padarytais praėjusiais metais. O pasiekimai yra 
milžiniški. Tai priversti pripažinti net ir komerc. spau
das korespondentai.

Kinijos Liaudies respublikos šimtai milijonų 'darbo 
žmonių šiemet pirmą kartą savo istorijoje švęs Gegužės 
Pirmąją laisvai ir iškilmingai. Jie jau yra laisvi. Visa 
didžiulė sausžemio Kinija apsivalė nuo Oiang Kai-šeko ir

eks- 
poetas ’ Juozas Tysliava. 
Taip jis tikrai ir sako. Jis 
sako: “Šaltasi karas” tėra 
pasaulio žmonių migdy
mas, arba, geriau sakant, 
tikras mulkinimas.”

Kas kita, jeigu prasidėtų 
šiltasis karas. Jis tikrai 
viską išspręstų. Tysliava 
apie tai neturi nė mažiau
sios abejonės. Pirmiausia, 
jis sako, Amerika turi tuo
jau nutraukti visus 
su Tarybų Sąjunga 
talkininkėmis. Ot, 
tai bus gražu!

“Tada ‘šaltasis 
tikrai virstu ‘kaitinančiu 
karu,’ ir Tarybų Sąjunga 
su savo satelitais, ekono
minių ir kitų sunkumų pa
laužta. tikrai kapituliuo
tų,” Tysliava šaukia.

Tai kas, kad šitoje vi
soje “filozofijoje” nesi
randa nė per nago juody
mą blaivaus proto. Tai kas, 
kad šitaip gali “filosofuoti” 
tik žmogus, kuris nieko ne
išmokęs iš dar nelabai se
nos istorijos. Tokiais daly
kais, kaip blaivus protas ir 
mokymasis iš istorijos, 
Vienybės redaktorius nie
kuomet netikėjo, o dabar 
jau per vėlu pradėti tikėti.

Nors valandėlę apsisto
kime ties šia Tysliavos

ryšius 
ir jos 
tada,

karas’

vo bei subankrutavo? Ne. 
O reikia žinoti, kad tais 
laikais ii buvo techniškai i 
labai atsilikusi šalis, bai- ' 
šiai išvarginta pasaulinio! 
ir civilinio karų, šiandieni 
Tarybų Sąjunga jau nebė
ra viena. Su ja eina ne tik i 
Lenkija, Čechoslovakija, 
Vengrija, Bulgarija, ir Ru
munija, bet ir didžioji Kini
ja. Gal Tysliavai dar neži
noma, kad šiandien socia
listinę santvarką jau yra 
priėmę septyni šimtai mili
jonų žmonių.

Tai kur protas sakyti, 
kad nors prieš trisdešimt 
metų tik viena Tarybų Są
junga nematė reikalo kapi
tuliuoti prieš kapitalizmą, į _ ( .. .
bet šiandien užteks nut- taip jau
raukti su ja ryšius, uždėti j 
ant jos ir jos 1 
“plieninę uždangą,” i 
visos kapituliuos prie| ka- ■ 
pitalizmą? į

Mums gi atrodo, kąd ši
tokį Tysliavos ir visų hitle
rininkų sapaliojimai tik pa
rodo jų graibstymąsi pa
lei sienas tamsoje. Kasdien 
jie iškepa po naują “filoso
fiją,” kaip sunaikinti socia
listinius kraštus. Visos jos 
yra gryna nesąmonė.

Pasaulinė padėtis šian
dien yra tokia, kad .sveika 
ir naudinga išeitis tėra vie
na: kapitalizmas ir socia
lizmas turi išmokti sugy
venti tam pačiam pasauly
je. Reikia ne daugiau “šal
tojo karo” ir “kaitinančio 
karo” tarpe socialistinių ir 
kapitalistinių kraštų, bet 
didžiausių iš abiejų pusių i 
pastangų sugyventi, sutilp
ti tam 
Reikia 
Reikia ramybės ir ramaus 
darbo, 
paliojimo apie 
kitos pusės sunaikinimą.

Tegul kiekviena šalis, tai 
yra, kiekvienos šalies žmo
nės sprendžia savo likimą. 
Jeigu amerikiečiams patin
ka Trumano vadovybė, 
mes turime teisę turėti 
Trumaną. Jeigu Tarybų 
Sąjungos žmonėms patinka 
Stalino vadovybė, jie turi

Tiesa, jie padeda savų uni- 
j jų nariams iškovoti geresnį 
; atlyginimą už savo darbus, 

pagerinimą ir 
Į senatvės pensijas. Tai vis
kas, ko jie nori, kad unijis- 
tai reikalautų. Jie palieka 
privatišką nuosavybę nepaju
dinta, ir nekalba apie nacio
nalizavimą didžiųjų industri
jų. Kuomet unijų nariai patys 
pasigamina darbo įrankius 
ii’ visokias mašinas, bet val
dyti jų nevalia — turi ati
duoti savo ponams . Tūli uni
jų viršininkai ne tik nenori, 
kad paprasti unijos nariai 

i statytų tokius reikalavimus, 
bet jiems ii- kalbėti apie tai 
uždraudžia. Jie nenori, kad 
eiliniai nariai suprastų teisin
gą kovą . Kitais žodžiais ta
riant, mūsų unijų viršininkai 
nenori, kad jų valdomos uni
jos būtų įtrauktos į kovą už 
poną darbininkų pasiliuosa- 
vimą.

Tas viskas primena dauge
lio metų sunkų darbą. Tūluo
se susivienijimuose arba uni
jose turės būt pakeisti virši
ninkai, kai kurios unijos per
organizuotos . Naujos politi
nės partijos suorganizuotos ir 
išauklėtos. Didžiuma šios ša
lies gyventojų turės būt su
pažindinta su 
Ir jeigu darbo 
rėš nusikratyti 
sprandų visus 
jie turės suvienyti vi§ąs^ ko
vojančias jėgas. Ne .tik5’vie
nos šalies geriausias suvieny
tų darbininkų jėgas,j bet ir 
viso pasaulio suvienytų unijų 
jėgas .

Išnaudotojai esti stipriai su
sivieniję j)o visą pasaulį. 
Jiems ne pastoj a kelio tauty
bės, nei religijos. Jiems vi
siems aiškiai suprantama: kol 
darbo klasę galės padalinti, 
tol jie pajėgs ją valdyti ir 
išnaudoti. S. B.

ir žurnaluose daug!
Pilna !moks no

ir 
Maskvos 

atsakymu, pažadais ir “atsi
prašymu” bus patenkintos j 
Jungtinės Valstybes, kitas 
yra klausimas. Vyriausybė 
tą incidentą gali laikinai i 
nuglostyti, bet ar pamirš pa
ti valstybe, kuri buvo Įžeis
ta, kurios dešimt piliečių, ' 
karių nužudyta? Mūsų ma-! brikus ir kitas Įmones, 
nymu, nepamirš, nes reika
las perdaug yra rimtas. (D.,

rašoma 
jų s p a

ju laisvę.
visokiu straipsnių '

tose šalyse, kur darbiniu.'

akimis 
nėra t

tikrųjų ten

Mums gi labai sunku, 
kad mes nežinome nei Wa- 
shingtono, nei Maskvos 
slaptųjų minčių. Todėl mes 
negalime būti nė pranašais. 
Tiek tik mums atrodo, kad 
iš visų iki šiol apsikeistų 

I notų tarpe Washingtono ir 
; Maskvos, neatrodo, jog 

i žemai 
; nusilenks, kaip Draugas 

talkijinkiu į Pranašauja. Veikiausia ‘ ir 
mž i Draugo stabui teks dar syti JOS • -u........................ki nusivilti ir visoje svie- 

Į soje pasirodyti tik good 
for nothing” pranašais.

Įsivaizdina. Jie nori, Kad 
jiems būtų leidžiama laisvai 
kitus išnaudoti,, kad jie galė
tų savintis ir kontroliuoti fa

le i gu 
j jiems to neleidžia, tai jie sa
ko, kad ten nėra laisvės.

Negali būt pilnos liuosybės 
ten, kur darbininkų kova te
besitęsia, kur išnaudotojų lie
kanos tebėra’ neišrautos ir jų 
šaknys nesudegintos. Tai ne 
vienų metų darbas, bet ilga ir 
sunki politiniai ekonominė 
kova, kuri užima visą genera
ciją. Tose valstybėse, kur nu
skriaustų žmonių kova laimė- 

užbaigos, 
Darbo 

: kvaili, 
sau tei- 
savo iš

JOHN FOSTER DULLES i
— “DURNIUS”

Tokios išvados prieina 
Draugas. Jis rašo:

pačiam pasaulyje.
taikos, o ne karo.

o ne suirutes ir sa- 
vienos ar

jo gaujos. Pasiliko neišlaisvint'a tik Formoza, bet Kinijos 
liaudis žino, kad jį bus išlaisvinta n-e už ilgo.

Kad sulaikius Niujorko darbo žmones nuo minėjimo 
savo dienos, savo istorinės šventės, reakcininkai ruošia 
(balandžio 29 dieną) “Lojalumo Paradą,” kurin bandys 
įtraukti tamsesnį elementą. Bet tai neprivalo suklaidinti 
tų darbo žmonių, kurie tiki tarptautiniu darbininkų kla
sės solidarumu, kurie kovoja už taiką, taipgi už gražes
nį, šviesesnį rytojų sau ir savo vaikams.

Dulles, šiomis dienomis pa-1 
skirtas specialus valstybes 
sekretoriaus Dean Acheson 
patarėjas, “durnysčių” pri
pasakojo. Anot jo, jei Ki
nijos komunistinis režimas 
“pajėgs kraštą valdyti be 
rimtų pasipriešinimų vidu
je,” jo atstovus reiktų Įleisti 
Į Jungtinių Tautų organiza-j 
ei ją. į

Gryniausia nesą m o n ė ! I 
(D., bal. 21 d.)
Todėl iš gilumos širdies 

Draugas reikalauja visus 
prašyti dievo, kad “Jung
tinių Valstybių vyriausybė 
nekreiptų dėmesio į p. Du
lles sugestijas.” Bet vei
kiausia prezidentas Tru- 
manas ir sekretorius Ache
son kreips labai daug dė
mesio i pono Dulles suges
tijas, daug daugiau, negu į 
Marijonų Draugo patari
mus. Jeigu tie mūsų val
dovai aukščiau laikytų Ši
mutį, negu Dullesą, tai juk 
jį būtų pasiskyrę savo pa
tarėju. Koks išrokavimas 
DUlIesą turėti savo patarė
ju, p iš Šimučio imti patari-, 
mus?

ta arba eina prie 
yra daugiau laisvės, 
žmonės nėra ant tiek 
kad sunkiai iškovoję 
sės ir vėl atiduotų 
naudotojams.

žmonės, kurie esti 
kapitalistinėse šalyse, 
.aiškiai suprasti kooperatyvio 
gyvenimo, nei bendro pasida
linimo gyvenimui reikalingais 
daiktais. Jie išmokinti siek- Į 

; tis prie turto ir jį valdyti pil- 
i noj nuosavybėj. Jie mokina
mi būti gudresniais už kitus 
ir, prisitaikius prie valsty
bės Įstatymų, atimti iš- kitų ir 
jį pasisavinti. Jie greit su
pranta tokią ekonominę siste
mą, kuri esti paremta viso-'

išauklėti
, negali

klasių kova, 
žmonės pano- 

nuo savo 
išnaudotojus,

CIO Transport Workers Unijos nariai New Yorke bal
suoja pusę dienos sustabdyti darbą protestui prieš 48 
valandų savaitę, prieš per žemas algas, dėl valdininkų 
nesitarimo su darbininkais. Nutarta, padaryta. Darbas 
buvo sustabdytas, bet tiktai paruošų ir pataisų sky

riuose, traukinių, autobusų kol kas nestabdė.

/ FORMOZA.—Čiang Kai- 
šėko tautininkai pripažįs
tą, jog Kinijos liaudies ka
riuomenė atlaiko savo už
imtas pozicijas Hainan sa- 
loję. 2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Ketvirt., Bal. 27, 1950



Atviras laiškas laisvieciams 
ir Laisves skaitytojams

Šių metų gegužės 15 d. aš kio fašistinio užsikrėtimo
apleidžiu Brooklyna. Apsi
gyvensiu mažoje kolonijoje, 
miške. Tai bus lygiai taip, 
kaip tamsūnai sako: “Gy
vuliu buvai,—gyvuliu stip- 
si.” Aš tam užginčinu... 
Aš buvau žmogtimi ir bū
siu....

Brangūs laisviečiai! Pa
liekant jus, as jaučiuos 
palieku daug gerų draugų. 
Jūs gerai žinote ir aš, kad 
aš ėjau kita liniia negu jūs, 
bet aš savo sieloje visados 
buvau su jumis... Nepady- 
vykit, kad aš dauginus po
nams pasitarnauju... Aš 
papratęs tarnauti. Tarna
vau nuo pat mažens. Iki 
dvidešimties metu, buvau 
basas ar vyžas avėjau, nie
kad aš ant savo kojos ba
to neregėjau... Taip, iki 
šiai dienai aš seku savo 
poną... Aš gerbiu jus ir at
jaučiu, kad ir jūs turėjote 
tok j kartų gvvenimą Lie
tuvoje, ir todėl čionai vi
suomet nasilikote savo ei
lėje: Vargšu eilėje... Aš 
dirbau tautiškoje dirvoje 
ir esu padaręs labai daug 
pero kitiems, bet ne sau. 
Ir štai, atėius senatvei jau 
laikas atilsėti. Bet tokiame 
didmiestv negalima atilsė
ti...

Paskutinių pora mėnesių 
aš nedirbau dirbtuvėje. Bet 
aš, namie būdamas, sergu, 
skaitydamas laikraščius ir 
matydamas tokią suirutę 
lietuvių tarpe...

Aš atjaučiu jus, laisvie
čiai, kad jūs per daugeli 
metų dėjote centą prie cen
to ir įsigijote sau gražią 
įstaigą... O dabar, atvažia
vę kokie idijotai nori sug
riauti jūsų sukrautą lizdą.

Aš turiu vieną labai gra
žų pavyzdį Lietuvoje. Kai 
aš buvau piemenukas, tai 
draugavau su savo kaimy
no vienu idijotu. Jis, pama
tęs pastogėje kregždės liz
dą, paėmė dideli smaigą ir 
išbadė lizdą. Iškrito ir ką 
tik išperėti paukštukai... 
Štai, po daugelio metu tam 
pačiam idijotui nežinomi 
priešai suardė jo lizdą... 
To paties idijoto vaikai, 
suerzinti karo stovio, ne
tekę savo namų, bėgdami 
per svetimus laukus, kan
džioja nekaltus žmones... 
Ir štai, jie, atvažiavę i šia 
šąli, jaučiasi laisvi įkąsti 
anei kam. (O ypatingai 
šaltojo karo metu). Tas tai 
man neduoda atilsio ir aš 
turiu išeiti iš to visko, kad 
nematyti bent tos kasdie
ninės suirutės... Aš atjau
čiu jus. kaip jums yra 
skaudu kad jus puola to-

Aš noriu jiems prirodyti 
dar viena svarbu atsitiki
mą Brooklyne.

Prieš 40 metų čionai at
važiavo kun. P. nežinia, 
gal jis ten, Lietuvoje, buvo 
kuomi prasikaltęs prieš 
Romos imperija, kad nega
lėjo čionai kunigauti. Bet 
išsistorojęs leidimą iš vys
kupo, jis turėjo susitverti 
sau parapiją. Jūs, laisvie
čiai, gerai pamenat, kai)) 
ir aš, kad jis nesikreipė į 
vietinę parapija, kuri buvo 

i vienintelė tuo laiku Brook
lyne jis kreipėsi i laisvų 

j pažvalgų žmones ir jis ga
vo iš jų parama. Jis priža- 

1 dėjo nesiteirauti ar tėvai 
I katalikai ar eina bažny- 
I čion ? Jis prižadėjo visus 
I vaikus krikštyti ir vesdin- 
i ti be išpažinties. Ir daug 
ko prižadėjo... Tokiu būdu 
aš ir daug laisvai protau- 

■ iančių žmonių sutvėrėme 
! Maspethe parapiją. Kuo
met gavo North pusėje pa
likta vokiečiu parapija, 
jau iis virto kitokiu, ir net 
prieš laisviečius buvo už
vedęs bylą...

Ten mano ir kitų yra 
sukrauta labai daug turto. 
Jūs galit išsivaizduoti, kad 
laike 50 metų nuo vienos 
išaugo 5 parapijos. Ir jau 
net po tris kunigus parapi- 
joje... Bet mes, brangūs 
parapijiečiai, negalim jus 
pikietuoti ir lįsti prie iūsų 
turto. Jeigu mes ir galėtu
mėm ir tai nelistume. kaip 
kiaulės į svetima daržą, 

j Mes žinom, kam kas mie- 
i la. tai tegul sau turi... Kaip 
gaila kad vienas dvasios 
vadovas verkdamas prašo 

i sugrįžti visus į bučių. Die- 
; valėliau tu mano! Ar gi 
| dar jam maža?’

Dar vieną dalyką turiu 
iums prisipažinti, brangūs 
laisviečiai: man tautininkų 
kliubas surengė išleistuves. 
Tie surengė vardines Juo
zams ir Kaziams. Ir prieš 
tąi laikraštin įdėjo, kad 
tuo pačiu laiku bus pa
gerbtas kokis nežinomas 
asmuo. Supraskite, gerbia
mieji: Nežinomas Vieny
bei !

Matytumėt, mano išleis
tuvėse dalyvavo netoli 30

Gyventojų surašinėtojas užėjęs i Daniel O’Neill’ų na
mus Bostone, atrodo, neblogai uždirbo (jiems mokamą 
nuo asmens, paprastai sakoma “nuo nosies”). Jam 

reikėjo tik užrašinėti vardus ir metus.

ligoniai... Aš gerai žinau, 
kad iš laisvai protaujančių 
žmonių, čionai Brooklyne 
užsimezgė siuvėjų unija, 
kuri per dangei metu su n- 
kaus darbo sutrumpino 
darbininkams darbo valan- 

I das... štai ir tame, atėję 
i naujokai lenda i ta kriau
čių sukurta darbą ir turtą 
ir nori ji išeikvoti ir mai-

1 tinti dykaduonius!

žmonių. Tai matot virš 40 
metų mano veiklos, neuž
sitarnavau nei 40 šimpa ti
ku.

Vaje, kai)) gaila, man 
bus juos palikti!

Dar vienas mano skau
dus apsivylimas, tai tas: 

i kuomet pradėjo atsišaukti 
j pabėgėliai, Vokietijoje 
| vargstanti, netekę tėvynės 
ir varge gyveną — jie ver
kė netekę savo namu, —■ 
tai ir aš verkiau kartu su 
jais, kad jie neteko... Aš ir 
tuojau puoliau gelbėti juos. 
Ir dar pataikiau tokias šei
mas, kurių gimines, man 
būnant lietuvoje ir pami
lus mergaitę ne sau lygią 

i turtu, man patarė taip: 
i “Nesemk ne savame bliū- 
de.” O aš sėmiau ne sava
me bliūde ir dabar neturė
jau keršto, kad jie gyveno 
ten turtingai, o aš buvau 
vargšas, ir šiandien toks 
pats. Aš daug siuntinėlių 
išsiunčiau. Ir labai daug 
laiškų atsakiau Vokietijo
je gyvenantiems. Ir per 
mane susirašinėjo su Lie
tuva kol laiškai eidavo iš 
Lietuvos. Padariau ir du 
affidavitus ir čia buvo 
trukdoma man pasitarnau
ti, jiems: kad nepadary
čiau juos čionai šliuptar- 
niais. Ar jūs matėte, ger
biamieji, už tai padėka 
man? Jūs matėt, kai kiti 
parsikvietė po kelius ir tuo- 
mi išgarsino savo bizni, sa- 
vo vasarnamius...

Kiek aš pasipiktinau, pa
matęs laikraštyje tokią 
pastaba, kad laike pikieta- 
vimo Laisvės parengimo, 
vienas sutiko savo tetą, ku
ri buvo pasirengusi bran- 

! giais kailiniais ir gražiu 
Į automobiliam atvažiavusi, 
i Ar jis sužinojo ir tai, kad 
jo teta su savo vyru kartu 
dirbtuvėje dirbo gal jau 
per daugelį metų? Nepavy- 
das ir tau, broli, dirbk ir 
užsidirbk... Bet štai ir man 
jau rašo ’viena mergaitė D. 
P., kad dirba sunkiai, o do
leriai, nepaspėję ateiti, ir 
vėl išeina. O dabar suprasi, 

| vaikeli, kai)) sunku' savo 
prakaitu valgyti duonelę...

Taigi, brangūs D P. Aš 
verkiau, kad jūs prarado
te savo turtą Lietuvoje... 
Bet aš iums nepavydžiu 
čionai. Jūs užsidirbkit ir 
važinėkit automobiliais ir 
nuvažiuokite automobi
lium atgal į Lietuvą. Aš 
buvau vargšas ir jau pės
čias nesugrįšiu ten...

Man atrodo, kad per jus 
mes čia negalime prasižioti 
ir galvoti kitaip. Man at
rodo, kad mes turim būti 
jūsų šuneliai: loti ir saugo
ti jūsų ten paliktą turtą.

Nebauginkit manęs ir 
netikinkite manęs, kad aš, 
praradęs brangiausi turtą, 
Lietuvą. Tas turtas stovi 
mano sieloje ir jis .stovi 
toje pačioje vietoje...
Neverk

Neverk, artojėli! — 
“Lietuva jau žuvus...” 
Ji tokia šiandiena, 
Kaip ir pirma buvus.

Tie patys artojai 
Ir lygūs laukeliai;
Tos pačios klampynės, 
Tie patys vargeliai.

Tokia pat ir saulė 
Užteka rytuose, 
Ji taip pat ir leidžias 
Vėlai vakaruose.

Taip pat baloj žydi 
Geltonai purienos;
Taip pat basas kojas, 
Ten duria rugienos.

Tik nėra to žodžio:— 
“Tas mano, — tas jūsų..” 
Kiek tik akys mato, 
Dabar viskas mūsų...

Ka Bi Kas.
Laisves Redakcijos Pasta

ba: Ačiuojam K. B. K. už 
rašinį, taipgi linkime jums 
pasekmingai įsikurti ir gy
venti ten, kur nusikeliate— 
ant farmų!

Užuojautos žodis draugui
K. Bimbai ir žinios-žinutes

Rašo Jonas Molis
Aš, rašydamas savo “Pi-

kietininkus” (Laisvės 59 
Nr.), dar nežinojau pasi
baisėjimą ir pasibiaurėji- 
ma keliančio įvykio, kuris 
ištiko gerb. redaktorių, 
draugą A. Bimbą. Sekda
mas spaudą ir pažinoda
mas išvykusius dėdės Šamo 
kraštan dipukus - aš lau
kiau smarkesnio sukrėti
mo. Ilgai laukti neteko. 
Šiandien visiems Amerikos 
paža ngi esiem s žm onėms
aišku, kad jų buvo neapsi
rikta, kai jie protestavo 
prieš dipukų įsileidimą.

šioje vietoje teleista bus 
man pareikšti draugui-re- 
daktoriui A. Bimbai gilios 
užuojautos žodžius. Aš esu 
tikras, kad jo nepalauš bu
delių smūgiai ir kad jis 
dar daugel metų žengs 
priešakyje Amerikos lietu
vio darbininko, ves, kar
tais, nelygią kovą, bet per
galė bus jo pusėje.

Toksai Balys S valia, Či
kagos Draugo 86 numery
je, rašo “Apie komunistus 
ir tremtinių sąrašus.” Nors 
jo rašinėlis įdėtas ir penk
tame puslapyje ir kampu
tyje, bet jis šį tą pasako:

I “Kaip matome, visi tremti- 
! niai yra žinomi Rusijos 
agentams, kur jie gyvena, 
ką dirba, iš kur kilę. Tai 
pasitarnavo UNRRA, da
bar IRO padeda, na, ir sa
vi skelbimai laikraščiuose. 
Kam reikėjo tuos .tremti
niu sąrašus skelbti, kur 
apsisto ja? Organizacijos, 
draugijos ir visi neskleiski- 
me viešai sąrašų.”

Mes iki šiol buvome pra
tę manyti, kad žmogui at
vykusiam svetiman kraš
tan patarnaujama, jeigu 
apie jį pranešama laikraš
čiuose: — lengviau susiras
ti giminė ir su draugu su
sigaudyti. Kiekvieną dieną 
spaudoje užtinkame žinių 
apie įvairių žymesnių ir 
mažiau žinomų asmenų iš
vykimą ir atvykimą. Ten 
smulkiai nurodoma, kur iš
vyksta, arba iš kur atvyko. 
Mums žinomi raporterių 
platūs aprašymai ir pasi
kalbėjimai, kur neslepiami 
nei gyvenamoji vieta, nei 
kelionės tikslas. Tik kaž 
kodėl tūli dipukai bijo sa-; 
vo adresus viešai pareikšti! 
Jeigu ja būtų vien politi-i 
niai nusikaltimai — tai jie 
gerai žino, kad JAValsty- 
bėse naudojasi exilio teise, 
ir jiems joks pavojus ne
gresia. Bet... Taigi, tasai 
nelemtasis “bet.”

Ar skaitydami Balio Sva- 
lio žodžius: “Kam reikėjo 
tuos tremtinių sąrašus 
skelbti, kur apsistoja?” — 
nejaučiate, kad jis tai kal
ba virpančiu balsu ir kad 
jam kinkos dreba. Patsai, 
norėdamas būti nežinomas, 
ragina kovoti su “lietuviš
kais komunistais.“ Šį kartą 
siūlo “kultūringą” būda: 
kelti teismus už melą ir 
šmeižtus, už surinkimą ži
nių.

Vargšas Balys Svalia, 
jisai, tur būt, ir nežino, 
kad jo vadai jau seniai ve
da su advokatais derybas, 
kad iškėlus tiems nelem
tiesiems “lietuviškiems ko
munistams” bylas. Bet va
dai priėjo išvadą, kad ge
riau pasikliauti pikietinin- 
kais ir Linco taktika. M'at, 
iškėlus bylą, reikės įrody
mų ir liudininkų, žinoma, 
savo ir liudininkų adresus 
taip pat reikės nepamiršti 
patiekti. Gi, ir ieškovų ir 
liudininkų snukučiai — tai 
žydų sukrekėjusio kraujo 
žymes turų tai Hitlerio ka

riuomenės putra'dvokia, o 
kartais vokiečių propagan-
dos ar gestapo tarnyboje 
matyti. Kas liečia žinių 
surinkimą — manau, Ame- c- z
rikos pažangiesiems Lietu
viams tai visai neįdomu. 
Prireikus, bus ir žinios ir 
įrodymai. Balys Svalia, tur 
būt, užmiršo, kad “kulda- 
šius” nešdamas iš Lietuvos, 
tenai paliko ir kaimynus ir 
gimines, kurie puikiai at
pasakos jo klastingus ir 
liaudžiai kenksmingus, kri
minalinio pobūdžio, žygius.

Galimas dalykas, kad ir 
panūs kai kurie, arčiau 
“fondų” stovintieji, paju
dinti “tautos kapitalą” ir 
“teismus” kelti. Mes skaito
me buržuazinėje lietuvių 
spaudoje įvairius duodamus 
“signalus.” Tai duodamas 
signalas UW, kas reiškia: 
“kovoju su labai sunkia jū
ra”, tai signalas SOS — 
kas reiškia: “gelbėkite mū
sų sielas.” Ir visi signalai 
turi vieną tikslą: pinigų ir 
pinigų!

: Petras Šilas (Naujienos 
83 Nr.) imasi net “apvai
sinti” Pasaulio Lietuviu 
Bendruomenę, pagrįsda
mas ją ant “tvirto materia
linio pamato.” Jis šaukia 
“laisvajame pasaulyje” su
kurti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdomas 
prekybines institucijas. 
Pastarosios turi krauti ne
pajudinamą tautos kapita
lą. Ir dar vienas projektas 
— lietuvių laivyno užuo
mazga. Bet kur pradinis 
kapitalas? Amerikos lietu
viai, kurie daug davė ir 
duoda įvairiems tikslams. 

--- --- ---------------- ■ A

NEW HAVEN, CONN. - BUS VAIDINAMA
Rojaus Mizaros Trijų Veiksmų Pjesė

Rengia LDS 16-ta kuopa

Suvaidins: BROOKLYNO LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS

Režisierius JONAS VALENTIS

ekmadienį, Balandžio 30 April, 1950
LIETUVIŲ BENDROVĖS SVETAINĖJE

3 N. Front Street New Haven, Conn.

Vaidinimas prasidės 3:30 vai. po pietų
Po vaidinimo bus šokiai prie geros muzikos. — Įžanga 75c asmeniui, taksai įskaityti
Y .............................  —

• 3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Ketvirt., Bal. 27, 1950

“Vakar, valydama kambarius, aš netikėtai užkliuvau, va, ant šito. ‘Kas viduje?' klausiau 
savęs. Neiškenčiau ir atidariau. Štai kas’.. Prašau pažiūrėti, kurie norite..." t

(Šiurpu nukrečianti scena iš pjesės "Nesusipratimas.”

Jiems jau yra iki kaklo į- 
kyrėjusios visokios rink
liavos. Bet čia kalba eina 
apie tėvų žemės vadavimą. 
Už tuos siekimus seniai 
jau kovoja, jiems galimo
mis priemonėmis, aukščiau-
sios mūsų institucijos. Tai 
šitai)), maždaug, šaukia 
Petras šilas. Duokit pini
gų! Bus sukurtas lietuvių 
“tautinis” laivynas ii’ iš 
visų ‘pasaulio kampų bus 
suvežti dipukai į “laisvąją” 
ir “nepriklausomą,” Petro 
Šilo valdoma Lietuva, kur 
jie supuls judinti “nejudi
namąjį” tautos kapitalą. 
Duokit pinigų! — i)* VLI- 
Kas, ta “aukščiausioji ins
titucija,” pasisamdę Pary
žiaus, Romos ir kitas spau
dos kekšes — terš Lietu
vos liaudies pasiryžimą, 
statys pinkles ant progre
so kelio. Duokit pinigų! — 
ir dar didesnės, su perda
žytomis vokiečių SSmanų 
milinėmis, pikietininkų ei
lės stos nulinčiuoti kiekvie
ną seną Amerikos lietuvį! 
darbi n i nką-kovū n ą.

Viešpąčiai ir ponai! Ką 
jūs veikėte vadinamoje ne
priklausomoje Lietuvoje ? 
Kodėl nestatėte tautinio 
laivyno, o pasitenkinote 
viena — “Prezidentas Sme
tona,” vokiečių išvaikio ta 
“kaliošo,” kurios “nublizgi- 
nimas” ir perdirbimai pa
reikalavo tūkstančių ir ku
ri tarnavo vien “girto
sioms” pramogoms ir “va
do” su Zosėmis ir Jadzė- 
mis “pasiplaukiojimams.”

Gerbiamieji, Baliai Sva- 
liai ir Petrai Šilai! — vie
ni nepaslėpsite savo darbų, 
nors jūsų adresai bus ir ne
žinomi, — antrieji, kai)) 
gudriai savo meškeres vi
lionėmis nekarstytumėt, 
lietuvis darbininkas “ne- : 
kibs.” Darbininkas žino, ką 
jūs jam davėte Lietuvoje,1

— jis prisimena tenai var
go ir priespaudos dienas.

R. M i žara, Laisvės 63 
numeryje, rašo, kad gali
ma būtų su dipukais su
ruošti debatus ir ten pasi
kalbėti atvirai ir žmoniš
kai. Aš esu kitos nuomo
nės. Jokie debatai ir pasi- 

I kalbėjimai su dipukais 
i šiandien yra neįmanomi, 
' nes jie bus ir neatviri ir 
nežmoniški. Gal jau ir ne- 

1 tolima ta diena, kada bent 
i dalis dipukų susipras. Ant 
! savo pečių patyrusi kapita
lo jungą, vargų pakėlusi, 
! stos socialinėn kovon, rašy
sis į pažangiųjų ir progre- 

' šyvių organizacijas. Ir ta
da priartės brolių ir drau
gų Tarybinės Lietuvos pa- 

i dangėje laimėjimai ir tada 
! galimi bus atviri ir žmoniš- 
• ki debatai.

Jai visuomet rūpi 
visuomeniški reikalai

Džiugu, kad Dr. Baltru
šaitienė jau yra gerai pas
veikus. Šiomis dienomis ji 
man rašo:

A. Bimbai
Gerbiamas Drauge:
Priimkite mano užuojau

tą jūsų visuose persekioji
muose. Penkiasdešimt me
tų ir daugiau atgalios mes 
gal blogiau buvome vaiši
nami tų “neklaidingųjų” 
tos dienos kryžiokų.

Drauge, aš prašiau savo 
sūnų, kad jūsų antrašu pa
siųstų į archyvą Juozo ir 
mano archyvus. Prašau 
priimti. Ten bus apsčiai 
medžiagos Amerikos lietu
vių istorijai. Bent Juozo 
archyvas turi patekti į Lie
tuva, kai atsidarvs keliai, v z v
O mano archyvas tai mote
rų istorijai medžiaga.

Viso labo,
J. T. Batrušaitienė



KALVIO IGNOTO TEISYBĖ CHICAGOS ŽINIOS

(Tąsa)

APYSAKA
Parašė A. GUDAITIS—GUZE VIČIUS

Keleiviai vieni kitus gąsdino kažko
kiom ypatingom žandarmerijos užtva
rom, kurios atimančios viską, ligi pasku
tinės plutos. Kirstuki-ene bijojo kratos:

“Pakratę, kaip aptiks visa, ir nebėr!” 
galvojo ji, žiūrėdama i Ignotą, bet neiš
sidavė, kad bijo dėl jo, daugiausia dėl 
jo. Tačiau niekas nekratė. Net bilietu 
niekas netikrino. Kelionė buvo labai keis
ta. Kiekvienoje stotelėje ir pusstotėje 
traukinys buvo sulaikomas kas kartą vis 
ilgiau. Dūkšte paskelbė, kad toliau trau
kinys eis tik rytoj, ir nukabino garvežį. 
Visą naktį keleiviai išsėdėjo nekūrenta
me vagone, be šviesos.

Įsidrąsinę ėmė keikti karą, suirutę. 
Spėliojo:

— Gal mūšiai prasidėjo?
— O su kuo gi dabar?
— To katastrofa, panovie! Albo 

straijk! (Tai katastrofa, ponai! Arba 
streikas — lenk.) — šaukė Dūkšte įsė
dęs lenkas.

Visi suko aplink, ir nė vienas neužsi
minė, kad tai galu gale panėšėtų šiek 
tiek į sukilimą, į revoliuciją. Ignotas ne
išdrįso prasižioti, kad neįklimptų į ko
kią painiavą, kol neatliktas uždavinys.

Kitą dieną dar pavažiavo kiek. Šven
čionėliuose išstovėjo vėl visą naktį. Te
ko pasikelti ir pasivaikščioti. Ignotas rū
pestingai vedžiojo, paėmęs už rankos 
šlubčiojančiu Kirstukienę. Paskui jie abu 
iš to juokėsi. Kad keleiviai jų neįtartų, 
jie šnekėjosi apie namus, apie vaikus. 
Ji “bijojo” vagių, apgavikų, “bijojo,” 
kad traukinys, staiga palikęs juos, pe
rone, išeis; pagaliau “bijojo,” kad trau
kinys visai nebeis toliau ir paliks visus 
pusiaukelyje. O Ignotas pasiėmė globėjo 
vaidmenį ir šiek tiek šaipėsi iš jos “bo
biškų aimanų.” Ir taip jie šnekučiavo 
sau, lyg per ilga susigyvenusi pora, lyg 
seni vieno likimo draugai.

Iš Švenčionių išvyko vidudienį. Juo 
arčiau į Vilnių, juo daugiau buvo zujimo 
stotyse. Prie telegrafo patalpų visur sto
viniavo kareiviai pilna apranga, su šal
mais- Nerimas siautė visoje geležinkelio 
linijoje. Kažkas pasišovė pasakoti apie 
vokiečių nepasisekimus fronte.

— Muša juos, muša... Na, tai j re — 
dujom. Užvože balionus, surikiavo per 
tris varstus, kad paleis pavėjui, o vėjas 
per penkiolika minučių atsisuko ir — 
dujos atgal! Visą diviziją bavarų išnuo
dijo patys! Pažįstamas, iš plieno pabė
gęs ,sakė, pats lavonus nešiojęs. Neša vy
rą, o jis sutrupa rankose ...

— Prisisotino patys.
— Ajai, — visi nuo jų sotūs, kad jie 

prasmegtų!
— Jau nebe ilgai ... — dar labiau įsi

drąsinę šaukė keleiviai. — Turi būti ga
las!

— Kliba, kliba ratai, — parėmė Ig
notas. O pats sau kartojo: “Ak, kad jau 
bent sykį išklibėtų. Ilgai neklibės, noki i- 
bjjsr\iK‘klibės!... Pliš trūks, o žmonės sa- 

pasieks! •..”
Pro šalį bėga medžiai palinijy, upokš

nis su vingiuotais, karklų prižėlusiais 
krantais; sumirguliuoja kalniukai, ir 
staiga skynime, tarp kelmų — apkasai 
su dviem eilėm spygliuotų voratinklių. 
Toliau — vėl rausvos priemolio ir balz
ganos priesmėlio pakriūtes, upeliai, ba
los, lėkščios paežerės ir ištisi laukai, ban
guoją lyg suvėluoto smėlio rievėm. If 
vėl ežerai, upeliai, tiltukai per griovius, 
trobos pamiškėse, arimai, pūdymai...

Trečios drenos pa vakare jie privažia
vo senąją sostinę.

Kelio išlankoje staiga atsiskleidė pla
tus slėnys: karklų apstotas upokšnis, vie
toje besisukančių miškingų kalvelių eilė, 
o tarp jų — vienas po kito besirikiuoją 
priemiesčio vasarnamiai. Sumirgėjo sto
gų lopiniai. Besileidžiančios saulės iš 
apačios peršauta, balzgana dūmų juos
ta vinguriavo iš ilgo aprūkusio kamino, 
lengvai kildama pro dvylą bažnyčios 
bokštą, išsivėpusį tuščiomis ambrazūro
mis. Kuosos, klegėdamos, pasikėlė iš jų 
ir padrika gauja nuplasnojo, numirgu- 
liavo patamsėjusiame danguje, viršum 
miesto kvartalų linijomis išsirikiavusių 
stogų.

Praslinko dar gilus slėnys su žaismin
gomis trobelėmis pakriūtoje, ir staiga

pagal geležinkelio pylimą išsitiesė gatvės 
grindinys. Štai — tiltas viršum gatves. 
O štai — lieptas viršum geležinkelio li
nijų, užgriozdotų platformomis ir vago
nais. Ilgi, vienodi karo krovinių ešelo
nai, platformos, prikrautos nuogų, be jo
kio brezentinio 'apdaro, trumpavamzdžių 
kanuolių.

Traukinys sustojo.
Keleiviai jaudinasi: •
—Čia krato!

— Visa maistą atima!
Bet žandarų niekur nematyti. Keista: 

perone taip pat nei žandaro, nei stoties 
viršininko, jokių karininkų. Tik karei
viai puikuojasi apie telegrafo patalpas. 
O salėj — susikimšimas. Riksmas. Igno
tas pečiais praskina sau kelią i aikštę, 
o ten — taip pat minia. Ties žibinto stul
pu — nedidelė raudona vėliavėle, pri
segta prie lazdos. Kažkas sukinėjasi, 
šaukdamas čia į vieną, čia į kitą minios 
kraštą. Bet žodžių negirdėti: spiegia au- I 
tomobilių klaksonai, prie depo stūgauja 
garvežiai, šimtagarsis miestas siurbia ir 
maišo į vieną jovalą oratoriaus, vežikų, 
mašinų ir motorų balsus.

Kažkoks nerimas sukrečia Ignotą — 
perplyšo visi, jį varžę kelionėje, lankai:

— Va, šitaip! Šitaip gi! Šitaip! — 
kartoja jis. — Va, šitaip, — su garve
žiais!.. . Kad sustaugtų vienu kirčiu vi
sam mieste, kaip ’Petrapily! Ir — clavaj!

Jis kalbino nepažįstamus, lindo prie 
kiekvieno būrelio, kur tik matė sukinė
ja n ti s oratorių.

Netrukus paaiškėjo: kaizeris pabėgo 
iš Vokietijos. Kilio uoste maištas. Mat
rosai atsisakė eiti jūros dugnan, išmušė 
karininkus ir, iškėlę raudoną vėliavą, 
stojo prieš kaizerį.

— Aštuoniasdešimt tūkstančių matro
sų! Vyrai matrosai, tikri vyrai! Žinau! 
— teigė Ignotas.

Prie skelbimų lentos, gatvės kertėje, 
du nepažįstami geležinkeliečiai garsiai 
pasakojo smulkmenas, didžiuodamiesi, 
kad daug žino!

— Berlyno naktinis atėjo.. . Konduk
toriai girti, kaip šiaučiai. .. Kaizer ka
put! Revoliucija!

— Girdi, laukia dabar, kad atvažiuotų 
Leninas!

— O patys ko gi?
— Patys — tai tik rankos, kojos. . • 

Reikia galvos!. ..
Buvo pasiutusiai smagu, ir Ignotas 

garsiai nusikvatojo, rodydamas Kirstu- 
kienei sverdintį ir skeryčiojantį suodiną 
pečkurį, kuris be jokios prasmės šaukė:

— Da zdrastvujet ura!. . . Duot rupū
žėm !...

10. ; Is los pat burnos ir šiltas
paras, ir saitas .. .

Kiekvieną rytmetį per Deksnio daubu- 
tę plaukė kaimo gaidgystės trimitų ai
das.

Pirmutinis skardžiai ir išdidžiai sutri
mitavo Graužinio leghornas:

— Kee-tuu-riaas tu-riuuuu!
Paskui storai, kimiai ir skubiai pra

gydo raudonkrūtinis Laužadžio “rašbai- 
ninkas.”

— Ne-tuu-riii, n-eee!
Jis buvo didelis, lyg kalakutas, baisus 

mušeika ir nesutaikomas leghorno prie
šininkas. Po jo jau paleido kakarines, ne
nusileisdami vienas kitam, nubudę vidų- 
sodės gaideliai. Deksnys iš balso paži
nojo kiekvieną: Besąspario, Palionio, 
Gendvilio .. •

Tartum risdamies! per kokį kalną, 
gaidžių balsai kopė vis aukštyn ir aukš
tyn į padebesį, paskui, leisdamiesi ana
pus daubos, silpnėjo ir smego už karklų, 
kažin kur dvaro žemėje.

— Ne-tuu-riii tuuu! — aidėjo per 
kaimą iš kiemo kieman, ir vos nutilus 
vienam, vėl kitas kuris kartojo:

— Ne-tuu-rii!
Ir visos tos “veselijos” užbaigai pačia

me Deksnio ki-eme, suplojęs sparnais, 
jaunas, šiųmetis gaidukas laibai ii* skys
tai išvedė:

— Ne, ne-turiuu! N-eee!
Deksnys, jau visai nubudęs, pasiklau

sė ir susijuokė:
— Neturi, ne! Vištgaidi, tujen! Nieko 

neturi!

Progr. Partija Surinks 
150,000 Parašų

Užsibaigė Progresyviu Par
tijos dvieju dienų nominacinė 
konvencija, kurioj nominuoti 
tos partijos kandidatai šio ru
dens rinkimams, partija pasi- 
mojo surinkti 150,000 piliečių 
parašų, kad padėjus kandida
tus ant baloto.

Partijos garbės pirmininku 
išrinktas Robert Morss‘ Lo
vett, pirmininku Curtis Mc
Dougall, vice-pi rm i n i n k ų 1 5, 
sekamai: Solon Bell, Georgo 
R. Cermak, Dr. John J. De
Boer, Ernest DeMaio, Earl 
Dickerson, Harry L. Diehl, 
Abe Feinglass, Lola Belle 
Holmes, Al Janney, Lillian 
Larvenetts, Bernard Lucas, 
Grant Oaks, Don Teigiami ir 
Rabbi Samuel Teitelbaum.

Sekretoriumi išrinktas Sam 
Parks, stokjardų darbininkas 
ir geras unijos veikėjas, iždi
ninku Boris Brail, valstijos di
rektorium William H. Miller, 
senasis.
Valstijos komitetas išrinktas 

iŠ įvairių ward o veikėjų ir 
susideda iš 15 ypatų. War- 
dai, kurių atstovai nepridėti, 
galės vėliau priduoti vardus 
savo veikėjų ir bus priskaityti 
i komitetą.
Partijos Kandidatai

Konvencijoj nominuoti se
kami kandidatai: U. S. sena
torium Sidney L. Ordower; 
valstijos iždininku William E. 
Smith, valstijos mokyklų su
perintendentu Octavia Haw
kins, Supreme Court klerku 
Pearl Hart. Speciale komisi

ja įgaliota nominuoti tris į 
Trustees of University of Illi
nois.
Rezoliucijos

Konvencijoj priimta eilė 
svarbių rezoliucijų, kaip tai: 
prieš deportavimą ateivių; 
prieš Mundt - Ferguson bilių, 
teisingos samdos (EEPC) rei
kalu, Peoria Street incidento 
klausimu, viešųjų namų staty
mo klausimu, Robert Kirken- 
doll klausimu, remiu kontro
lės klausimu, mainierių kova 
prieš Taft - Hartley, legisla
tures specialės sesijos klausi
mu. Skaityta ir priimta pla
ti partijos platforma .

Konvencija užsibaigė paki
lusiam ūpe. Dalyvavo apie 
500 delegatu ir iš kalbų ir 
raportų matosi,’ kad partija 
šiais laikais tvirtėja. Tuoj 
prasidės parašų rinkimas. Jų 
reikia 25,000 minimum; po 
200 iš 50 apskričių (coun
ties). Konvencijoj nutarta, 
kad ward o skyriai finansuos 
pasiuntimą rinkėjų j įvairias 
apskritis, kadangi didžiuma 
rinkėjų turės būti chicagie- 
čiai. Rep.

Kas Mokės D P Lėšas 
Apskrities Ligoninei

Pagaliau Cook apskrities 
taryba išsprendė ir paskelbė 
taisykles dėl DP ligonių ap
skrities ligoninėj. Jos yra se
kamos :

Netikėtam (skubiam) atsi
tikime kiekvienas DP bus pri
imtas. Normaliam atsitikime 
ligoniui bus nurodomos orga
nizacijos, kurios turės susi
tarti su ligonine dėl lovos ir

gydymo. <
Nepaprastam (emergency) 

atsitikime priėmus DP, ligo
nine rūpinsis, kad už išbūtą 
laiką ir gydymą išėjus iš li
goninės apmokėtų pats ligo
nis arba jo šeima ar gimi
ne, arba asmuo bei organi
zacija, kuri patiekė garantiją 
jam atvykti į A. J. V. Išėjus 
iš ligoninės reikalas su DP 
bus baigtas tik tada, kada jis 
pats arba aukščiau suminėti 
asmenys apmokės lėšas.

Su lyg ligoninės direkto
riaus tvirtinimo, praėjusiais 
metais į ligoninę buvo priim
ta 300 D P ir tiktai už 100 jų 
apmokėta už lovą ir gydymą.

Iš to atrodo, kad asmenys, 
parsikvietę DP, bus atsako- 
mingi ir turės apmokėti lėšas 
atsitikime, kada teks gydytis 
apskrities ligoninėj, jei dėl 
kokių priežasčių pats negalės 
arba atsisakys mokėti.

Nori Numušti Pieno 
Išvežiotojų Algas

Pieninių darbininkai, vado
vybėj Local 751, Dairy Em
ployes unijos, neseniai reika
lavo, kad tos unijos 2,500 na
riu mokestis būtų pakelta po 
1.5 centu i valanda . Išvežio- 
tojai, vadovybėj Local 753, 
Milk Drivers Unijos, 5,000 
darbininkų reikalavo po 10 
centų į valandą daugiau al
gos.

Ką sako pieninių savinin
kai į tai? Ogi jie ne tik ne
sikalba apie pakėlimą algų, 
bot reikalauja, kad darbinin
kai priimtų algų nukapojimą.

Thomas B. Gilmore, Associ
ated Milk Dealers, Tnc., ad
vokatas, kalbėdamas varde 
75 Chicagos srityje esančių 
pieninių, sako, kad * priimant

kontraktą prieš du metu bu
vo susitarta, kad kontraktas 
leistų atnaujinti derybas šių 
metų gegužės mėnesį, kadan
gi darbininkai matė, kaip 
kasdien kainos kyla, ir manė; 
kad gali būti' reikalas ir vėl 
prašytį algų pakėlimo. Bet 
Gilmore sako, kad dabar pra
gyvenimo kainos 3 punktais 
sumažėjo ir už tai reikia al
gas nukapoti.

TuonU klausimu prasidės 
derybos tarp pieninių savinin
kų ir unijų atstovų, nes ge
gužės 1 d. turės‘būti susitar
ta. Manoma, khd diskusijos 
bus gan karštos. V.

New Haven, Conn.
GERI IR BLOGI DIPUKAI
Mes jau daug skaitėme apie 

hitlerinių dipukų “kultūrą”— 
apie jų staugimus prie anti
fašistinių Amerikos lietuvių 
pramogų durų ir puolimus 
jėga. Bet nereikia visus di
pukus tokiais hitleriniais 
smogikais skaityti. Toli gra
žu ne visi jie tokiais yra.

Tuos skirtumus dipukuose 
šį sekmadienį New Havene 
atvaizduos Jono ValenČio va
dovaujami Brooklyno Lietu
viu Li audios Teatro aktoriai 
R. Mizaros sukurtu scenos 
veikalu “Nesusipratimas.”

Šis veikalas paliko gilių 
įspūdžių Chicago.], Detroite ir 

Į Brooklyne. New Haveno ir 
apylinkės lietuviai turi pro
gą matyti jį šį sekmadienį, 
balandžio 30-tą, lietuvių klu
bo salėj.

Dėl smulkmenų prašome 
pasižiūrėt į kitoj šios laidos 
vietoj telpantį skelbimą. K.

SIETYNO CHORAS STATO SCENOJE

Sietyno Choras, vadovaujamas Walter Žuko

“Sylvia” yra linksmų metodiškų dainų, 2-jų veiksmų operetė, pilna juokų ir intrigų. Svarbesnes ro
les joje vaidina? Ann Stellman-Eicke, Nclla Mitkus, Robert Žukauskas, Frank Smith, Tadas Kaš- 
kiaučius, Tessie Stočkienč, Adelė Rudis, Helen Ja cat, Katre Žukauskiene, Anna Kunickiehė ir visas 
SIETYNO CHORAS.

Šeštadienį, Gegnžes 6 May, 1950 
ŠV. JURGIO SALĖJE

PO VAIDINIMO BUS ŠOKIAI

(Bus Daugiau)

180 New York Avė., 
Newark, N. J.

ĮŽANGA $1.00 SU TAKSAIS.
širdingai kviečia visus — RENGĖJAI.

4 pusk—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketvirt., BaL 27, 1950



Oakville, Conn.
••Nusisekusi LDS V Apskrities 

Konferencija

Oakvilliečiai nudžiugo, susi
laukę tiek daug svečių. Jiems 
retai tegalima suruošti paren
gimus dėl esamo mažo skai
čiaus jų miestelyje lietuvių. 
Tai kai pas juos 16 d. balan
džio pirmu kartu įvyko LDS 
5-tos Apskrities metinė kon
ferencija. d. V. žiūraičio pa
talpose, 156 Falls Ave., tai 
nutėmijome, jog tas jiems tei
kė didoką malonumą. Sve
čius gražiai priėmė, gražiai 
traktavo.

Laikrodžiui rodant artėjimą 
vienuoliktos vai., LDS Apskr. 
pirmininkas d. J. Kuncas pa
ragino dalyvius prie rimto 
reikalų svarstymo, tuomi ,pra- 
vesdamas konferencijos pra
džią, vėliau tvarkė jos eigą. 
Draugas J. J. Mockaitis su
žymėjo tarimus.

Konferencijose yra geras 
dalykas, kad keletas draugų 
pakalba, bet šioje su tomis 
prakalbėlėmis buvo perdėta. 
Pavyzdžiui, pradedant konfe
renciją iškviesta eilė delega
tų pakalbėti, baigiantis — ir 
vėl tas pats. Per daug pra
kalbų kai kuriuos nuvargina 
ir nebūna naudos. Pagaliau, 
svarstant organizacijinius rei
kalus, prisieina pagirti dele
gatus už jų rimtą, nuoseklų 
apkalbėjimą. Buvo iškilęs 
klausimas: Ar galima kita
kalbius Įrašyti Į LDS? Kol kas 
Įrašomi tik tokie, kurie ženat- 
ve susirišę su lietuvių kilmės 
šeimomis. O kaip su tu šei

VISI URMU 1

Seniai laukiamas mūsų bazaras jau įvyksią 
šį Sekmadienį

Balandžio 30 April

Daug sudovanolų daiktų bus išleidžiama visai žemomis kaino
mis. Pasinaudokite proga, ateikite ir pasirinkite sau patinkamų 
daiktų.

šis Bazaras bus

LIBERTY 
AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill N. Y.

Prašome įsitėmyti, kad tai bus dieninis bazaras, prasidės 2-rų 
valandų po pietų. Muzika — nuo 5-tos, tęsis iki vidurnakčio. 
Nevažiuokite i laukus, ateikite j bazarą. anksti.

Įžanga tik 40 c.
Pasinaudokite nepaprastai žema įžanga:

Tik už 4()c jūs galėsite šokti visą popietį ir vakare iki vėlumos.

Čia galėsite pavalgyti ir gerus pietus, nes gaspa- 
dinės pagamins geriausių valgių už prieinamas 
kainas.

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo
• 13 Kuopa.

mų sand ranga is, jaunais, 
padoriais žmonėmis? Oak- 
villėj esą tokių, kurie no
rėtų Įsirašyti Į Susivieniji
mą, bet senesnės kartos na
riai nepavelija tokiems stoti 
i Susivienijimą. Tuo tai klau
simu ilgokai ir karštokai 
svarstyta. Aišku, apskrities | 
konferencija negali daryti ta
rimų tokiais klausimais. Ne
užilgo Įvyks LDS Seimas, tik 
Seime prisieis tokie ir pana
šūs klausimai išspręsti.

Dar kitas dalykas platokai 
kalbėtas ir kai kuriom kuo
pom teko papeikimas už ne- 
pravedimą vajaus. Kai kurie 
delegatai mano, kad bent at
eityj taip neturėtų būti. Kad 
LDS augtų, bujotų, jam rei
kalingi nauji rekrutai, nariai, 
o jų vajininkai gali surasti tik 
su visų narių prigelbėjimu.

■ Pasirodė, jog geras dalykas 
; ruošti parengimėlius, juose 
! nušviesti LDS vertę, net vai
kučiams parių rengimas ne
kartą atneša gerus rezultatus. 
Tokie ir panašūs rekrutavimo 
siekiai nebuvo lygiai keliose 
kuopose išbandyti, jose nei 

j narių negauta.
Nors menkoku tempu va- 

' jus ėjo, išskyrus Bridgeport!) 
ir New Il.aveno kuopose, bet-
gi iš raportų pasirodė, kad ' 
apskritis paaugus nariais. Mi-Į 
rimų buvo tik keturi. Dar 
tvirti nariai, tai sveika pačiam 
LDS.

Vajininkai dd. J. J. Moc- 
’ kaitis ir J. Kuncas pagirti už 
Ijų kruopštų suieškojimą daugi 
narių, daugiausiai Bridgepor-j 
te, todėl jų kuopai Įteiktai 
pagarbos lakštas už išpildymą ' 
kvotos. Beje, jei nepasikeis

esamieji dalykai 3-čioje Ap
skrityje, kuriai d. Matulis va
dovauja, veikiausiai mūsiškis 
iš jų laimės dešimkę už iššau
kimą mūs apskrities i vajaus 
lenktynes. Bet, anot d. Moc- 
kaičio: Jei nepasidarbuosi
me dabar, tai mūsų pirmasis 
pasisakymas, kad galimo 
Įveikti milžiną 3-čią,ją Apskri- 

j tį nueis tuščiomis kalbomis.
Nugirsta, jog apskrities ri- 

| bose kuopos pasiturinčios tur- 
j tu, pagaliau nutarta biednes- 
i nėm kuopom prigelbėtj po 
$15 pasiuntimui delegatų Į 
būsimą LDS Seimą. Todėl 
kiekviena kuopa turės progą 
pasiųsti delegatus, nes kelio 
lėšos bent vienam delegatui 
bus padengtos. Be to, i.šau- 
kota ir kitiem svarbiem rei
kalam. LDS organo “Tiesos” 
fondui $25, Laisvėj, kuri 
daug gelbsti šiam Susivieni
jimui, $20, LMS atostoginei 
mokyklai $20, apskritis svei
kins LDS Seimą su $15, kitom 
dviem Įstaigom po $10.

Priimtai rezoliucija prieš 
Mundt bilių. <

Buvęs apskrities komitetas 
darbštus, tai ir vėl paliktas 
sekamai tarnybai, išskyrus 
vice-prezidentu išrinktas d. 
J. Navickas, oakvilietis, jau
nesnės kartos darbštus narys.

Būtų prasižengimas nepadė
kojus toms darbščioms drau
gėms moterims už rūpestingą 
vaišinimą delegatų ir svečių 
su grybais, kumpiu, pupelė
mis ir kitais skanėsiais. Jos 
Įdėjo daug sunkaus darbo 
priėmimui svečių. Dėkui jums, 
draugės, už tą gerą, mes jūs 
neužmiršime.

Rinktas Koresp.

Oregon City, Oregon Binghamton, N. Y.
NETEKOME DRAUGĖS 
ANNA MURPHY

Kovo 22 d., 1950 m., mirė 
d-gė Anna B. Murphy, ši ži- j 
nia dideliai sukrėtė visus lie-j 
tuvius šioj’e apylinkėje, nes 
velionė Anna Murphy buvo 
labai draugiška ir ją visi my
lėjo. Ji visuomet savo drau
gus ir pažįstamus gražiai 
priimdavo ir kiek galėdama 
pavaišindavo. Mums visiems 
labai gaila netekus d-gės An
na B. Murphy. Bet nei vie
nas nuo mirties neišsisuksime.

Velionė Anna B. Murphy 
mirė sulaukus 62 metų am
žiaus ir dar ilgus metus ga
lėjo gyventi. Paliko nuliūdi
me savo vyrą William Mur
phy ir duu sūnūs, William 
ir Edward, Seattle, Wash., ir 
penkis anūkus, broli ir bro
lienę John ir Domicėlę Sli- 
žes, Portland, Ore. Su vyru I 
velionė išgyveno gražiausiam 
sutikime 37 metus.

Velionė atvažiavo iš Lietu-! 
vos Į šią “aukso šalį” dar jau
na būdama, ieškodama lai-
mės, kaip ir kiti lietuviai, ku- Amerikos taksų mokėtoju in-j 
rie atvykome čia jauni būda-j teresai ? Ką mums reiškia dari 
mi ir atvykę turėjome didelę i penkis bilijonus doleriu pa-' 
vargo naštą panešti. Taip ir aukoti Britanijos imperijos1 
velionė Anna B. Murphy at-i reikalų sutvarkymui. jos s ko-į 
važiavusi irgi nešė sunkią lų išlyginimui, jos visiškai su-' 
vargų naštą, kaip ir visi varg- Į sunikusios m'onarch i jos prus-; 

ir turtu padidinimui ?šai darbininkai, ir tas pakirto j tyžo 
jos sveikatą, ir todėl taip jau-;
na turėjo nueiti i kapus.

Velione paėjo iš Ukmergės, !
Kauno rėdybos. Atvažiavo i ;

30 metų su savo mylima šei 
ma atvažiavo i Oregon City 
Ore., ir čionai ir užbaigė 
v o gyvenimą.

gus laikus dirbo vilnoninėje, į 
Oregon City, kur siūdavo j 
naujas drapanas, kaip vy-1 
rams, taip ir moterims. Ji j

Clothing Workers of Ameri
ca Unijos. Apart to, ji prigu- | 
lojo prie LLD 4-tos k)), ir LDS 
106-tos kp. nuo pat Įsikūrimo 
iki mirties. Ji pasakojo, kad 

ji Pi‘i-

rų. Per visą savo gyvenimą 
velione dalyvaudavo visuose 
parengimuose ir visuomet ap
siimdavo dirbti, už tai mes vi
si šiandien liūdime jos netekę.

Kovo 25 d., 1950 m., velio
nė Anna B. Murphy tapo gra
žiai, laisvai palaidota Oregon 
City. šermenyse dalyvavo 
labai daug publikos. Daug 
gražių gyvų gėlių vainikų 
puošė .jos karstą; man pirmą 

gyvų gėlių šermenyse. Vaini
kų matėsi nuo LLD 4-tos kp. 
ir nuo LDS 106 kp., Portland, 
Ore. Labai daug gražių gė
lių matėsi nuo draugų ir pa
žįstamų. I kapines velioną 
Anna B. Murphy lydėjo apie 
50 automobilių su | 
va is.

Šermenyse dalyvavo 
nes sena ir brangi 
ge E. Baltrušaitienė iš 
tie, Wash.

Aš baigdamas sakau : 
gi mūsų Draibg 
Murphy, tebūna 
ilsėtis šaltoj šios šalies žeme
lėj ! Mes pasilikę seksime ta
vo pavyzdžiu ir tęsime tą 
darbą, kurį tu taip aukštai 
įvertinai. Varde LLD 4 kp. 
ir LDS 106 kp. narių ir visų 
velionės draugų, reiškiu šir
dingą užuojautą nuliūdime li
kusiems: vyrui William Mur
phy, sūnams William ir Ed-1 
ward, broliui ir brolienei John 
ir Domicėlei Sližes. Taip ir aš 
su savo šeima reiškiame šir
dinga užuojautą likusiai šei-

Pajieškojimai
Paieškomos: Ona Milkaitienė, Mar

celė Vitkauskienė ir Marijona Mu- 
reikienė. (Seserys: po tėvais — 
Paukštytės). Kilusios i.š Plaktinės 
kaimo, Lekėčių vaisė., Šakių apskr. 
Prašomos atsiliepti sekančiu adresu:

Marijona Pilipavičienė
’ Calle Salta 987 

Avillaneda, B. Aires 
Rep. Argentina.

drati-

IW

Gyventoją surašinėtojai, di
džiuma, turėjo pėsti vaikščio
ti. Tačiau Ralph Humphrey 
vartojo lėktuvą nuskristi per 
kalnus j tūlą San Fernando,

Bran- 
Anna

CaL, užkampyje esantį dvar,

mai.
Velionės senas draugas

J. S.

KRISLAI
(Tąsa nuo i-m o pust.) 

tania ,neatsiliks nuo kitų dar
biu ink ų.

Šiemet vyriausias gegužinės 
šventės šūkis bus: Išlaikyki
me taika!

★
O visgi anglams reikia duo

ti didelis kreditas. Jie pui
kiai išmoko Amerikos valdžią 
melžti.

Jie dabai1 siūlo Amerikai 
pasiimti nors pusę Britan i jos 
skolų, kurias jinai esanti pa
sidarius, per šimtus metų val
dydama ir išnaudodama In
diją. Tokių skolų esą susi
darę devyni bilijonai dolerių 
su dideliu kaupu.

★
Ibis ko prezidentui Trumą- 

nui ir sekretoriui Achesonui 
pagalvoti.

Bet gal daug galvoti nė ne
reikės . Argi jie nenuėmę nuo 
anglų pečių Graikijos ir Tur
kijos naštos ir nesu verte jos 
ant Amerikos taksų mokėto
ju ?

Kodėl mūsų gerajam pre
zidentui ir jo sekreteru i tu
rėtu taip jau labai rūpėti

(.a! dar ne visiems seran- 
toniečiams žinoma, kad Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
39-ta kuopa rengia skanią 
vakarienę, kuri atsibus balan- 

vakare.
'Taigi visi, kuriems tik lai

kas leidžia, nepamirškit atsi
lankyti, o būsit skaniai pa-

gėrimais. Prie to, bus gali
ma dar ir patrepsėti, jei kam 
jėgos leidžia ir to trokšta.

Man viena iš gaspadinių 
prasitarė, kad jos pagamins 
lietuviškų kilbasų su visokiais 
prismokais. Tas viskas kai
nuos tik vienas doleris. Taigi, 
nepamirškit šeštadienio vaka- 
ro--atsilankykit į Knights of 
Pythias Hall, 1817 Church | 
Ave., o būsit pilnai patenkin
ti. Užkviečia visus kuopos 
valdyba. T. D.

CANBERRA. — Austra
lijos premjeras Menzies pa
reiškė, kad jo valdžia net 
nekalba apie Kinijos Liau
dies Respublikos pripažini
mą, v

Augustas Zmitra
Vėl Ligoninėje

Jau- ilgas laikas sergąs, 
prieš keletą savaičių buvęs 
biskį pagerėjęs ir sugrįžęs 
namo, Augustas Zmitra vėl 
pablogėjo. Prieš tūlą laiką 
jam suparalyžiavo dešinę 
ranką, pažeidė ir kalba.

Ieškodamos kokios nors pa
galbos, dukterys, Bronė ir 
Viktorija, jį vėl išvežė ligo
ninėn, nors ligoninėn nemalo
nu buvo jį išleisti, o jam ten 
grįžti.

Balandžio 23-čią Zmitrai 
suėjo 75 metai. Dėl ligos, 
nemaloni buvo ši seniau bū
davusi smagi diena.

Ne dėl amžiaus jis taip su- 
negalėjo, pasisuko kokia ne
lemta liga, susidarė kompli
kacijos ir visai nusilpnino. 
Prieš apie metus laiko jis 
dar gerai laikėsi — išeidavo 
pasivaikštinėti, aplink namus 
padirbinėdavo, retkarčiais už
sukdavo svečiuosna pas kai
mynus, o kai kada ir pramo-

KĄ DALYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
.Jciuu iūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU- 
DČ.IIMO. RAUMENŲ GREIMO. SCIATI- 
KOS, STRĖNŲ SKAUSMŲ. NEURAIXH- 
JOS. SĄNARIU SUSTINGIMO. NEURITIS. 
PODAGROS, ir tt... PABANDYKITE RADĘ 
TA BEETS <iel H'erii pasekmių. Mes norime. 
ka<l jiis pamėgintumėte RADĘ TABLETS 
Oi/.N DOM A«J J KIEKI) be jokių lėšų jums. 
Nesiųskite pinigų, o tiktai savo vardų ir 
adresų, tad i.'.es jums tuoj pasiųsime table- 
t■•lių. Vesi nui<'<!:. mai ant pakelio. Nieko 
jumsj mh'ias, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMATICAL CO.
43!) North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 35

SHALINS
u

(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 Ave.

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

f
•1-

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

V 
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* 

*
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Hong Kong. — Vienas 
kinų tautininkų laivas atsi
tiktinai susidūrė su preki
niu Amerikos laivu Cali
fornia Bear. Žuvo 60 kinų.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Philadclphijos Darbininkiškų Or
ganizacijų Veikiantysis Komitetas 
rengia .smagų pasilinksminimą, tad 
kviečia visų organizacijų narius. 
Laisvės skaitytojus ir visus philadel- 
phiečius dalyvauti šiame parengime, 
kur visi kartu linksmai laika pra
leisime. Parengimas bus Liaudies 
Namo. 735 Fairmaunt Ave.. Phila
delphia. Pa., balandžio (April) 30, 
pradžia 5-tą vai. po pietų. Bus ir 
skanių užkandžių. — Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus pranešimas ALDLD 6-tos 

Apskrities Valdyboms. Kadangi šeš
tosios apskrities piknikas įvyks jau 
gegužės-May 21 d., tad visai nebe
toli, tik apie 3 savaitės laiko beliko, 
taigi turime suskubti prie jo reng
tis. Todėl pikniko rengimo komisi
ja prašo kuopų duoti piknikui dar
bininkų. Kuopos, kurios laikote su
sirinkimus pradžioje mėnesio, seka
muose gegužės mėn. susirinkimuose 
malonėkite išrinkti ir prisiųsti aps
kričio piknikui darbininkus.

Kurios iš šios apskrities kuopų 
neturėsite pradžioje gagužės mėne
sio susirinkimo, tai būkite taip geri, 
susišaukite ekstra susirinkimą ir iš
rinkite piknikui darbininkus. O jei 
to negalite padaryti, tai kuopos val
dyba turėtų bo susirinkime paskirti 
darbirtinkus.

Piknikui darbininkų reikia labai 
daug, kuo daugiau turėsimo, tuo bus 
geriau, bus lengviau dirbti. —

Apskrities Pikniko Rengimo 
Komisija.

(77-79)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadieni, gegužės 
(May) 1 d., Tautiško Namo apatinė
je salėje, pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti, 
nes yra daug reikalų aptarimui. Jau
ateina vasariniai parengimai ir ki
tas vasaros veikimas prasideda. —
G. Shimaitis. (77-79)

MONTELLO, MASS.
Liuosybės Choras rengia pavasa

rinį koncertą ir šokius, susimokino 
"Raudonoji Daina" ir kiras naujas 
dainas. Bus solų ir duetų. Įvyks 
šeštadienį, gegužės (May) 6 d., pra
džia 7:30 vai. vakare, Tautiško Na
mo apatinėje salėje, 8 Vine St. — 
G. Shimaitis. (77-79)

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Rcccptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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Svarbios Prakalbos Prisiminus Bazarą
Rengia Sveikatos
Kultūros Klubas

Sveikata yra brangesnė už 
viską. Kad palaikyti sveika
tą geroje tvarkoje, reikia tai 
žinoti. Taigi, ateikite į šias 
prakalbas, kuriose kalbės du 
natūralistai - vegetarai:

M. Svinkūnienė iš Water
bury, Conn., kalbūs labai 
svarbia tema: “Pasnikas ir 
Kokią Naudą Duoda žmogaus 
Sveikatai.” Draugė Svinkūnie
nė yra gerai pagarsėjus ve-

organus, bet galės

terų išmokinus, kaip sutaisyti 
iš daržovių valgius, kad žmo
gus pavalgęs nesijaustų ser
gantis, kaip kad paprastai.

Antras kalbės J. W. Thom- 
sonas: “Virškinimo Organai ir 
Maistas.” Klausytojai ne tik 
kad girdės kalbantį apie virš
kinimo
matyti ir paveikslus tų orga
nų ir Thomsonas
kaip ir kokį maistą tie orga
nai virškina . Taigi, šiose pra
kalbose moterys ypatingai 
išgirs daug naujo, ko dar jos 
nėra girdėjusios.

Nesvarbu, ant kiek tu esi 
gudrus arba nežinėlis, klasi
niai susipratęs žmogus arba 
katalikas, visus ir visas tas 
netikęs, sugadintas kapitalis
tinėje sistemoje maistas nu
varo be laiko į kapus.

Prakalbos atsibus balandžio 
(April) 30 dieną, 2-rą valan
dą po pietų, Liberty Audito
rium, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y. Įžanga

išaiškins,

veltui.
Prašome ateiti į laiką, nes 

2-rą valandą pradės kal
bėti. Pavėlavę, negirdėsite 
daug svarbių dalykų.

Kviečia Komitetas..

Sveikina iš Kelionės
Pasiekusi Chicaga kelionėje 

į vakarus, Lilija Kavaliaus
kaitė rašo:

“Geriausi linkėjimai vi
siems mano sandarbininkams 
ir visiems laisviečiams.”

Lilija, per ilgą eilę metu 
dirbusi dienraščio Laisvės raš
tinėje ir daugelyje visokių or
ganizacinių darbų, , turi daug 
pažįstamų ir draugų 'Chica- 
goje ir po visas Amerikos lie
tuvių kolonijas. Pabuvojusi 
Chicagoje, Lilija važiuos į 
Tacoma, Wash., kur gyvena 
jos teta Margaret Šapalienė 
su šeima.

New Yorke vykdomieji pa
sitarimai tarp CIO Commun
ications Workers of America 
ir Western Electric Co. at
stovu dar nedavė teigiamų 
pasekmių. Unija grasina ba
landžio 26-tą pradėti streiką.

Du jaunamečiai berniukai, 
su revolveriais rankose, api
plėšė Handi-Bag Co., 22 E. 
32nd St., atemg $3,900 algų 
pinigų. Tai vis pasekmė šal
tojo karo, kuriam atiduodam 
viską, o jaunimui nieko.

Mrs. John Traynor, Brookly- 
no Cancer Komiteto direkto
rių tarybos sekretorė. Ji va
dovauja moterų divizijai kam
panijoje sukelti $255,000 

fondą kovai prieš vėžį.

K<• J

Lietuvių būrys maršuoja Pirmosios Gegužes Parade 
už taiką 1949 metu pirmą gegužes. Dėka darbo žmo
nių ir liaudies bruzdėjimams visame pasaulyje, išgy
venome dar vienerius metus be didžiojo pasaulinio 
karo. Šiemetinis paradas taipgi vyriausiu savo šūkiu 
turi—“Išsaugokime Taiką!” Ar jūs norite taikos? Jei 

• taip, būkite lietuvių būryje! Lietuvių Komitetas.

Binghamtoniečiai Stasys ir 
Paulina Jasilioniai, dar būda
mi Floridoje, prisiuntė žemiau 
telpančias eilutes su čekučiu 
($5). Bot kadangi tuomet 
ruoštas bazaras neįvyko, tai 
eilutės iių čekutis labai tiks 
bazarui, kuris įvyks šių me
tų balandžio 30 d., sekmadie
nį.

Eilutės seka:
Draugė Mizara,—

štai čekutis dėl bazaro, 
Pirkit gražmenų už jį,—
Jei ką gero mums 

pagausit—
N u s i d ž i a u g s i m, dievą ž i.
Mes į Floridą atvykom, 
žvelgiam, kaip čia įstabu,- 
Čia ir Klimas, ir Vaineikis, 
čia ir mes drauge abu.

Stasys ir Paulina 
Jasilionis.

Dar kartą noriu priminti vi
siems aidiečiams, kad šį penk
tadienį, balandžio 28 d., 8' 
vai. vakaro, įvyks visuotinas 
Aido Choro narių susirinki
mas. Susirinkime visi punk
tualiai, nes turime plačiai ap-1 
tarti mūsų choro einamuosius 
reikalus ir paskui, po susirin
kimo, turėsimo bendras drau
giškas vaišes ir smagiai pra
leisime laiką.

Tad iki šito penktadienio!
H. F.

PAKEITIMAI ČECHOS- 
LOVAKŲ VALDŽIOJE

Praga. — Čechoslovaki- 
ios prezidentas Element 
Gottwald pranešė apie se
kamus pakeitimus valdžio
je.’

VILNIES ŠERININKU SUVAŽIAVIMUI,

Viso Didžiojo New Yorko- 
Brooklyno darbo žmones ir jų 
prieteliai, kurie nori išsaugo
ti taiką, maršuos gegužinia
me parade šį pirmadienį, ge
gužės (May) 1-mą.
LIETUVIAI SUSIRINKS:

5 valandą, ant 36th St., 
tarp 8th ir 10th Avenue,

Eisena (kitų grupių) pra
sidės nuo 2 vai. Maršuos 8- 
ia Avė. iki 17th St., 17-ja į 
Union Square, permaršavę 
per aikštę, skirstysis.

žmonės klausinėja:
Ar galima atvykti vėliau? 
Ar reikės laukti?
Kada paradas baigsis?
Paradas baigsis, kada 

pramaršuos . Daugiau 
rinks, ilgiau maršuos. O 
ištikro susirinks, galima
spėti. A)1 galime m.es iki vie
nam pasakyti, kiek lietuvių 
maršuos? Negali nei kitos 
grupės. Raportuoja komite
tui vidutinį skaičių. Pagal tą 
komitetas aprokuoja, kada 
kurios grupės turi susirinkti, 
kada pradėti maršu ot i.

visi 
susi
klok 

tik

Pernai pradėjome maršuo- 
ti beveik skirtu laiku.

Linkėkime, kad šiemet rei
kėtų palaukti, 
kad ir mūsų 
delis, atitiktu 
žinės svarbai 
demokratiją, 
nišką gyvenimą.

Skubėkite į mobilizacijos 
punktą suspėti laiku ar tik

Darbuokimės, 
būrys būtų di- 
šių metų gegu- 
— ginti taiką, 
darbus ir žmo-

mažiausia pavėlavę. Pavėla
vusieji, išsėskite iš traukinių 
parado pusiaukelyje ir pasi
tikę atmaršuojančius įstokite 
gretosna. Tą pat padaryki
te ir visi tie, kurių kojos at
sisako eiti visą kelią.

Visus taikos mylėtojus pra
šome būti mobilizatoriais 
mūsų būrio parade.

Atrado Buvusį
Pagrobtą Kūdikį

I>igši ()l i n i s apsigynimo 
ministras L. Svoboda tapo 
paskirtas vice premjeru ir 
apšvietos vadu.

Naujuoju apsigynimo 
ministru tapo dr. Alexei 
Cepicka, kuris iki šiol buvo 
teisdarystes ministras.

Vice-premjeras Zdenek 
Fielinger paskirtas vadu 
bažnytinės valdybos.

Pasirodo, kad šiemet šios 
apylinkės lietuviai dar ge
riau pasirodys su sveikinimais 

i Chicagos dienraščio Vilnies 
šėrininkų suvažiavimui, negu 
kada nors pirmiau. Tai la
bai džiugu. Tuomi mes įro
domo, kad mums labai rūpi 
visos mūsų pažangiosios spau
dos išlaikymas ir apgynimas’ 
nuo kryžiokų.

štai vėl puokštė sveikinimų. ■ 
Per Rojų Miząrą Povilas Gar-1 
nys pridavė pasveikinimą su | 
visa šimtine dolerių !

Petras Babarskas surinko! 
sveikinimų sekamai: LLD 55 į 
k p. $5. Po $1<: J. Steponaitis, i 

i F. Varaška, P. Kukonis, F.
i Vaitkus, Jul. Kalvaitis, G. j 
Bornot, P. Višniauskas, K. 
Nečiunskas, F. Reinhardtas,

A. Briedis, F. černevičius, P. 
Babarskas, M. Kraujai is. Vi
so $18.

Tikiu, jog tai yra toli gra
žu no pabaiga. Dar labai 
daug pažįstu gorų pažangio
sios spaudos patrijotų, kurie 
savo aukos nėra pridavę. Jie 
savo garbingos pareigos ne
pamirš. A. Bimba.

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom- 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0208
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JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y

REIKIA GERIAUS 
SUSIRIKIUOT

Prisižiūrėjus į mūsų, lietu
vių, maršuotojų būrį—kad ir 
praėjusiais metais, stebėtojui 
gaunasi prastas įspūdis, 
būrys nėra tinkamai 

vienas 6 pėdų, 
pėdų; tarp 
viena kita
moterų—vienas kitas

kai 
su rikiu o- 
kitas ša- 
vyrų įsi- 
moteris,

tas: 
lia jo 5 
maišiusi 
o tarp 
vyras.

Būtinai reikia kapitonams 
dėti pastangų savo maršuoto- 
jus surikiuot geriau. Tie pa
tys žmonės gali sudaryt ir la
bai įspūdingą būrį ir labai 
prastą, žinokime, kad gražus 
susirikiavimas duoda geresnį 
parade efektą.

Tiesa, bloga, kad ne visi 
ateina į paskirtą vietą laiku 
ir todėl negalima pat 
džioj gerai susirikiuot. 
jei kapitonai tatai turės 
voj, ir jei mes visi su
noriai kooperuosime, ypatin
gai būrin įstojantieji jau be- 
maršuojant, tai vis tiek gali
ma bus rikiuote gražiai iš
laikyt — sustojimuose gretas 
pertvarkyt. Bandykime! V.

pra- 
Bet 
gal
iais

Proga kiekvienam puikiai pusi 
linksminti gegužes 7 dieną

sezonas 
Mokyk- 
pavasa- 
metais 

publikai

Tai jau ketvirtas 
LKM (Lietuvių Kalbos 
lėlė) turės savo metinį 
rinj parengimą.* šiais 
LKM ruošiasi duotjz
tikrai daug, tikrai-publika gaus 
savo pinigų, sumokėtų už įžan
gą, vertės.

Štai ką LKM ruošiasi publi
kai duoti šių metų savo stato
mam scenoje spektaklyje: Į 
spektaklio teatrinį montažą bus 
įpinta liaudies dainos, tautiniai 
šokiai ir deklamacijos, taip kad 
kiekvienas LKM narys turės 
progos kuomi nors pasirodyti. 
Dėlto ir spektaklio montažui 
vardas buvo pasirinktas “PRO
GA KIEKVIENAM.” Bet tai 
čia dar ne viskas: Spektaklio 
eigoje publika bus pakviesta 
dainuoti bendrai su dainuojan
čiais ant estrados dainininkais. 
O spektaklio programai pasi
baigus publika galės kartu su 
LKM nariais šokti tuos tauti
nius šokius, kurie jiems patiks.

Taigi, kaip matote, šiais me
tais LKM ruošiasi tikrai sma
giam pažmoniui. Proga iš tikrų
jų bus kiekvienam turėti, kaip 
angliškai sakoma, “good time.”

Visa tai įvyks jau neužilgo, 
sekmadienį, gegužės 7 dieną, Li
berty Auditorijoje, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill, N. 
Y. Prašome skaitančius šį pra-

11

Jie buvo

Buvusi iš inkubatoriaus 
goninėje pagrobta 2 svajų 
uncijų mergyte, Holdenų du
krytė, tapo policijos atrasta 
ne kur nors pietinėse valstijo
se, bet tame pat New Yorke. 
Ir atrasta sveikutėlė, užaugu
si kelias uncijas bėgiu tų 26 
dienų.

Daktarai stebisi,
sakę, kad mergytė be inku
batoriaus negalėtų 
ti ilgiau valandos, o ji išgyve
no 26 dienas ir dar užaugo. 
Toji 18 metų “motina” Eve
lyn Jane Jordan buvusi savo 
kambarėlyje įrengusi kampe
lį, lyg ir inkubatorių, viską 
moksliškai.

Jordanienę ir jos vyrą areš- 
! tavo . Vyras tikrina, kad jisai 

visai nežinojęs, jog kūdikis ne 
jo. Jo žmona gimdė kiek 
ankstėliau, dvynukus. Jinai 
sakiusi jam, kad vienas mi
rė, o kitą jinai parsineš vė
liau, kai sustiprės kūdikis. Ji 
ir parsinešė.

Jordanienė prisipažino ir 
atpasakojo viską, kaip jinai 
kūdikį pasivogė.

Menama, kad po . gimdymo 
ir mirties savųjų kūdikių 
moteriške buvo pamišusi. Ją 
nuvežė į protiniai sergančių 
skyrių ligoninėje.

išgyven-

NUŠAUTAS FLA. 
SEIMELIO NARYS

St. Petersburg, Fla. — 
Charles Gifford, 71 metų, 
atėjo į advokatišką raštinę 
Ch. J. Schuho, Floridos 
valstijos seimelio nario, ir 
penkiomis kulkomis nušo
vė jį. Manoma, kad Giffor- 
do protas pamišęs.

RANDAVO.HMAI
Pasirandavo.ia 

vienam asmeniui, 
prieinama. Geras 
visur. Kreipkitės:

Bradford St.,154

geras miegruimis 
apšildomas, renda 
privažiavimas iš

V. Baltrušaitis.
Brooklyn, N. Y.
(76-78)

SUSIRINKIMAI
L. K. Klubo Nariams

Lietuivių Kultūros Klubo 
svarbus susirinkimas įvyks 
balandžio 27-tos vakarą, 8 
vai., Liberty Auditorijos pa
talpose. Būtinai atvykite.

(77-78) Valdyba.

Geri Valgiai laukia jūsų visada
DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

X™.TELEVISION
SHUFFLE BOARD

?■ «-

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868'

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

nešimą patiems įsitėmyti ir 
paraginti savo draugus, kaimy
nus — jaunus ir senus — visus 
ten dalyvauti.

LKM ruošiasi duoti puikų 
spektaklį, o publika turi ruoš
tis kuo skaitlingiausiai ateiti ir 
tą programą išgirsti, pamatyti, 

ir patys dalyvauti dainose 
tautiniuose šokiuose.

V eiksnys.

Šeimyniniame ginče už tur
tą (nešiojanti 13 ir pusės ka
ratų dermaną) princesė 
Daschkoff skundėsi teisme, 
kad jos vyras neduoda jai 
pragyvenimui pinigų ir kad 
jis visai nenorįs dirbti. O jis 
sakė, kad pati neleidusi pras
to darbo dirbti, poniško ne
gavęs, tad pati jį išvijusi iš 
buto.

RICHMOND HILL, N. Y.
Šeštadieni, balandžio 29 d., 7 vai. 

vakare, Liberty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Av. jvyks trumpas LKM su
sirinkimas LKM (Lietuvių Kalbos■ 
Mokyklėlė) prašo talkos visų, ku
riems rūpi mokyklėlės išlaikymas — / 
būkite susirinkime ir pagolbekitoj 
mums dirbti gegužes 7-tos dienos, 
LKM parengime. LKM Valdyba.

(78-79)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš esu 45 metų amžiaus ir paieš

kai! ištekėjimui pasiturinčio vyro, 
patogiam gyvenimui, amžiaus nuo 50 
ar viršaus metų. Prašau rašyti an
glų kalba, nes aš lietuviškai nemo
ku skaityti. Rašydami adresuokite: 
T. S., 110-12 Atlantic Ave., Rich
mond Hill 19, N. Y.

(77-86)

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) Savininkai

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

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

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

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

na 
bei

Paštas Praneša
Brooklyno pašto viršininkas 

Edward J. Quigley praneša 
Laisvei, jog J. V. paštas šie
met išleis ir žemiau paminė
tų mėnesių pirmomis dieno
mis pradės pardavinėti se
kamas • naujas tricentines 
štampas:

Birželį: Vartai į Vaka
rus. Vykdytojas, iš mūsų 
kapitoliaus serijų, ir Berniu
kai Skautai.

Liepos: Indianos teritori
jai paminėti.

Rugpjūtį: Teisdarybė, iš 
kapitoliaus serijų.

Rugsėjį: Kalifo r n i j o s 
įvalstybinimui paminėti.

Lapkritį: Įstatymdavystė, 
iš kapitoliaus serijų.

Šį mėnesį pradėtos parda
vinėti Laisvė, iš kapitoliaus 
serijų, ir Gelžkeliečiai.

JOHN YUSKA
107 -13 Jamaica Ave.

Richmond Hill 18, N. Y.
Mes laikom vyram, moterim ir vaikam tikrai skūri- 
nius, madaunus ir nebrangius batukus. Taigi prašom 
užeiti. ' i.

Su/ncLLafi.

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: F Ve r green 4-8174
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REPUBLIC BAR & GRILL lISavininkas o

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau § 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto |

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

cO6'a

ez3G'3

TELEPHONE

STAGG 2-5043

RES. TEL

fe;

HY. 7-8631

eO6'a

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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