
IK

Balsas iš Rio de Janeiro.
Šiurkšti Buitis.
Mūsų Moksleivija.
Viešnia iš Kalifornijos.

Rašo R. MIZARA

“Tiesa, aš jau per ilgoką 
laiką nieko jums neparašiau, 
bet ką gi galiu berašyti, jeigu 
karts nuo karto tenka gyventi 
tarpe keturių karcerio sienų 
net po keletą menesių ?

“šiuo metu iš prievartos gy
venu Rio de Janeiro mieste, 
iš kurio negaliu niekur nė 
kojos iškelti. Du kartu per 
savaitę tenka pasirodyti sau
gumo organams. . .

“Nors turiu teisę kvėpuoti 
tvankiu šio miesto oru ir kai
tintis karštoje saulėkaitoj, 
bet neturiu asmens dokumen
tų nei žmogaus teisių, o be 
jų bet koks darbas gauti nė
ra įmanoma...”

Tai ištrauka iš laiško, rašy
to vieno lietuvio darbininko 
v isu om en i n i n k o, persėki o j a- 
mo fašistinės Brazilijos val
džios.
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Jungtinių Tautų vadai atmeta 
Hooverio siūlymą pašalint 
Sovietus iš Jungtinių Tautų
O Trumanas sveikina Hoover į už 
sumanymus prieš komunistus

Vėliausios Žinios

Toliau:
“Saugumo organai turi man 

paruošę dportacijos dokumen
tus ir verčia, kad aš kuogrei- 
čiausiai apleisčiau šią šalį, 
nes, priešingu atveju, grasina 
ištrėmimu į tropiškąsias, gy
vačių apniktas salas, prie sun
kiu darbų.

“J Tėvynę durys dar užda
ros, o į kitas šalis, kur galė
čiau prisiglausti ir dirbti, ne
įmanoma gauti viza.

“Pilnoje to žodžio prasmė
je tenka gyventi valkatos ro
lėje ir maitintis išmaldomi 
gautu kąsniu, kurį geros šir
dies žmonės suteikia... Ir 
kaip ilgai tęsis šis valkatos 
gyvenimas, nieks negali pa
sakyti ...”

Lake Success, N. Y. — 
Generalis Jungtinių Tautų 
sekretorius Trygve Lie 
pasmerkė buvusiojo prezi
dento Herberto Hooverio 
pasiūlymą perorganizuot 
Jungtines Tautas, pašali
nant iš jų Sovietų Sąjungą 
ir kitas komunistines šalis.

Lie pareiškė, kad jeigu 
Jungtinėse Tautose nebūtų 
Sovietų Sąjungos ir drau
giškų jai kaimynų, tai 
Jungtinės Tautos jau nega
lėtų vadintis “vieno pasau
lio organizacija.”

Ardantį Hooverio pasiū
lymą taip pat smerkė ir fi
lipinietis generolas Carlos 
Romulo, ketvirtojo Jungti-

1 tienė, vienos Jungt. Tautų 
komisijos pirmininkė, už- 
reiškė: — Jeigu Sovietų 
Sąjunga būtų pašalinta iš 
Jungtinių Tautų, tai būtų 
naujas žingsnis linkui ka
ro.

Washington. — Prezi
dentas Trumanas per tele
foną šiltai sveikino Hoove- 
rį, šaukusį sudaryt naują 
bendrą tarptautinį frontą 
kovai prieš komunizmą. 
Tas šauksmas buvo dalis 
Hooverio kalbos, kurioj jis 
ragino išbraukt Sovietus iš 
Jungtinių Tautų. Truma
nas, sveikindamas Hooverį, 

. tačiaus, nieko nesakė apie 
nių Tautų seimo pirminin- siūlymą dėl Sovietų išbrau
kąs. O Eleanora Roosevel- kimo.

Maskva. — Gegužės Pir
mosios demonstracijoj Mas
kvoj dalyvavo bent du mi- 
lionai žmonių. Ginkluotų 
jėgų ir įvairių organizaci
jų paradą stebėjo premje
ras Stalinas, kiti Sovietų 
vadovai ir svetimų kraš
tu atstovai.

Virš Maskvos skraidė 
būriai greičiausių rakieti- 
nių lėktuvų ir naujoviniai 
bombanešiai.

-------
Berlin. — Rytinėje, So

vietinėje Berlyno dalyje 
daugiau kaip pusė miliono 
žmonių maršavo gatvėmis, 
minėdami Pirmąją Gegu
žės. Jie demonstravo už 
taiką ir vieną demokratinę 
valdžią visai Vokietijai.

Vakariniame Berlyno 
ruožte, užimtame anglų, 
amerikonu ir francūzu, bu- C- C z

vo suruošta demonstracija 
prieš komunistus.

Vakarinio Berlyno de
monstrantai grasino
veržti per liniją į rytinį 
Berlyną ir akmenimis ap
mėtė sovietinės miesto da
lies policininkus. New Yor
ko Times radijas šakė, jog 
daugelis tų užpuolikų gir
ti buvo.

streiko pasėkas. Streikui 
laužyti buvo suburta 9 tūk
stančiai kareivių, jūreivių 
ir kariniu lakūnu. C v

Washington. — Dabarti
nis valstybės sekretorius 
Dean Acheson ir trys bu
vusieji valstybės sekreto
riai — • Geo. Marshall, 
Cordell Hull ir James Byr
nes — laiškais užginčijo, 
kad profesorius Lattimore 
nustatęs tokią valstybės 
departmento politiką, kad 
Kinijos komunistai laimėtų 
karą prieš Čiang Kai-šeko 
tautininkus.

Republikonas senatorius 
Joe McCarthy kartojo savo 
plepalą, būk “komunistas” 
Lattimore suplanavęs nau
dingą komunistams politi
ką link Kinijos.
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įsi-

Teismas Reidui už 16 procentų daugiau
atsisakymą šnipinėti bedarbių kaip pernai

Bucharest, Rumunija. — 
Čionaitinis teismas nuteisė 
penkis rumunus kaip kari
nius Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos šnipus. Konstan
tin Magur už tai įkalintas 
visam amžiui, o kiti 10 iki 
20 metu, v

Mokslininkai - profesionalai 
šaukia Jungtines Valstijas
tartis su Sovietų Sąjunga
Smerkia ragangaudiškas valdžios 
atakas prieš piliečių laisves

New York. — Nacionalė 
Dailininkų, Mokslininkų ir 
Profesionalų Taryba savo 
suvažiavime priėmė planą 
dėl taikos ir atsišaukė į 
Jungtines Valstijas ir So
vietų Sąjungą, kad tuojau 
pradėtų derybas.

Atsišaukimas ragina A- 
merikos valdžią aiškiai pa
skelbti per Jungtines Tau
tas, kad ji sutinka uždraus
ti atomines bombas ir ki
tus urminio žudymo gink
lus.

Suvažiavime Kotelyje 
Capitol dalyvavo 600 įžy
mių mokslininkų, rašytojų, 
artistų ir profesionalų. Kal
bėjo rašytojas Thomas 
Mann, Harvardo Universi-

teismus
šiaip

teisių 
Haber

komu-
Smitho'

Belgijoj paskelbti 
nauji rinkimai

Tie iš mūsų, kurie skundžia
mės gyvenimo 
antmestais 
santvarkos, 
sų vargai, 
•darbininku
yra tik krislas prieš kamuolį.

šiurkštumais, 
laisvojo verslo 

matome, jog mū- 
palyginti su ano 
veikėjo padėtimi,

šiurkšti mūsų žmonių padė
tis Brazilijoje, nelengva ji ir 
Argentinoje.

Kol kas laisviau kvėpuoja 
tik Uruguajaus lietuviai ^dar
bo žmonės; Uruguajuje dar 
vis yra pagerbtos demokrati
nės žmonių teisės.

Bet Uruguajus yra pati ma
žiausia Pietų Amerikos res
publikų. Iš dviejų pusių ją 
spaudžia didžiulės Argentina 
ir Brazilija, kur viešpatauja 
žiaurūs režimai.

Brazilijoje, kaip jau žinia, 
neseniai buvo brutaliai polici
jos nužudytas jaunas, žymus 
lietuvių tautos sūnus Alfonsas 
Marma.

Niūjorke nuolat įvyksta kas 
tokio didelio ir reikšmingo.

štai, praėjusią savaitę sup
judo mūsų mokyklų mokslei
viai ir studentai.

Tūkstančiai jų demonstra
vo, reikalaudami pakelti al
gas mokytojams.

Pagalvokit: moksleiviai ii’ 
studentai ryžtingai kovoja už 
mokytojų reikalu! <

Ar tai ne gražus solidaru
mo pavyzdys?!

Keletas studentų buvo su
žeista, keletas buvo suareš
tuota.

Policija,
jais “juokų

Galime
įspūdį tūkstančiuose mokykli
nio amžiaus berniukų ir mer
gaičių visa tai paliks!

kaip matėme, su.
nedarė.” 
įsivaizduoti, kokį

mus 
viešnia iš 

Ksavera B.

Praėjusį savaitgalį 
buvo aplankiusi 
Kalifornijos, — 
Karosienė.

Ji dar vis pilna energijos, 
nors dirba daug. Jos vyras, 
Juozas Karosas, jau išsveiko.

—Visi San Francisco ir 
Oaklando draugai, sako vieš
nia, — pilni ūpo ir ryžto. Tik 
gaila, kad nedaug mūsų mies-

Washington. — Tyrinė- 
jančioji Senato komisija 
nutarė patraukti teisman 
progresyvį Fredericką Van- 
derbiltą Fieldą už tai, kad 
jis praeitą savaitę nedavė 
atsakymo į klausimą, ar 
jis yra komunistas. Fieldas 
taipgi atsisakė liudyt, ar 
yra komunistais tūli kiti 
žmonės, apie kuriuos ko
misija klausinėjo.

Komisijos pirmininkas, 
demokratas senatorius Mil
lard Tydings užreiškė, kad 
Fieldas, neatsakydamas į 
klausimus, girdi, “panieki
no Senatą” ir už tai bus 
atiduotas teismui. Fieldui 
gręsia 1 metai kalėjimo ir 
$1,000 piniginės baudos.

Earl Browder, 1946 me
tais išbrauktas iš Komu
nistų Partijos, įtarė komi-! 

. . . __ « • 1 • t

Washington. — Valdinis 
Cenzo Biuras paskelbė, jog 
kovo mėnesi šiemet Jungt. 
Valstijose buvo 4,123,000 
bedarbių, o balandyje 3,- 
515,000. Nes balandyje pa
prastai padaugėja darbai, 
ypač statyboj ir farmose.

Šiemet balandyje, tačiau, 
buvo 16 procentų daugiau 
bedarbių, kaip pernai tą 
patį mėnesį.

■ Jungtinė Elektrininkų 
Unija atranda, kad valdžia 
skaičiuoja pusantro miliono’p^jgO

London. — Pasibaigė 
14,000 Londono laivakrovių 
streikas, kuris tęsėsi 2 sa
vaites. Dar nepranešta apie

lowos ir Minnesotos val
stijose prisnigo 10 iki 12 
colių sniego.

Mokslininkai protestuoja, 
kad valdžia varžo mokslą

mažiau bedarbių, negu 
tikrųjų yra.

1S

Atšauktas telefonu 
įrengimu streikas

New York. — Pirmadie-

Washington. — Amerikos 
Mokslininkų Sąjun. užpro
testavo, kad valdinė' Atomų 
Jėgos Komisija savo “sek- 

pančioja mokslo pa
žangą.

Mokslininkų Sąjunga pa
reiškė pasipiktinimą ypač 
dėl to, kad atominiai valeli-! 
ninkai įsakė sudegint moks-'

geninę bombą.
Tame straipsnyje nebuvo 

jokių karinių slaptybių, o 
tik nurodyta dalykai, kurie 
jau pirmiau paskelbti , Eu
ropoje ir pačioje Ameriko-

t-eto astronomas Harlow 
Shapley, New Yorko Uni
versiteto profesorius Hen
ry Pratt Fairchild, Illino- 
jaus Universiteto prof. 
John DeBoer, Hollywoodcf 
judamųjų paveikslų rašyto
jas John Howard Lawson 
ir kt.

Visi smerkė šaltąjį karą 
ir persekiojančius
prieš komunistus ir 
progresyvius.

Yale Universiteto 
profesorius David 
pareiškė:

— Teismai prieš 
nistų vadus pagal
įstatymą ir kiti raudonųjų 
raganų medžiojimai siekia 
sukurstyti karinį amerikie
čių ūpą prieš Sovietų Są
jungą, gaminti juo daugiau 
ginklų, ir kariniais darbais 
pastoti kelią gręsiančiai ne
darbo krizei. Amerikos val
džia bijo, kad krizė galėtų 
priverst padaryti svarbias 
atmainas ūkinėje šios šalies 
santvarkoje. Valdžia sten
giasi nukreipti žmonių min
tis nuo tikrųjų reikalų ir 
todėl išrado Maskvoje tarp
tautinio sąmokslo baubą.

Suvažiavimas išrinko pro
fesorių DeBoerį pirmininku 
Nacionalės Dailininkų, 
Mokslininkų ir Profesiona
lų tarybos. Sekretorium-iž- 
_____ i išrinktas prof. 
Fairchild; pirmininko pava
duotojais — dr. Allan M. 
Butler, prof. Frederick L. 
Schuman, prof. Shapley ir 
kt.

Brussels, Belgija. — Bel
gų karaliaus pavaduotojas 
kunigaikštis Charles pas
kelbė naujus seimo rinki
mus birželio 4 d.

Dabartinis seimas buvo 
išrinktas kovo mėnesį. Ka
talikai laimėjo daugiau vie
tų seime, negu bet kuri ki
ta pavienė partija. Jie rei
kalavo sugrąžinti sostan 
ištremtą karalių Leopoldą 
III ir bandė sudaryt sudė
tinę valdžia iš katalikų, so-;c]įninku 
cialistu ir liberalu. V »•

Liberalai ir socialistai 
priešinosi Leopoldo grįži
mui ir siūlė pavesti sostą 
Leopoldo sūn. Baudouinui, 
19 metų amžiaus. Bet Leo
poldas atsisakė užleisti sos
tą sūnui. Dėl tų ginčų ir 
susmuko bandymai suorga- 
nizuot bendrą trijų partijų 
valdžia. s

Kare Leopoldas lengvai 
pasidavė naciams. Už tai 
seimas po karo pasmerkė 
jį kaip išdaviką ir uždrau
dė Belgijon grįžti.

je.
Iš to mokslininkų protes- 

| to matome, kad Washingto- 
1 “aštriais 

per telegrafą” 
ir tūlus kitus

lllJLlxXCLl luCllXC OKVLLęiini lllkJJLNO II'*'* j * •

linį žurnalą Scientific Ame-j!10,va ^ia aiP^’1
rican, kur buvo išspausdin
tas profesoriaus

įsakymais
Bethe’s uždraudė i

kai?™- T? M* atomy mokslinius raštus spausdin-
sijai unus asmenis Kaip ku jlefonų įrengimų darbininkų 1 1 c 1
munistus,. bet. neatsakė į streipaS) kurio pradžia bu
kai kuriuos kitus klausi- vo skelbiama tą dieną.

ir apie busimąją (?) hydro-!ti.

mus.
traukiamas
“paniekinimą Senato/’

Todėl ir Browderis 
užteisman

Panamos valdžia užgynė 
Komunistu Partiją

Panama. — Prezidento 
Arnulfo Arias’o valdžia 
Panamoj uždraudė Komu
nistų ‘Partiją ir įsakė ašt
riai 'bausti žmones už bet 
kokią agitaciją ar propa
ganda, kurią valdininkai 
pavadins komunistine ar 
priešdemokratine.

Įsakymas taipgi prime
na, kad Panama yra pasi
žadėjusi Jungtinėms Vals
tijoms išvien ginti Pana
mos Kanalą; o jeigu būtų 
leista komunistams veikti, 
tatai, girdi, būtų pavojus 
to kanalo apgynimui.

10,000 darbininku, CIO 
unijistai, buvo pasiruošę vi
soje šalyje streikuoti dėl to, 
kad kompanija pavarė iš 
darbo daugiau kaip 100 jų 
draugų South Bencle, Incl. 
Pagaliaus, kompanija suti
ko sugrąžint pavarytuosius. 
Tad unija ir atšaukė strei-

Darbiečiai vėl išrinkti 
Queenslande, Australijoj

Brisbane, Australija. — 
Darbo Partija vėl laimėjo 
seimelio rinkimus Queens- 
lande, vienoje iš Australi
jos valstijų. Išrinkta. tokia 
jų dauguma, kad vieni dar
biečiai, be dešiniųjų-kon- 
servatų, galės sudaryti 
Queenslando valdžią.

Anglai mirčia baus 
Malajus komunistus

Pietų Afrikos valdžia 
reikalauja uždraust 
Komunistu Partiją

Gengsteriai demokratą 
vadai Kansas City varė 
didžiules gemblerystes

tuose lietuvių gyvena.. .
Grįždama namo, viešnia da

lyvaus Vilnies bendrovės ak
cininkų suvažiavime, įvyk
siančiame šių metų gegužės 7 
dieną, Čikagoje.

Santiago, Čilė. — Su
streikavo šimtai tūkstan
čių darbininkų įvairiose Či
lės pramonėse. Įvyko susi
kirtimų tarp kariuomenės 
ir streikierių.

kuris 
Ko- 
pa-

Capetown, Piet. Afrik. 
—Pietinės Afrikos valdžia 
ruošia seimui pasiūlymą 
išleisti įstatymą, 
baustinai uždraustų 
munistų Partiją. Tas
siūlymas, be kitko, perša:

I

Užgint komunistų ir jų 
pritarėjų susirinkimus; už- 
daryt tokius laikraščius, 
kuriuos valdžia apšauks 
komunistiniais; įkalint kal
bėtojus, skelbiančius mark
sizmą-leninizmą, o svetur- 
gimius komunistus depor- 
tuot iš Pietų Afrikos.

Pietinė Afrika yra savi- 
valdinė Anglijos imperijos 
dalis.

Anglijos valdžia taipgi 
planuoja įstatymus prieš
komunistus Rhodesijoj, Ke- riai. 
nijoj, Nigerijoj ir kitose

Fe-Kansas City, Mo. — 
deralė grand džiurė sura
do, jog čionaitiniai demo
kratų vadai Charles Binag- 
gio ir Ch. Gargotta varė 
visokias gemblerystes, sie
kiančias 34 milionus dole
rių per metus.

Jiedu buvo nušauti / ba
landžio 5 d. demokratų klu
be, prie Truman Road gat
vės. Policija vis dar nesu
randa žmogžudžių.

Binaggio buvo nusukęs 
federalei valdžiai $70,672 
taksų.

Tarp gemblerių- raketie- 
rių, kuriuos džiurė paskel
bė, yra apskrities prokuro
ro pavaduotojas Sam Hay
den, apskrities rūmų su
perintendentas Robertas 
Green ir tūli kiti politikie-

Amerikos kapitalas eina 
į Kongo uraniumo kasyklas

London. — Anglų komu
nistų laikraštis Daily Wor
ker sužinojo, kad Amerika 
dės kapitalo į uraniumo 
kasyklas Belgiškoje Kon
go je, Afrikoje, kad galėtų 
bent iš dalies tapti tų ka
syklų savininke.

Uranium yra medžiaga, 
iš kurios daroma atominės 
bombos.

Didžiausi Kongo uraniu
mo kasyklų savininkai iki 
šiol buvo anglai.

Singapore, Malaja. — 
Anglų valdžia Mala jo j iš
leido įsakymą bausti mir
čia vadinamus “komunistų 
agentus.” Nusmerkė mirt 
ypač tuos, kurie rinks ar
ba priims pinigus, maistą 
ar kitus reikmenis partiza
nams remti.

Partizanai kovoja už 
tautinę Malajos laisvę ir 
nepriklausomybę nuo Ang-

Kiek jankių armijos 
Vokietijoje

Binaggio šaika riejosi su 
afrikinėse anglų kolonijose, kita demokratų mašina,

vadovaujama Pendergastų. 
Seniau buvęs tos mašinos 
tėvas Tomas Pendergast 
padėjo Trumanui “pakilti į 
žmones.” Paskui Tomas 
Pendergast buvo įkalintas 
už taksų suktybes. Jis taip
gi pelnėsi iš gemblerių ir 
kyšių.

Washington. — Jungti
nės- Valstijos turi Vokieti
joje 146,000 kariuomenės. 
85,000 iš to skaičiaus yra 
laikomi vakariniame Ber
lyno ruožte, o kiti vakari
nėje Vokietijoje.

Amerikinėje Austrijos 
dalyje yra 10,000 jankių, o 
Japonijoje ir kitur Toli
muose Rytuose 123,000.

ORAS.—Apsiniaukę ir tru
putį šilčiau.
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Tokio įvykio Niujorke niekad nėra buvę
Keliolika tūkstančių Niujorko miesto mokyklų moks

leivių ir studentų, susirinko ties miesto rotuše ir Foley 
aikštėje ir ten demonstravo.

Tai buvo praėjusį savaitgalį.
Ko gi šitie tūkstančiai jaunamečių reikalavo?
Jie reikalavo pakelti jų mokytojams algas.
“Tokios demonstracijos dar nėra buvę šio miesto isto

rijoje,” rašo plutokratijos laikraštis New York Times.
Iš tikrųjų! Jaunamečiai berniukai ir mergaitės, palikę 

mokyklų suolus, sutartu laiku vyko į miesto rotušę, rei
kalauti, kad jų mokytojų būtų pakeltos algos, kad jų 
mokytojų gyvenimas būtų pagerintas.

Vaikai, matyt, galvoja šitaip: jeigu mūsų kraštas iš
leidžia bilijonus dolerių atomo bombai, hydrogeno bom
bai ir kitokiems karo reikalams; jeigu mūsų kraštas iš
leidžia bilijonus dolerių kituose kraštuose kapitalizmui 
gelbėti, tai kodėl jis negali suteikti žmoniškesnių algų 
tiems, kurie auklėja naują kartą, kurie moko jaunus pi
liečius !

Gal but ne visai taip nuosekliai šitie jauni demonstran
tai galvojo, bet, neišvengiamai, jie turėjo galvoti pana
šiai, jeigu jie ryžosi tokiam žygiui.

Bet kaipgi šitie jaunamečiai piliečiai, susibūrę į minią 
tokiais gražiais ir žmoniškais tikslais, buvo pasitikti?

Policija juos pasitiko žiauriai: raita ir pėsčia policija 
juokų su demonstrantais nedarė. Ne vienas jaunas de
monstrantas pajuto ant savo kūno “įstatymo” smūgį, 
kurį atsimins, kol bus gyvas.

Mums vienas dalykas atrodo dar vis neaiškus: kodėl 
komercinė spauda neapšaukė šitų jaunų demonstrantų 
komunistais arba pastarųjų “bendrakeleiviais?” Ligi 
šiol juk panašiais pavadinimais ši spauda krikštydavo 
kiekviena, kuris ryžtasi kovoti už savo arba kitu reika- 4- 7 V V
lūs, darbo žmogų.

Kaip ten bebūtų, ši moksleivių-studentų demonstraci
ja turės didžiulės reikšmės, jei ne dabarčiai, tai ateičiai.

Jaunųjų žmonių vieningas balsas, pareikštas ties 
miesto rotuše, buvo išgirstas ne tik visoje šalyje, o ir 
visame pasaulyje. O tai reiškia labai daug!

Nėra galo!
Dabartiniai ieškojimai komunistų ir jų “sankeleivių,” 

pasislėpusių valstybės departmente, mums atrodo lyg 
toji “daina be galo.” Dėl to, kad senatorius McCarthy ar 
persivertėlis Budenz tam tikrais išskaičiavimais ryžtasi 
“sunaikinti” vieną ar kitą valdžios pareigūną bei šiaip 
sau asmenį, yra keliamas didžiausias triukšmas, inkvi- 
zuojami įvairūs asmenys. Ir kiekvieno naujo asmens, 
pašaukto į Senato komiteto posėdį, pasirodymas iškelia 
daugiau asmenų, daugiau įvardinimų ir... kalėjimas lau
kia daugiau žmonių, kurie atsisakys tarnauti McCarthy 
ir jo bičiulių užgaidoms.

Senatorius McCarthy gaudo komunistus, Ne-Ameriki- 
nis Kongreso Komitetas gaudo komunistus, Senato spe
cialus komitetas gaudo komunistus, Budenzas ir jam to
lygūs ištvirkėliai tik ir gyvena iš medžiojimo komunis
tų, na, ir prezidentas Trumanas andai viešai pareiškė, 
kad ir jis nėra nei kiek prastesnis komunistų medžioto
jas, už senatorių McCarthy.
' Atrodo, eina lenktynės, — kuris kurį pralenks komu
nistų medžiojime.

Šitoje dainoje be galo mums rodosi, vienas įdomus fak
tas, gal ne visų pastebimas: inkvizuojami ir terorizuoja
mi ne kokie ateiviai, barzdoti, apdriskę, nemokyti svetur- 
gimiai, kokiais seniau būdavo komunistai piešiami, bet 
“tikrieji amerikiečiai”: daugiausiai viduramžiai, mokyti, 
inteligentiški žmonės, jau spėję atlikti didelių visuomeni
nių darbų!

Iš visų apšauktų ir terorizuojamų žmonių, gal tik vie
ną nuošimtį tesurasime tokių, kurie buvo gimę ne Ame
rikoje !

Šis faktas turi milžiniškos svarbos.
. Pasirodo, kad šitie žmonės “užsikrėtė” marksizmu 

(kurie yra juo “užsikrėtę”) ne Maskvoje, bet Amerikoje!
Vedamas prieš šiuos žmones, — rašytojus, publicistus, 

visuomenininkus, darbo unijų veikėjus ir kitus — “ofen- 
syvas” negali neatsiliepti į kitus žmones, puolamųjų drau
gus, pažįstamus, na, ir net eilinius skaitytojus.

Ne vienas amerikietis darbo žmogus galvos šitaip: jei
gu visokie reakcininkai, šnipai ir visuoriaenės atmatos 
šituos žmones puola, vadindami juos marksistais, tai, at
rodo, marksizmas negali būti toks blogas, kokiuo jį per- 
stato šaltojo karo šalininkai; reikia su juo susipažinti.

Ne vienas padorus pilietis pagalvos dar ir taip: jeigu 
asmuo, stojąs prieš šaltąjį karą, už taiką, apšaukiamas 
komunistu, tai tenka su tuo mokslu sueiti į artimesnę 
pažintį.

Ne vienas komercinis laikraštis jau yra pastebėjęs, jo^ 
senatoriaus McCarthy ir jo bičiulių siautėjimas esąs van
deniu ant komunistų malūno.

Mes nežinome, ar toji spauda, šitaip rašydama, turė
jo galvoje tai, ką m-es pasakėme; jeigu ji taip galvojo, 
tai neklydo.

Amerikos laikraštininkų 
suvažiavime Mr. Dean 
Acheson smerkė Tarybų 
Sąjungą, buk ji viena atsa
kanti u 2 M

nas, Šiauliai ir kiti Lietuvos 
miestai, sykiu su upėmis ir 
ežerais. . .

Senatorius McCarthy pa
skelbė, kad Gustavo Duranas, 
ilgus metus tarnavęs valsty
bės departmente, esąs komu
nistas. “Naujienos” sako, kad 
Duranas, būdamas Ispanijoje 
laike liaudiečių valdžios, “vi
są laiką vedė komunistinę po
litiką ir bendradarbiavo su 
rusais.”

McCarthj' sakosi turįs šešis 
liudininkus, kurie patvirtinsią 
jo įtariamus komunistais val
džios pareigūnus. Iš šio “Nau
jienų” pranešimo išrodo, kad 
McCarthy galės ir “Naujie
nų” redaktorių pakviesti liu
dininku, jis bus nei kiek ne
blogesnis už Budenzą.

★
“Naujienose” skaitau: “Var

gu kam yra žinoma, kad da
bartiniame Anglijos parla
mente yra 22 katalikų kuni
gai, kurie daugumoj priklau
so prie Darbo Partijos, tai 
yra prie socialistų.'”

Ir kas čia nuostabaus? 
Juk “Naujienų” redaktorius 
ir kunigų leidžiamo “Drau
go” redaktorius priklauso 
prie bendros partijos kovai 
prieš komunizmą. Tik neži
nia—socialistai prisidėjo prie 
kuniginių, ar kuniginiai prie 
socialistų ?

Kunigų “Drauge” dr. K. 
Matulaitis, rašydamas apie 
Lenkijoje įvestą sportą, sa
ko : “Kad lopšy pavalgę kū
dikiai ‘sportuoja,’ — tai ne 
naujiena, bet kaip nevalgę ar 
nedavalgę įmonių ir laukų 
darbininkai sportuos, kitas 
reikalas.”

Matyti, Matulaitis labai sie
lojasi Lenkijos darbininkais, 
bet lai jis tame pačiame 
“Draugo” numeryje, ant pir
mo puslapio, pasiskaito ve 
ką:

“Arizona senatas įgaliojo 
i vieną savo komisijų ištirti že
mės ūkio darbininkų stovyklų 
sąlygas po to, kai vienoje sto
vykloje žmonės pradėjo ba
dauti.”

O gal Matulaičio geografi
joje ir Arizona pažymėta 
Lenkijoje ar kur nors už ge
ležinės uždangos? Juk Ame
rikoje tokių apsireiškimų 
“negali” būti.

“Draugas” labai nusidžiau
gė, kad senatorius McCarthy 
skelbė komunistais ir šnipais 
esančius ir buvusius valstybės 
pareigūnus. Girdi, “McCar
thy kaltinimai bus nemalo
nūs.”

Ir “Draugas” įspėjo. Jie 
tapo labai nemalonūs pačiam 
senatoriui McCarthy. Visas 
atrajas, kurias jis išspjovė 
laukan, dabar vėl turi pra
ryti.

“Draugas” rašo: “Visiškai 
reikia pritarti senatoriui 
Johnson, kuris pasisakė už 
valymą Holly woodo filmų 
pramonės, nes ten gaminama 
ir tokių filmų, kuriomis pul- 
doma šio krašto žmonių doro
vingumas.”

Ar tos filmos nupuldė šio 
krašto žmonių “dorovingu
mą,” nežinau, bet kad pačio
je šios šalies sostinėje Wash
ingtone esanti •• sodoma ir go 
mora, tai patys kai ku
rie senatoriai skelbia. Todėl 
“Draugas” pirmiausiai turėtų 
pritarti Washingtono apvaly
mui, jeigu jam apeina “doro
vingumas.”

V. Paukštys..

Kunigų “Amerika” rašo:
“Lietuvos pasiuntiniai įtei

kė savo reziduojamų kraštų 
vyriausybėms protestus, kur 
protestuojama prieš sovietų 
prievartavimą lietuvių tau
tos, verčiant ją dalyvauti So
vietų Sąjungos rinkimuose.”

Sniegas irgi gali protestuo
ti, kad pavasarį saulė jį su- 
tarpino. Bet ar saulė kreipia 
į tai domę?

Miami, Fla., šv. Mykolo ka
talikų bažnyčios klebonas Ro
bert E. Phil bin buvo nudžiu
gęs, kad Velykoms parapijo
nai sumetė prie Kristaus gra
bo kojų $3,960 ir dar stam
besnių konvertuose, kurių nei 
nesuskaitė. Bet koks jo bu
vo nusiminimas, kuomet pa
tyrė, kad Kristui dar neprisi- 
kėlus, pinigai jau dingo.

Mat, klebonas, rinkdamas 
pinigus, užmiršo Kristaus pri
sakymą: “Nekraukite turtų, 
kuriuos vagys išneša, rūdys 
sugadina ir kandys suėda.” 
Tuo tarpu klebonas kaip tik 
Kristaus priedanga surinko tą 
pinigų sumą.

Marijonų organas “Drau
gas” rašo: “šv. Tėvas ne
paprastai. susirūpinęs, k a d 
pasaulis negali rasti taikos ir 
kasdien padėtis ne gerėja, 
bet blogėja”. . .

Jeigu popiežius susirūpintų 
taip taikos klausimu, kaip jis 
susirūpinęs kova prieš komu
nizmą. tai ištikrųjų galima 
būtų ji pasveikinti. Bet kaip 
jam, taip ir “Draugui” rū
pi ne taika, bet kurstymas 
prie naujo karo, kova prieš 
Lietuvos liaudies valdžią.

“Drauge” skaitau: “Slova
kijoje, Bratislavos mieste, 
bolševikai nuteisė 12-kai me
tų kalėjimo kun. Steponą 
Bolaz už tai, kad jisai ne
davė išrišimo neatgailaujan
čiam komunistui. Šitokia są
žinės laisvė raudonųjų valdo
muose kraštuose.”

Pasirodo, taip vadinami 
raudonieji visgi sąžiniškesni, 
negu rudieji. Kunigas Balaz, 
neduodamas komunistui iš
rišimo, įgrūdo jį amžinasčiai 
pragaran, kuriame jis kan- 
kinsis per amžių amžius. Ir 
už tai raudonųjų teismas ku
nigą pasodino tik dvylikai 
metų kalėjimam

“Naujienos” rašo: “Gen. 
George Marshall nenori rašy
ti atsiminimų. Jei parašytų 
teisybę, tai daugeliui nepatik
tų, o rašyti ir visos teisybės 
ne p arašy ti—neverta. ’ ’

Jeigu gen. Marshall skaity
tų “Naujienas,” tuomet jis 
išmoktų, kaip reikia teisybę 
slėpti, o melą plėsti. Bet 
laimė tame, kad jis “Naujie
nų” neskaito.

“Naujienos” Nr. 61-me, ra
šydamos apie Sovietų Sąjun
goje įvykusius rinkimus, ve 
kaip užbaigia redakcinį 
straipsnį:

“Sekmadienio ‘rinkimų” .ko
medija todėl yra aiškus bol
ševikų moralinio ir politinio 
bankroto įrodymas.”

Aš manau, kad dabar, po 
bolševikų “moralinio ir poli
tinio bankroto,” Grigaitis ga
lės lengviau atsidusti ir ramia 
sąžine graban atgulti, nes 
Sovietų Sąjungoje valdžios 
vairas pereis socialdemokra
tams, kurie “moraliai ir poli
tiniai nesubankrotiję.”

Per visą laiką lietuvių ru
doji, ar kaip ten ją pavadi
nus, spauda šaukė, kad rusai 
iš Lietuvos be paliovos veža 
lietuvius į Sibirą. Dabar 
“Naujienų” specialis kores
pondentas' iš Berlyno, rašo, 
kad jau gabena iš Vilniaus 
priemiesčio ir statytus namus 
net į Saratovą.

Išrodo, netrukus tie “speci
alūs” korespondentai praneš, 
kad jau išvežtas į Rusijos gi
lumą ar Sibirą Vilnius, Kau

Azijos liaudies kovos. Po 
išsilaisvinimo Kinijos lia:i-Jungtinių Valstijų armi

jos ir orlaivyno komandie- ’dies iš dvarponių, kapitalis- 
riai išdirbo planus dar dėljtų ir užsienio imperialistų 
penkių metų okupavimo i jungo sujudo ir kitos tau-
' 1....... w i tos Azijoj. Kova už išsil'ais-

Iviniiną eina plačiu baru.
Po Kinijai kita milžiniš-

Vakarinės Vokietijos. Pa
gal tuos planus ten karo 
lėktuvų ir armijos divizijų 
kiekis bus padidintas.

Oriai vyno, laivyno ir ar
mijos vadai vieni su kitais 
lenktyniuoja, pasakodami 
apie “naujus ginklus” ir 
visi iš Kongreso reikalauja 
daugiau pinigų. Supranta
ma, jie gaus, bet tas dau
giau stums į vargą žmo
nes. Nepaisant, kad jau ir

Indija ir Pakistanas turi 
apie 400,000,000 gyventojų. 

į Tai Anglijos kolonijos, ku- 
Irios pereitais metais gavo 
dominionų teises, kaip ir 
“nepriklausomybę.” Laiki
nai ten darbo žmonių kova 
apsilpus, nes dalis darbo 
žmonių mano, kad tikrai ša- 
lis gavo “nepriklausomybę” 
ir liaudies gyvenimas paga

irės. Ims kiek laiko, kol liau
dis pilnai supras tos “nepri-jTsip, kad

štus taksus, o vienok 1950
metais valdžios deficitas
bus arti $7,000,000,000.
Reiškia, ant tiek išeigos įklausomybės
viršys valdiškas įplaukas, i
Gi daugiausiai pinigų vai-'salų, kurios gamtiniai tur- 
džia išleidžia apsiginklavi- jtingos.

apgavystę.
Indonezija yra ant e

: mui ir užsienyje pravedi 
j mui Marshallo Plano.

Jau padarė smulkmeniš-i 
įkas atskaitas už 1949 metus! 
j 3,300 stambių biznio korpo- vystės

Ten yra apie 70,- 
1000,000 gyventojų. Tai Ho- 
landijos imperialistų kolo
nija. Žmonės kovojo už lais- 

r ten imtasi apga- 
ir įsteigta “nepri-

bus išlaisvinta. Anksčiau ar vos už laisvę.
vėliau bus reakcija nugalė- Anglija ten turi 50,000 
ta ir Formoza saloje, kuri'armijos ir 70,000 žandarų, 
randasi už 100 mylią nuo'Liaudies partizanai turi 
Kinijos sausžemio. 'apie 35,000 organizuotų jė

gų. Anglija savo jėgas gin
kluoja Amerikos ginklais 
pagal karinę Šiaurinio At
lanto sutarti.J 4-

Burma yra Anglijos ko
lonija, kuriai neva suteikta 
“nepriklausomybė.” Burma 
užima 261,757 ketv. mylias 
ir turi 17,000,000 gyvento
jų- Eina karas. Liaudies ar
mija laiko užėmus Manda
lay miestą, kuris yra didelis 
ir svarbus.

Filipinai Jungtinių Vals
tijų kolonija. Jiems neseniai 
neva suteikė “nepriklauso
mybę.” Jungtinių Valstijų 
armija, orlaivynas, karo lai
vynas turi 
Svarbiausi
yra Wall Stryto rankose.

ten savo jėgas, 
biznio reikalai

“nepriklausomy-
be” tik žodžiuose.

Filipinų salos užima 114,- 
830 ketv. mylių. Yra 20,- 
000,000 gyventojų. Salų gy
ventojai veda karą už politi
nę ir ekonominę laisvę. Par
tizanų veikla didelė. Jie pil
nai kontroliuoja kelias dide
les salas. Jų jėgos veikia Fi-

racijų. Jų pelnas tais me- klausoma” Indonezijos Su-J’pinų sostines Manilos Bri
tais buvo $10,400,000,000. vienyta Valstybe, kuri t...
|Tai nesvietiškai didelis pel-pumoje yra Holandijos ko-l 
nas. Tuo kartu darbo žmo-i]oniįa.

Inių pragyvenimo reikmenys! Eina kovos, bet ir čia šis' .. .. 
.daug pabrango, algos nespė-!monas laikinai daug žmonių 
:ja jas vytis ir darbo žmo-|suiaikė nuo kovos už L.".?"’1'' : 
Įnių gyvenimas yra sunkės-ilaisvę ir darbo žmonių ge 
|nis.

Meksikos vyriausybės ka-

buvo $10,400,000,000. vienyta Valstybe, kuri tik-!tyje-
. Holandiios ko-l rlurlajos valdonai giria- 

1 “dabar jie Sovietų 
” nes Jungtinės Vals- 
stovi jų užnugaryje, 

ir darbo žmo-!Sulaikė nuo kovos už šaliesl^ik į du metus iš Amerikos 
ginklais ir amunici ja Tur
kija gavo $150,000,000 ver
tės paramos.

VoJcietijos reikalai labai 
aštriai stovi. Komercinėtinių Valstijų žvejojimo lai

vus ir nusiplukdė į Tampi- 
jco prieplauką. Kaltino, kad 
I tie žvejai žuvavo Meksikos 
vandenyse ir pajūrio pavei
kslus traukė. Nors Wash- 
ingtonas sako, kad laikosi 
“gerų kaimyniškų santy
kių” su Meksika, bet gyve
nime ne taip jau yra. Mūsų 
vyriausybė pasiuntė Meksi
kos vyriausybei protestą.

Čec Ji oslovakijos liaudies 
demokratinė vyriausybė sa
ko, kad industrinė gamyba 
turi gero pasisekimo. Nacio
nalizacija paakstino darbi
ninkus prie našesnio darbo.

Nuteisė majorą J. Ne- 
chansky ir studentą V. 
Wahl sušaudyti. Sako, kad 
teisme jie prisipažino šni- 
pavę karines slaptybes Wall 
Stryto naudai. Apsigynimo 
ministro vieta užėmė Alek- 
sis Cepicka, o buvęs toj vie
toj generolas Svoboda eis 
viee-pirmininko pareigas.

Kinijos Liaudies Išlaisvi
nimo Armija persikėlė per
Hainano užlają į Hainano 
salą ir ją išlaisvino iš reak
cijos nagų. Sala turi apie 
3,000,000 gyventojų, užima 
13,500 ketvirtainių mylių. 
Ant salos reakcininkai tu
rėjo penkias armijas, kurios 
turėjo apie 150,000 karei
vių ir oficierių ir 60,000 
žandarų. Jiems gelbėjo 
Čiang Kai-šeko orlaivynas 
ir laivynas. Sako, kad liau- 
diečiai ant salos perkėlė tik 
15,000 kovūnų ir jie laimė
jo. Kodėl? Todėl, kad salos 
gyventojai buvo su liaudie- 
čiais, jiems padėjo partiza
nai, o ir reakcininkų armi
jos daug karių atsisakė ka
riauti.

Dabar reakcijos jėgos lai
kosi tik ant Chusen salos, 
kuri yra tik trys mylios nuo 
sausžemio, o vyriausia jų

iresnį gyvenimą.
Svarbiausios kovos dabar 

eina, tai Indo-Kihuosc, Bur- 
moje, Mala jaus pussalyje ir^ 
Filipinų salose. ispauda rašo, buk komunis-

Indo-Kinai yra Franci jos rengiasi užvaldyti vaka-
imperialistu kolonija. Šalis!r’nl Berlyną, 
turi 286,000 1_______  c
mylių ir 25,000,000 gyven
tojų. Turtingas gamtiniai 
kraštas. Francijos imperia
listai žvėriškai žmones iš
naudojo. Todėl jau penki 
metai, kaip eina liaudies 
karas už šalies "laisvę.

Yra susidariusi liaudies 
valstybė Viet Nam. Liau
dies valstybė valdo didelius 
plotus šalies, turi apie 150,- 
000 armiją, kuriai kita tiek 
partizanų gelbėja. Prieš 
liaudį kovojo 200,000 Fran
cijos armijos, jos tarpe api-e 
60,000 hitlerininkų, kurie 
sudaro Užsienio Legiono jė
gas. Pastaruoju laiku į In- 
clo-Kinus iš Jungtinių Vals
tijų veža Francijai kulko
svaidžius, tankus, kanuoles, 
lėktuvus, trokus ir kitokias 
karo reikmenis. Francijos 
valdonai, kad apgavus liau
dį, jai padovanojo karalių,jjs mano brolis, 

kurio liaudis nenori. Viet'*-------------------

T i kr ūmo j e 
ketvirtainiu | Trizonijos valdonai rengia

usi vakarinį Berlyną įjungti 
į Trizoniją ir tuo sugriauti 
padarytas su Tarybų Są
junga sutartis.

Churchillas ir Wall Stry- 
tas reikalauja ginkluoti va
karinę Vokietiją ir ją pri
imti į karinę Šiaurinio At
lanto sutartį.

Balandžio 25 dieną suka
ko penki metai, kaip Sovie
tų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų armijos, 1945 me
tais, susitiko ant Elbos 
upes. Kariai tada pasižadė
jo laikytis vieningai už tai
ką- Karo kurstytojai dabar 
nori paneigti tą šventą ka
rių pažadą.

Namo respublikai vadovau
ja komunistas, įtakingas 
liaudies vadas Viet Minh. 
Indo-Kiilai rubežiuojasi su 
išsilaisvinusia Kinija. Iš
laisvinimas Hainano salos 
dar daugiau paakstins In- 
do-Kinų žmones kovai už 
laisvę.

Malajaus pussalis yra 
Anglijos kolonija. Turtin
gas gamtiniai. Ten apie 75 
procent. pagaminama pa
saulinio gurno. Kraštas uži
ma 50,850 ketv. mylių ir 
turi 5,000,000 gyventojų, iš 
kurių apie 2,750,000 yra ki
niečiai. Ten eina žiauri ko
va. Anglijos karo lėktuvai 
dieną ir naktį bombarduo
ja vietos gyventojų mieste
lius ir kaimus, degina, nai
kina. Britai mano, kad bai
saus teroro pagalba jie pri-

— Tu neturi mušties, 
dangus mokina mylėti savo 
priešus.

— Jis ne mano priešas,

Frank Price, buvusis budžeto 
direktoriumi, dabar naujai 
paskirtasis armijos sekreto-

— Juze, aš tau sakiau 
keletą sykių, nekalbėti, ka
da suaugę žmonės kalba, 
bet palaukti, pakol jie su- ę 
stos.

— Aš jau tai bandžiau, 
mamyt, keletą sykių, bet 
kad jie niekad nesustoja!

L U.
atspara, tai Formozoj. Chu- vers Malajaus pussalio gy- riumi, šiltai pasitinkamas sa 
sen sala, manoma, greitaiventojus atsisakyti nuo ko-l vo dviejų dukrelių. 2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Dąily)—. Ant tad., Geg. 2, I95O



ĮVAIRUMAI
TURTINGA MITYBA 
IR VEISLINGUMAS
Jeigu žiurkės šeriamos 

vadinamu turtingu ėdesiu, 
tai jų veislė'Sumažėja. Tą 
dalyką patyrė bandymais 
garsusis Chicago Universi
teto fiziologijos profesorius 
Anton J. Carlson su savo 
bendradarbiais.

Turtingai maitinamų 
žiurkių maistas buvo dau
giausia proteinai (mėsa, sū
ris, kiaušiniai) ir taukai. 
Šių žiurkių veislingumas 
taip menkėjo, kad ketvirtoj 
kartoj gimė jau mažiau 
žiurkučių, negu buvo jų tė- 
vų-motinų. O tolyn vis la
byn nyko jų veislė.

' Kita grupė žiurkių buvo 
maitinama prastu ėdesiu. 
Keturi penktadaliai jų mai
sto buvo kvietiniai miltai ir 
tik truputis proteinų ir su
maltų kaulų. Šios žiurkės 
smarkiai veisėsi ir iš kar
tos į kartą jų veislė vis di
dėjo. Bet skurdžiu žiemos 
laiku žymi dalis žiurkučių 
dvėsė. Jeigu, tačiaus, žie
mą žiurkėms buvo pagerin
tas maistas, nors dar ir ne- 
turting’as, tai daugiau žiur
kučių gyvi išliko.

Trečiai žiurkių grupei

KARINES DUJOS PRIEŠO 
NERVAM NUS1LPN1NT
Generolas Anthony C Mc

Auliffe, cheminio Amerikos 
armijos skyriaus vadas, 
pirm poros savaičių kalbė- 
io anie galimybe laimėti 
karą be kraujo liejimo. Ji
sai4 sakė Amerikiečių Che
miku Draugijos suvažiavi
me Detroite, kad galima 
būtų paskleisti savotiškas 
dujas, kurios sugniuždintų 
priešams nervus. Tuomet

Žymėtiria, jog ašarinės 
dujos ir vadinami stemuta- 
torinidi taip pat parbloškia 
nervus ir panaikina norą 
priešintis. Tokios dujos bu
vo vartojamos vakariniame 
fronte Pirmajame pasauli
niame kare,
mis priešo kareivius 
ma buvo prieiti ir 
atimti.

Dar 1937 metais 
priešai apleiptų ir nenorėtų ninkai D. Green, 
bei negalėtų kovoti.

Amerika turi tokiu dujų, čiavo, kad jeigu būtų tik 
kurios galėtų apalpint di- menka dalelė svaro chemi- 
dele priešo armiją, jeigu kalo acetylcholino paversta 
būtų gana daug ir plačiai (dujomis, o tos dujos tinka- 
jų paskleista, kaip s’akė mai paskleistos, tai nuo jų 
gen- McAuliffe. Bet jis įs- apalptų 
pėjo, kad ir Sovietų Sajun- kareivių. Acetylcholino du- 
ga veikiausiai turi dujų, jos staiga ir labai numuša 
kurios laikinai apmarinai kraujo spaudimą.
nervus ir atima jėgą ir pa-(greitai išgaruoja, kliudy- 
sirvžima kovoti.

Iš kokių chemikalų suda
rytos amerikinės nervų du- sus toms ar kitoms nervų 
jos, tatai laikoma karinėje 
slaptybėje. Kokie įrankiai 
būtų vartojami joms pa
skleisti, — taipgi karinis 
sekretas.

PUSRYČIU SVARBA
Moksliniai tyrimai paro

dė, kaip svarbu gerus pus
ryčius pavalgyti.
Tuos tyrimus neseniai da

rė Jungtinių Valstijų žem- 
dirbvstės deųartmentas, A- 
merikiečių Gydytojų Susi
vienijimas ir Mitybos Įstai
ga (Nutrition Foundation).

Paaiškėjo, kad daug dau
giau nelaimių atsitinka 
darbininkams, kurie be pus
ryčių ateina darban arba 
tiktai išgėrę puoduką ka
vos. Be pusryčių jie ir sil
pniau dirba?

lowos Universitete ir įvai
riose mokyklose padaryti 
bandymai liudija, kad mo
kiniai be pusryčių greičiau 
pavargsta ir prasčiau mo
kinasi.

Naktį pasilsėję viduriai 
geriau sunaudoja pusryčių 
maistą, kaipo pagrindą die
nos darbui.

Chicagos Universiteto 
bandymai, antra vertus, 

buvo duodama turtingas 
maistas, bet jame įmaišyta 
10 procentų miltų ir 2 pro
centai nesuvirškinamų psy
llium sėklų lukštų. Ši žiur* 
kių grupė taip pat geriau 
veisėsi, negu pirmoji gru- 

]pė, kuri buvo maitinama 
vien tiktai turtingu maistu.

Beveik visiem žinoma, 
kaip nyksta ir išsigema 
karalių veislės, mintinčios 
turtingiausiu maistu. Kara
liškos poros dažnai neįsten
gia “subudavoti” nė po po
rą vaikų, nors pageidautų 
daugiau.
Trustų viršininkai ir ban

kininkai taip pat yra žino
mi kaip prasti naujos kar
tos veisėjai. Jie per daug 
turtingai minta.

Prof. Carlson todėl tvir
tina, kad sveikiau žmogui, 
jeigu jis, apart proteinų ir 
riebalų, dar apščiai naudo
ja šiurkštesnių grūdinių 
valgių.

Kiti gi patyrimai rodo, 
jog sveikiausia, kuomet 
prie tokio mišraus maisto 
pridedama įvalias šviežių 
daržovių ir vaisių dėl vita
minu ir mineralu. N. M.v C

Apdūmus jo- 
, #ali- 
ginklus

moksli-

Renshaw ir M. Ziff apskai-

milionas priešo

Bet jos

(damos tiktai siaurą plotą.
Ar Amerika turi prietai-

dujoms gana plačiai ir ur
mu paskleisti, tatai žinoma 
tiktai aukštiesiems šios .ša
lies karininkams ir valdo
vams. J. C. K, 

įrodė, jog didelė vakarienė 
neužilgo pirm eisiant gult 
blogai tarnauja, ir bemie
gant paverčiama daugiau- 
'siai taukais.

Amerikiečių Gydytojų Su
sivienijimas todėl pataria 
gerus pusryčius: Vieną ar 
du kiaušinius, cielų grūdų 
miltų duonos arba panašių 
grūdinių valgių; taip ‘pat 
vaisių arba vaisių syvų ir 
pieno arba kokos, geriau 
negu kavos. N. M.
LENKIJA APLEIDŽIA 
TARPTAUTINĘ MAISTO 
ORGANIZACIJĄ

Washington. — Lenkija 
pranešė, kad ji pasitraukia 
iš Tarptautinės Organiza
cijos dėl Maisto ir Žemdir
bystės. Tai todėl, kad Jung
tinių Valstijų imperialistai 
naudoja savo tikslams tą 
organizaciją ir nedavė Len
kijai prašomos pagalbos, 
kaip sako lenkų valdžios 
pareiškimas.

Garsais skaldomi 
tulžies akmenėliai

Newyorkieciai daktarai 
Haroldas Lamport ir Her
bertas F. Newman leido la
bai tankias negirdimų gar
sų bangas į vadinamus ak
menėlius kralikų tulžiapūs- 
lėse, ir tokiais garsais jie 
gana smulkiai suskaldė tuos 
akmenėlius (angliškai — 
allstones).

Aukštuosius garsus, ne
girdimus plikai ausiai, pa
daro tam tikra mašina, bet 
naudojant mokslinius in
strumentus, galima tuos 
garsus girdėti.

Daktarai Lamport ir 
Newman, Beth Israel ligo
ninės pareigūnai New Yor
ke, tikisi, jog aukštaisiais 
garsais galima bus suskal
dyti akmenėlius žmonių 
tulžiapūslėse, o įvalias 
smulkiai juos suskaldžius, 
galės kraujas juos išnešti į 
žarnas. Tada nereikėtų 
operacijos tulžiniams 'akme
nėliams išpjauti.

Orlon būsiąs 
geresnis už nyloną

Pranašauja, kad naujoji 
dirbtinė medžiaga orlon bus 
geresnė ir už nyloną.

Oriono audiniai ir mezgi
niai ilgiau išsilaiko saulės 
šviesoje, darganoje, dūmuo
se ir dujose, negu šilko, li
nų, rayono, nylono ir med
vilnės audeklai ar mezgi
niai.

Orionas, išskalbus, greitai 
džiūsta; suprosytas beveik 
nesiraukšlėja ir tinka ne tik 
apatiniams, bet ir viršuti
niams drabužiams. Oriono 
marškiniai atlaiko iki 100 
naminių skalbimų.

Užmetus degantį cigare- 
tą, orionas neužsiliepsnoja, 
kaip kad kitos drabužinės 
medžiagos.

Orionas pirmą kartą pa
gamintas 1946 metais. Jį 
išrado du Pontu kompani
jos inžinieriai. Jis gamina
mas iš anglies, kalkių, žiba
lo, gamtinio geso, vandens 
ir oro. Atrodo kaip šilkas.

Sudarius iš tų medžiagų 
skystimą, oriono skystimas 
varomas, per mažytes sky
lutes; tad ir išeina siūlai.

Oriono siūlus galima taip 
apdirbti, kad jie būtų pū
kuoti, panašiai kaip vilnos. 
Taigi iš oriono jau pradėta 
gamint ir šilti viršutiniai 
vyriški ir moteriški drabu
žiai. J. C. K.

Nauja Gyduolė 
nuo sausligės

Tapo surastas naujas 
vaistas, kuris apstabdo 
džiovos ligos išsivystymą. 
Charles Pfitzer laboratori
jos pagamino šį vaistą iš 
tam tikrų dirvos pelėsių ir 
pavadino viemycinu.

Iki šiol laikomas geriau
siu džiovos stabdytojo, 
streptomycinas taipgi pa
gamintas iš skirtingų žemės 
pelėsių. Bet ilgiau naudo
jant streptomyciną, vis 
daugiau džiovos perų apsi
pranta su juo ir atsilaiko 
prieš streptomyciną.

Viomycinas gi veikia ir 
prieš tokius . perus, kurie 
jau nebijo streptomycino. 
Reikės, tačiaus, išbandyti 
viomyciną džiovininkams 
gydyti pirma, negu bus ga
lima tvirtinti, kad jis ben
drai būtų geresnė gyduolė, 
negu streptomycinas.

Mieste Winston_- Salem, 
North Carolina, yra milži
niškas Reynolds Tobacco 
kompanijos fabrikas. Jame 
dirba apie dešimt tūkstan
čių darbininkų. Gal pusė 
yra baltaodžių, o kita pusė 
negrų. Prieš apie desėtką 
metų prasidėjo sunkios pa
stangos tuos darbininkus 
suorganizuoti į darbo uniją. 
Tą istorinį darbą pasiėmė 
kovinga Food and Tobacco 
Workers unija- Mažai kas 
tikėjo, kad tos pastangos 
(pavyks. Atrodė, kad rasinė 
[neapykanta stovės skersai 
(kelią. Bet visos kliūtys buvo 
nugalėtos ir šio milžiniško 
fabriko darbininkai tapo 
unijos nariais.

Tame fabrike tarpe tūks
tančių kitų juodosios rasės 
žmonių, už menkutį atlygi
nimą dirbo ir Moranda S. 
Smith. Ji įstojo unijom ir 
pradėjo veikti. Ji tuojau pa
rodė didelių gabumų. Buvo 
išrinkta vieno dirbtuvės 
skyriaus pirmininke. Pas
kui ji tapo unijos lokalo ap- 
švietos vedėja. Tuojau tapo 
išrinkta į visos unijos vyk
domąją tarybą. Paskui Mo-( 
randa Smith buvo paskirta; 
South Atlantic apskrities

VILTIES NEREIKIA NUSTOTI Petro Cvirkos Gimtinėje
Pabėgėlis profesorius Ste- persiauklėjimo. Mes tai sa- Rašo

ponas Kolupaila teigia, kad kerne seniai. Gerai, kad pro-
jis ir jo kolegos esą ne ver
gai, bet “ambasadoriai.” 
Gerai, tegul žmogus giriasi, 
niekam nei šilta, nei šalta. 
Tik visgi būtų įdoųiu žinoti, 
ką profesorius atstovauja. 
Vien tik save atstovauti 
ambasadoriui neužtenka.

Gerai išsiverkęs ir pasi
gyręs, prof. Kolupaila pri
eina labai sveikos išvados. 
Jis rašo:

“Labai svarbus dalykas, 
kad visi esame priversti 
mokytis, ir ne vien specialy
bės. Čia gauname auklėjimą 
politinio ir ekonominio gy
venimo srityje, stebime vi
suomeninius ir darbo santy
kius, matome labai aukštą 
civilizacijos lygį, nepapras
tą elektros ir motorų išsi
plėtimą, nuostabų transpor
tą. Toks perauklėjimas dau
geliui mūsų yra tikrai nau
dingas.” (“Lietuvių Die
nos”, kovo men.)

Dar pridursime: ir labai 
reikalingas. Žmonės, kaip 
pabėgę tituluoti dipukai, iš
auginti ir išmokslinti fašis
tinėje smetoninėje santvar
koje, per baisųjį karą dirbę 
okupantams, padėję jiems 
Lietuvą naikinti ir smaug
ti, verkiančiai reikalingi

fesorius Kolupaila su mu
mis sutinka. Gerai, kad jis 
žada persiauĮdėti.

Tik vieno dalyko mos la
bai prisibijome. Mes prisi- 
bijome, kad tam persiauklė
jimui tiek Kolupailai, tiek 
kitiems tos pačios politinės 
vieros naujiems pribuvė- 
liams, skersai kelią stovės 
jų visiškai klaidingas sap
navimas, kad Lietuvoje dar 
kada nors sugrįš smetoni- 
jada, arba klerikalijada ir 
kad juos pakvies atgal Lie
tuvon jos žmones valdyti ir 
jiems kailį lupti. Lietuvai 
jau užteko vieno klerikalų 
viešpatavimo: nuo 1919 iki 
1926 metų. Lietuvai užteko 
vieno fašistų smetonininkų 
viešpatavimo: nuo 1926 iki 
1939 metų. Tas baisus ma
ras ant Lietuvos liaudies 
niekados nebenusileis.

Tai turėtų labai giliai įsi
dėti į savo galvas profeso
riai ir visi tituluoti ir dip
lomuoti dipukai. Tiktai tuo 
supratimu persiėmę, jie čia 
gyvendami galės naudingai 
persiauklėti ir sugrįžę Lie
tuvon būti jai naudingais 
žmonėmis.

i
Salietis.

STEBĖTINOS LAIDOTUVES
vedėjo pagelbininke. Dar 
vėliau tapo tos apskrities 
vedėja. Vos sulaukus 32 me
tų, ji jau buvo viena žy
miausių moterų visoje Ame
rikoje.

Bet jai darbuotis ilgai 
neteko. Šiomis dienomis 
žiaurioji mirtis pakirto jos' 
gyvybės siūlą. Moran dą 
Smith numirė!

T

Moteriškė, negrė darbi
ninkė, savo pastangomis, 
savo veiklumu, savo atsida
vimu darbininkiškam judė
jimui, bėgiu keleto trumpų 
metų pakilo į vieną iš.j žy
miausių vadovų visoje dar
bininkų klasėje! Į jos laido
tuves, į laidotuves šios dar 
taip neseniai visiškai neži
nomos eilinės darbininkės, 
susirinko tūkstančiai žmo
nių. Net komercinė spauda 
sako, kad Smith laidotuvėse 
dalyvavo trys tūkstančiai ir 
penki šimtai žmonių- Bet ti
krenybėje dalyvavo daug 
daugiau. Miestas Winston- 
Salem niekados pirmiau ne
buvo matęs tokių skaitlingų 
laidotuvių.

Štai, kaip darbininkiškas 
judėjimas iškelia ir padaro ■ 
žmones masių mylimais va
ldais.

Nuteistas penkeriems metams kalejiman Pacifiko pa
jūriečių vadas Harry Bridges teismabutyje su repor
teriais. Oficialiai jis nuteistas neva už kreivą prie
saiką, tačiau jis pareiškė, kad jo byla buvo “frame- 
up.” Darbininkai žino, jog jis nuteistas už kovingu
mą ir sąžiningą gynimą darbininkų reikalų. Jis žadėjo

vesti kovą iki bus išteisintas. 3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Antrad., Geg. 2, 1950

M. BIELEV1ČIUS

Jurbarko apskrityje, Lietu
vos gilumoje, vandeningo Ne
muno krante, yra Klangių 
kaimas.

Čia, vargingojo valstiečio 
šeimoje, gimė lietuvių liau
dies rašytojas Petras Cvirka. 
Savo romane “žemė maitin
toja” jis didžiule realisto jė
ga nupiešė vargingą to paties 
kaimo valstiečių gyvenimą 
prie fašistinio Smetonos reži
mo. “Atėjo ruduo, — vilkų 
metas, — rašė Cvirka, — ir 
iš jų (valstiečių. M. B.) atim
davo derlių ligi paskutiniojo 
grūdo. Jie kūlė, vėtė, o po 
to jis patekdavo sodybos 
aru 3dan, tiems, kas skolinda
vo duoną ligi derliaus valy
mo, lupikams, kunigams, var
pininkams, o artojui belikda

vo tik pelai. Iš jų kepdav.o- 
si duoną.”

šitaip buvo . . .
Neseniai mes aplankėme 

Klangių kaimą. Gyvenimas 
čia pasidarė jau kitoks. Kaip 
ir visur Tarybų Lietuvoje, čia 
laimėjo kolūkinė santvarka, 
visiems amžiams likvida
vusi žmogaus išnaudojimą ki
to žmogaus.

Klangių žemės ūkio artelė 
“Tarybų Lietuva” susiorgani
zavo 1948 metų pavasarį. 
Dveji metai — nedaug laiko. 
Bet ir per tą laiką valstiečiai, 
susitelkę kolūkyje, pasiekė 
didelių ūkinių laimėjimų. 
Pereitą vasarą kolūkis surin
ko vidutiniškai po 18-20
centnerių grūdų iš kiekvieno 
hektaro — du kartus dau
giau negu valstiečiai nuim
davo individualiniame ūkyje.

Kolūkinėse žemėse plačiu 
mastu įgyvendinama prieša
kinė tarybinė agrotechnika. 
Jvestų žalieninė sėjomaina, 
trešama pagal normas mine
ralinėmis bei organinėmis 
trąšomis. Vitenio valstybinė 
mašinų-traktorių stotis, kuri 
pagal sutartį įdirba kolūkių 
žemę, atlieka gilų arimą plū
gais su priešplūgiais, daug
kartinę pūdymų kultivaciją, 
disk avimą ir tt.

Kolūkiečių pasididžiavimą s 
yra išvystyta produktyvioji 
visuomeninė gyvulininkystė. 
Artelėje sukurtos keturios gy
vulininkystės fermos, kuriose 
yra daug karvių, kiaulių, 
avių, naminių paukščių.

—Ar nenorėtumėte pasižiū
rėti mūsų gyvulininkystės 
fermų ?-—pasiūlė kolūkio pir
mininkas, buvęs kumetis, Kas
paras Ramonas.

Šviesiose, erdviose, prekinės 
pieno fermos patalpose mes 
pamatėme puikias veislines 
karves. Kolūkietės pavyz
dingai jas prižiūri ir pasiekia 
aukštą gyvulių produktyvu
mą. Melžėja Bene Gedminie
nė 1949 metais primelžė iš 
kiekvienos jai priskirtos kar
vės vidutiniškai po 2,600 ki
logramų pieno. O šiemet ji 
ketina gauti dar daugiau — 
3,000 kilogramų.

Kiauliniu kystės, a vi ųink ys- 
tės, paukštininkystės fermose, 
kolūkio sandėlyje, kalvėje — 
visur pavyzdinga tvarka.

Ūkio apžiūrą mes baigėme 
kalvėje. Kolūkio kalvis Ed
vardas Marlencas pakvietė 
mus pas save pietų.

—Aš gyvenu čia greta, — 
pasakė jis, rodydamas į nau
jus gražius mūrinius namus, 
stovinčius aukštų klevų pa- 
unksmėje.

Kambariuose, apstatytuose 
gerais baldais, buvo švaru ir 
jauku.

—Sėskite už stalo, — pa
kvietė Marlenco žmona Ma
rytė.—Mes gyvename pasitu
rimai ir džiaugiamės priimi- 
nėdami svečius!

Po pietų Marytė mums pa
rodė savo naminį ūkį ir klė
tį, pripildytą produktais, 
gautais už darbą kolūkyje, 
čia buvo kalnai maišų su

kviečiais, rugiais, miltais, dvi 
didelės statinės su kiauliena, 
statinės su mirkytais obuo
liais, su daržovėmis ir daug 
kitų produktų.

—Per metus mes su žmo
na užsidirbome daug pro
duktų, — pasakė Marlencas, 
—5.7 tonos grūdų, 1.5 tonos 
bulvių, 650 kilogramų vaisių, 
pašaro savo gyvuliams ir di
delę sumą pinigų. O seniau, 
iki Tarybų valdžios, aš ir 

■ žmona — abu bernavome 
dvarininkui Gerulaičiui ir net 
neturėjome savo kampo...

Visur kolūkyje mes matė
me gausumą, pasiturimą ir 
laimingą gyvenimą.

Buržuazinės Lietuvos me
tais skurdas ir badas išvarė 
Petrą Jakubauską užjūriu, į 
Jungtines Amerikos Valsty-’ 
bos. Ten jam teko ilgai ieš
koti darbo. O kuomet jis jį 
rado metalurgijos gamykloje 
Pitsburge, vėl sunkiai vertė
si. Be to atsitiko nelaimė. 
Jakubauskui krito metalo lie
jinys ant kojos. Kompanija 
atsisakė gydyti darbininką. 
Jis buvo išmestas lauk. Jakū- 

♦bauskas vos visai nežuvo iš
girtoje Amerikoje, vargais ne
galais ištrūko iš ten ir grįžo 
į gimtąjį Klangių kaimą.

Tik kolūkyje Jakubauskas 
atrado savo laimę. Jis dirba 
kolūkio veršidėje. Pereitai
siais metais jis už savo darbą 
gavo tiek produktų ir pinigų, 
kad jo šeimai užteks trejiems 
metams.

Vakarais Jakubauskas ima 
savo klarnetą, kuriuo kolūkis 
jį premijavo už gerą darbą, 
ir eina į kolūkio klubą, kad 
dalyvautų kolūkinio orkestro 
išstojime.

Jakubauskas gerai pamena, 
kaip vienodai ir liūdnai gy
venta Klangiuose seniau. Pe
tras Cvirka savo knygoje 
“žemė maitintoja^ rašė: 
“Klangiuose seniai negirdėti 
džiaugsmo... Sutemus vaka
rop — ties nelaimingu kaimu 

i pakimba tokia baisinga tyla, 
i kad net apuokas jos netruk- 
I do savo verksmu. Retai da- 
! bar sužiba žiburėliai pirkiose, 

o jei ir žibtels kur vienišas 
langelis, kaip vilko akis nak
tį, tai greit ir jis užgęsta.”
Linksma dabar Klangiuose. 

Kolūkiniame kaime veikia 
klubas, biblioteka. Valstiečiai 

' pasižiūri kinofilmų, klausosi 
meninės saviveiklos koncertų, 
spektaklių. Vasario mėnesį 
čia buvo rodomi šeši paveiks
lai, jų tarpe puikus filmas 
apie lietuvių didvyrę Marytę 
Melnikaitę, žuvusią narsiųjų 
mirtimi kovoje su hitleriniais 
grobikais.

Klube veikia dramos, cho
ro rateliai; kolūkiečiai studi
juoja žemės ūkio artelės įsta
tus, agrotechniką.

Dabar Klangių kaime yra 
savo vidurinė ir pradinė mo
kykla, taip pat suaugusių 
mokykla. Daugelio kolūkie
čių vaikai mokosi aukštosiose 
mokslo įstaigose. Kolūkiečių 
Mockaus ir Veličkos sūnūs— 
Kostas ir Vladas — Kauno 
universiteto studentai, kolū
kiečio Aimučio duktė — Bro
nė — Vilniaus Pedagoginio 
Instituto klausytoja, ir tt.

Turtingas ir kultūringas 
gyvenimas atėjo į Klangių 
kaimą. Kolūkinė santvarka 
lietuvių valstiečiams atvėrė 
šviesų ir džiaugsmingą kelią 
į laimę.

— Tu tur būt esi pusėti
nai tvirta, — sako šeserių 
metų vaikas jaunai gražiai 
našlei, kuri atsilankė pas 
jo motiną.

— Tvirta? Kodėl tu taip 
manai ?

— Tėvas sakė, kad tu ga
li apvynioti bile vyrą apie 
savo rankos mažąjį pirštą.
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(Tąsa)
Nepaleisdamas žalgos, Jurgis ištrau

kia kibirą ir ima raivytis: ledo gabaliu
kas šliaužia vis gilyn, svilindamas nuga
rą. “Pavyt tą pasiutėlę! Pagaut glėbin!” 
pagalvoja Jurgis ir apsidairo: aprūku
sios trobų akys, kaip tyčia nukreiptos i 
Paversmio krantą, kiekvienas žingsnis 
visam sodžiui matyti. “Nelabai čia ką iš
drįsi,” sumeta Jurgis ir tik pagrūmoja:

— Palauk! Papulsi tu mano rankos!...
“Reikėtų jai p r i krėst l-edokšių nažut- 

kos iškarpon!” pagalvoja jis, bet neiš
drįsta stvert ją į glėbį ir tik pagrasina:

— Pripilsiu tau medžiokus! — atsar
giai iškelia dar vieną kibirą vandens ir 
abejingu balsus pasiteirauja: — O kur 
mama?

— Obeliuos mama. Gal vakare tik par
eis. Ir senelio nėr. . . — atsako ji ir, iš
traukusi iš jo rankų kibirą, nubėga.

Apsitvarkęs su arkliais, Jurgis drąsiai 
įeina trobon. Tenai viskas paprasta, kas
dieniška. Ant stalo —brūklys su kočėlu, 
ant suolo — skalbinių krūva. Sėsdama
sis prie stalo, Jurgis pačiumpa kočėlą. 
Karusė paskubomis suslepia skalbinius į 
spintą, paima prūklį ir patraukia kočėlą 
iš Jurgio rankų, bet tas jo nepaleidžia. 
Karusė juokais užsimoja šerti su brūk
liu, bet Jurgis vis tiek neatiduoda.

— Ale tu ir pikta. Tuoj su brūkliu. 
Tuoj ir pulsi vyro mušt, kad ištekėsi?

— Negi lauksiu, iki jis mane primuš?
— Pikčiurna dėlto tujen ... — nusi

juokia Jurgis ir ima pasakoti:
—Buvo pana Silistina Svėdasuos. Gra

ži ir gera, — nors prie žaizdos! Ir susra- 
do toks ponėkas, paėmė ją. Susivedę pa
gyveno, ir nebegali jisai jos pažint: kad 
pyksta, kad šėlsta, — tikra žiežula! Vy
ras ir klausia: “Kol tu pirmiau gera bu
vai?...” Ji tuoj čiupt kočėlą iš po pa
mynė ir rodo. Pagalys, kaip pagalys, 
ąžuolinis, — tik nugraužtas, nukramty
tas, — tartum jis žvynių sukapotas! 
“Tai va, matai, — sako: — Va, kur pyk
tį išliedavau. Kad tik man užeis, — tuoj 
nutversiu, pagraušiu — man ir pereis.” 
— “Tai ko dabar negrauži?” — “Aha, 
girdi, dabar aš ponia, dabar aš tave 
graušiu!...”

Jurgis reikšmingai žiūrinėja kočėlą ir 
juokiasi.

— Tai ko gi dar žiūrinėji? Aš ne šitą, 
aš kitą graužiu! — atkerta jam Karusė.

— Ale, matai, grauži ir tu dėlto! Ai, 
bus biednas, kuriam tu pakliūsi.

—Nesirūpink . . .
Kaip ir motina, — pakriaunietė, — 

Karusė labai skardžiai taria žodžius, ski
ria kiekviena skiemenį ir labai “irrksi”: 
irr, darr, kurr. Jurgis ją meiliai pamėg
džioja:

— Kirrrrkia, karrrkia... Kurr Karr- 
rrrusė ?

— Eik, kurrrkine! — atšauna ji. ..
Nelabai varžosi Jurgis, bet kad jam 

gerai sektųsi su ja, tuo jis negali pasi
girti. Niekados nepasėdi prie jo Karusė, 
petį priglaudusi. Išjuokia kiekvieną švel
nesnį jai tartą žodelį ir, kaip įgelta, at- 
šoksta šalin, pamėginus ją apkabinti.

Didelio meilumo ženklas yra tas ledok- 
šis, paleistas jam už pakarpos: čia jau 
mergaitė pasirodė. Bet tik tiek iš jos ir 
temato Jurgis atviro palankumo., Svar
biausia jam kol kas, kad iš jo išdaigų, 
iš jo pasakų būtų nebūtų, tai nuoširdžiai 
pasijuokia ir visada mielai jo klauso. Ir 
Jurgis stengiasi, kai tik pagauna progą, 
pajuokinti mergaitę:

— Aš tau apsakysiu, kaip pas Viena
žindį gyvenau. Kad nenugrūstų “civilge- 
fangan,” tai kriaučium pasiverčiau: 
traukiu per sodžius iš kiemo kieman. Kai 
kas išmano reikalą, tai ir paturi. Iš to 
padykimo ir susgundžiau buožynėn už
suk, Alyzavon. “Kas toks?” — “Kriau
šius.”—“Gerai, pasilik.” Senasai Viena
žindys apkiautęs vaikštihėja nusmuku- 
siom kelnėm. Jis tai — baika žmogus. 
Kad pasigeria, tai da ir smuikele pačyre- 
na, pasijuokia su šeimyna. Ale boba jo 
— visus apžergus joja. Titnagas! Kad 
nepaklausei kartą, — pabaigta!... At
neša galelį gelumbės: “Pasiūk rūbą Vi
siem Šventiem!” Aš štukom ir sakau': 
“Kaipgi išteks visiems šventiem, kadgi 
čia medžiagėlės tik — sprindys, nykštys 
ir da truputys. .. Chė-chė!” — “Tu, gir
di, nelok! Man lojikų nereik! Seniui

švarką pasiūk; Visų Šventei ir žiūrėk, 
kad šalbierka išeitų!” Gerai, aš tau pa
siūsiu .. . Traukiau, traukiau, du mėne
sius vis traukiau! Ale gi prisieina man 
ir darbai parodyt. Suraukiau, kaip nagi
nę, ir duodu mieruot. Va, sakau, šalbier
ka. Karališka šalbierka! Ale švarkiuką 
tai gražinau, gražinau ir bent kiek pa
mažinau .. • Apsivelka senis tą švarką, 
ogi rankovytės, va, lig alkūnių! Chė-chė- 
chė!...

— Ale ir meluoji! Nei tavo siūta, nei 
Alyzavoj būta, — pasijuokia Karusė ir 
staiga pakreipia kalbą: — Palot tu gra
žiai paloj i, bet tu teisybės kiek pasakyk. 
Kur tėvuką nuvežei?

Jurgis, tylėdamas minutėlę, žiūri jai 
į akis.

— Ko gi žiūri? Deksnys gi pasakė. 
Mama kad rūpinasi, kad graužias! Nuo 
ryto jau išbėgo Obeliuos, špitolėn .. .

— Tik nesukit sau galvų. Bus gerai! 
Bus kaip reikiant, — ramina Jurgis Ka- 
rusę ir tuoj pakeičia kalbą: — Druskos 
atvežiau! Duok kur nupilti!

— Tai negi tu špekuliuoji? Ką?
— Kurgi. Ar tai mano? Brolio gi, Jo

no. Čia miežių buvo pūdelis, tai išmai
niau. Sykį jau važiuoji, tai tuo pačiu 
gaištu .. .

— Na, tai sakyk jau, kur išvežei?
— Negaliu. Pargrįš, — pasisakys.
Kiek tik buvo įmanoma išsisukinėti, 

Jurgis išsisukinėja. O Karusė ir vienaip, 
ir kitaip vis mėgina ištraukti iš jo pa
slaptį.

— Tai iš kur tu parvažiuoji? Iš Dvin- 
sko? Tai Dvinskan ir nuvežei?

Jurgis nusijuokia:
— Tai — žiežula! Nori ištraukt žo

dį!. .. Kad negaliu, tai ir nesakysiu!...
Pagaliau atkulšnoja senasis Varkalys 

su Deksniu, ir Jurgiui malonu, kad gali
ma ginčą nutraukti.

Pasikėlęs, jis paspaudžia ranką ir se
neliui, ir Deksniui ir pasitraukia ato
kiau, kad Deksnys galėtų užimti savo 
vietą už stalo tarpulangėje, po senoviš
ku kreivastikliu veidrodžiu, atmušančiu 
jo apskritą blizgančią plikę. Jis čia lyg 
šeimos narys ir drąsiai čiulpia savo me
dinę pypkę • su žalvario stogeliu, ant 
grandinėlio pakabintu.

—Tai tu jau čia, Jurgėk? — stebisi 
senelis.

—Jau aš čia! — linksmai aiškinasi 
Jurgis: — Kaip tik kaizerio karūną šu
va nusinešė, tai aš tuoj ir čia. Kurgi 
man mieliau bus?

— Nagi, taigi, — reikšmingai pasi
žiūri į Karusę senelis.

— Kaipgi kitaipgi, — pasišaipo ir 
Deksnys.

> Abu jie gerai nusiteikę: žinia apie kai
zerio pabėgimą apskriejo visą valsčių. Ir 
jiems rūpi kalbėti vis apie tą patį: kaipgi 
čia toliau bus, kas gi dar čia bus? .. .

Aišku, vakarėjant prigužės pilna troba 
žmonių, ir kalbų bus ligi vidurnakčiui. 
Jurgis tylomis šypsosi: “Šiandieną bus 
ilgas pobūvis,” ir vis pasižiūri į Karu
sę.

— Na, kaip tu buvaunas žmogus, — 
atsipūtęs pradeda Deksnys, — apsakyk 
gi tu mum, Jurgėk, naujienas;

Užsimezga varžybos. Tartum sėdi du 
naktigoniai Pilkalnio viršūnėje, ugnelę 
susikūrę po pat šunobelies šakomis, ir 
imasi žodžio pajėgumu, pašaipos aštru
mu ir sąmojo vingių staigumu, kirsda- 
miesi, lyg kortuodami: vienas žodį, kitas 
žodį. Visi tolimi, — dideli ,ir nedideli — 
pasaulio įvykiai pinami krūvon ir čia 
pat įmantriausiai išaiškinami. Tų im
tynių pasiklausius, gali pasirodyti, kad 
viskas plačiajame pasaulyje sukasi taip, 
kaip apskrities “kermošiuje”: “gudruo
lių” ir “kvailių” lošime, “bagotų sukčių” 
ir ‘biednų žioplių” imtynėse... Ima ro
dytis, kad geras rugelėnas^ jei jis pirmas 
visuose kaimo darbuose, tai ir plačiaja
me pasaulyje ne paskutinę vietą užimtų. 
Ne paskutinę!. ..

— Kurgi tasai, brač, Prūsų karalius 
pabėgęs būtų? A? — gudriai prisimerk
damas, išriečia ilgą klausimą Deksnys.

Jurgis ilgai nesvarsto:
— Agi, — smirdančio sūrio žemėn. 

Pas kūmą saVo — karalienę galanską.
j[Bus Daugiau)

DU ŽYMŪS PARENGIMAI
Tarptautinis Festivalis, ku

rio labai įdomi programa, bus 
Jordan Hall, Huntington Ave. 
ir Gainsboro St., Boston, 
Mass., šeštadieni, gegužės 6 
d., 8 vai. vakare.

Programoje dus rusų tau
tiniai šokiai, žydų liaudies 
didysis choras. Išliuosuotojų 
(Emancipation) Choras, ita
lų klasiški . šokikai, lietuvių 
Worcesterio AIDO CHORAS 
— dainuos ir tautiškus šokius 
šoks.

Tb d ė 1 w o r c e s t e r i e č i a m s 
pravartu skaitlingai važiuoti, 
nes aidinčių dalyvavimas tam 
nepaprastam festivaly,j trau
kia ten būti.

★
Gegužes 7 d., 5 vai. po pie

tų, įvyks trečias PP metinis 
bankietas. Valgiai bus duo
dami iš vištienos su visais 
gardumynų pridėčkais . Gau
si muzikalė ir dainų progra
ma. Įžanga $2. Vaikams ir 
bedarbiams pusė kainos. ,

Vieta 29 Endicott Street, 
Worcester, Mass. D. J.

Nashua, N. H.
DARBO KLASĖ VEIKIA
balandžio 16 d., Bedfordc, 

buvo sušaukta konferencija 
darbo žmonių vienybes reika
lais. Šioj konferencijoj daly
vavo tokios progresyvių spė
kos, kokių dar pirmiau ne
buvo.

Parengimą rengė bendrai 
visos unijos, kokios tiktai gy
vuoja New Hampshire vals-į

tijoj, kaip tai, CIO, ADF ir 
nepriklausomos unijos. Kar
tu tai buvo ir bankietas. Ban
kiete dalyvavo 1,200. Kaip 
konferencijoj, taip bankiete 
dalyvių didžiuma buvo jauni 
žmonės, pilni energijos veiki
mui. Bankiete kalbėjo atsto
vai nuo visų unijų.

Pirmas kalbėjo Joseph D. 
Keenan, ADF atstovas. Su
prantama, jis neapsėjo nepa
lietęs komunistų, nes dabar 
jau tokia pas juos mada.

Antras kalbėjo kunigas 
Bruwstem Jis pasakė gerą 
kalbą ir pašiepė pirmesni 
kalbėtoją, kuris puolė komu
nistus. Kalbėtojas sakė, kad 
toki užsipuolimai ant komu
nistų nieko gero darbinin
kams nedaro. Jis sakė, kad 
darbininkų galybė yra tiktai 
vienybėje. Sakė, kad nereikia 
daryti užpuolimus ' ant kitų 
todėl, kad jie kitaip mano. 
Jis sakė, kad jeigu norime 
laimėti, tai turime laikytis 
vienybės.

Paskui kalbėjo Maurice J. 
Tobin iš Washington. Jis nu
rodinėjo, kokią žalą daro 
darbininkams toks įstatymas, 
kaip Taft-Hartley ir kiti, ku- 

! riuos reakcionieriai siūlo 
Kongresui priimti.

ši konferencija ir bankietas 
rodo, kad šios valstijos unijos 
pradedą suprasti reikšmę 
vienybės, ir bendros kovos už 
geresnius darbo žmonių rei
kalus. Buvo nurodyta, kad 
pragyvenimo kainos labai pa
kilo, o algos negali jas pasi
vyti.

Čia buvo nurodoma, kaip 
sunku kovoti, kada yra kelios 
skirtingos unijos,, nes viena 
streikuoja, o kita ne. Darbi
ninkai sėkmingiau gali kovo
ti, kada vienos industrijos vi
si priklauso prie vienos uni
jos, kaip yra Anglijoj, Fran- 
cijoj, Italijoj ir kitur.

Kad vienybės darbas eitų 
geriau, tai suorganizuotas 
United Labor Committee of 
New Hampshire. ši organi
zacija jau atstovauja dau
giau, kaip 50,000 unijistų. Šis 
komitetas stengsis supažin
dintu darbininkūs ne vien 
vienybės reikale, bet ir kan
didatų į 'valdiškas vietas rei
kalo . Mat, iki šiol kandida
tai laike rinkimų daug paža
da, o paskui to nepildo. Kal
bėjo gražiai, bet kaip veiks, 
tai pamatysime. 

t

Vienas iš U.mlyvių.

Šypsenosl

Newark, N. J.
Matykit Visi Gražiąją 

Operetę “Sylvia”
šeštadienį, gegužės 6 die

ną, Lietuvių saleje, 180 New 
York Avė., lygiai 7:30 vaka
ro, atsidarys estrados užlai
da. Ten pamatysite, kaip 
Lietuvoje kaimiečiai šienapū- 
tės laiku darbuojasi lankoje 
prie šieno. Jaunimas šie
nauja su. dalgėmis, dirba 
grėbliais ir šakėmis. Ne tik 
kad dirba, bet liuosesniu lai
ku romansuoja, linksmai dai
nuodami įvairias liaudies dai
nas.

Stebėdami šią ‘ melodingą 
operetę, jūs jausitės, kaip 
Lietuvoj linksmai dainuoda
mi laukuose leidžią gražiai 
laiką. Tuomet jūs pajusite 
savyje tas jaunas dienas, sa
vo senojoj tėvynėj praleistas.

Sietyno choras niekuomet 
nėra suvylęs savo simpatikų, 
gi šiuo kartu bus dar ge
riau prisirengęs, vadovaujant 
mokytojui Walteriui Žukui 
dainavimui ir Stelmokų Onu
tei — režisuojant.

Būkit visi, visos laiku.
Choro Reporteris.

menėje pabudo žmona ir jil Mažasis broliukas: — Šo
kiausia manęs, koks dabar.šuo tur bū^ gerai mato pa- 
laikas? Aš jai sakau: ‘dar j tamsyje.
tiktai dvylikta valanda.”!
Bet kaip tik tuo tarpu tas! 
bestija laikrodis sukukavo! 
tris.

Motina: — Kaip tai?
Mažasis: — Nagi vakar 

vakare, jai sėdint verandoje 
su Jurgiu patamsyje,

— O ką tu tada darei? Į girdėjau ją sakant: kodėl 
—t Ką gi aš darysiu? Na- tu, Jurgi, barzdos n-enusi- 

jau gerokai pakabinęs!gi tiirėjau stovėti vietoje ir skutęs?...
besitriūsiant prie-i atkukuoti likusias devynias. | I. U.

padėtį pereitą vidunaktį, — 
vedęs vyras skundžiasi savo 
bičiuliui. .

— Kaip tik parėjau na
mo, 
ir man

SIETYNO CHORAS STATO SCENOJE

OPERETE

Sietyno Choras, vadovaujamas Walter Žuko

“Sylvia” yra linksmų metodiškų dainų, 2-jų veiksmų operete, pilna juokų ir intrigų. Svarbesnes ro
les joje vaidina? Ann Stellman-Eicke, Nella Mitk us, Robert Žukauskas, Frank Smith, Tadas Kaš- 
kiaučius, Tessie Stočkicnc, Adelė Rudis, Helen Ja cat, (Katrė Žukauskienė, Anna Kunickienč ir visas 
SIETYNO CHORAS.

Sekmadienį, Gegužės 7 May, 1950
ŠV. JURGIO SALEJE** Newark, N. J.

PRADŽIA 3:30 V AL. PO PIETŲ ' ĮŽANGA $1.00 SU TAKSAIS.
PO VAIDINIMO BUS ŠOKIAI širdingai kviečia visus — RENGĖJAI.

as

4 push—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antrad., Geg. 2, 1950



Kaip šiandien atrodo
Latvijos sostine Ryga
I —_____.

(Apybraiža)

RYGA — vienas gražiausių 
Tarybų Sąjungos miestų. Sun
ku bepatikėti, kad visai nese
niai, vos tik prieš penkerius 
metus, kuomet iš Latvijos 
TSR sostinės buvo išvyti vo
kiškieji fašistiniai grobikai,

Suklestėjo latvių tautos kul
tūra — nacionalinė savo for
ma, socialistinė savo turiniu. 
Jau pirmaisiais pokariniais 
metais buvo sukurta Latvijos 
TSR Mokslų Akademija — 
respublikos mokslo centras—

miestas teikė liūdną sugriovi- vienijanti 16 mokslinio tyrimo
mų vaizdą. Neveikė vanden
tiekis, elektrinė, kuriuos fa
šistai susprogdino. Griuvė
siais jie pavertė miesto dalį, 
vadinamą “Senąja Ryga,” su 
josios vertingais architektūros 
paminklais.

Atrodė, kad miestui atkurti 
reikės dešimtmečių. Bet lat
vių tauta, vadovaujama ko
munistų partijos, prisiekė — 
atkurti Rygą trumpiausiu lai
ku. Ir ji ištesėjo savo žodį, j 
Tepraėjo tik pen keri metai— ] 
Ryga, pakilusi iš griuvėsių, j 
tapo dar gražesne, negu ji ' 
buvo prieš karą.

Šitaip atrodė vienas iš 
^“Senosios Rygos” kvartalų. 

Pusiau sugriautos senovinių 
pastatų sienos juoduoja atvi-. 

>romis langų duobėmis. Ap-1 
link pastatus—griuvėsių krū-] 
vos. O štai kaip šis rajonas] 
atrodo dabar: Prie atkur- • 
tų respublikos Mokslų Aka-1 
demijos ir Latvijos Valstybi- i 
nes Filharmonijos pastatų I 
įrengtas naujas skveras. Prie! 
Latvijos Architektūros Aka
demijos pastato pasodinta 
šimtai dekoratyvinių krūmų.

Naujosios, tarybinės Rygos 
peizažui būdingi ne tik pui
kūs žali bulvarai išilgai ra
mių kanalo vandenų, gotikos 
nėrinių pynimas, bet ir aukš
ti galingų gamyklų bei fa
brikų korpusai, naujų gyve
namų namų kvartalai.

Broliškosioms tarybinėms 
respublikoms padedant, per 
pokarinio penkmečio metus 
atkurta bei naujai aprūpinta 

kvisa Latvijos bei jos sostinės 
pramonė. Rygos įmonės ėmė 
išleisti naują produkciją, ku
ri niekuomet anksčiau Latvi
joje nebuvo gaminama. Vie
toje pusiau amatininkiškosios 
gamyklėlės, kadaise gaminu
sios spynas bei pasagas, iš-I 
sitiesė erdvūs vagonų gamy
klos cechai. Komfortabeliški. 
Rygoje pagaminti, vagonai 
kursuoja Uralo, Kaukazo ir 
daugelio kitų šalies kelių 
elektromagistralėse.

Rygos gamyklų ir fabrikų 
kolektyvai sėkmingai įsisavi
no generatorių, motorų bei 
variklių elektrifikuotam ge
ležinkelių transportui, auto-, 
traktorinių, hidrometeorolo-1 
ginių bei matuojamųjų prie
taisų, automatinių telefono 
stočių ir daug kitokios pro
dukcijos gamybą.

Kelis dešimtmečius tuštavo- 
jusioje gamyklos “Provodnik” 
aikštelėje pastatyta galinga 
elektrinių mašinų gamykla —1 

p REG, aprūpinta nauja, tary-1 
bine technika.

Didelių laimėjimų pasiekė 
rygiečiai atkuriant sostinėsI 
gyvenamąjį ūkį. Mieste at
statyta ir kapitališkai atre
montuota apie 69 tūkstančiai 
kvadratinių metrų gyvenamo
jo ploto. Vokiškieji fašisti
niai barbarai sugriovė visą 
miesto transportą, susprogdi
no tiltus per Dauguvą. Da
bar sostinės transportas yra 
atkurtas. Miesto magistralė
mis kursuoja daugiaviečiai 
troleibusai, kuriuos rygiečiai 
gavo iš maskviečių dova
nų. Dauguvos krantinė 
apsirengė granitu, atsta
tyti visi tiltai. Plati as
faltuota trasė . palei Daugui 
vą, aptverta masyviais ketaus 
pinučiais, žolynais, krūmais,- 
pasidarė viena iš labiausiai 
miestiečių mėgstamų pasi- 

jr^yaikščiojimo vietų. Kiekvie- 
* hą pavasarį ir rudenį miesto 

y gatvėse, soduose, parkuose 
jįrtoei skveruose persodinami 

tūkstančiai medžių, alyvų 
krūmų. Labai grąžus yra 
skveras prie operos teatro 
pastato.

institutų, kuriuose dirba dau
giau kaip 500 mokslininkų.

Rygoje — 7 aukštos moks
lo įstaigos. Kūno kultūros, 
teatrinio meno ir pedagoginis 
institutai — įsteigti per po
karinius metus.

Palyginti su 1940 metais, 
studentų skaičius padidėjo 
daugiau kaip du kartus. Tik 
universitete 12 fakultetų šiais 
metais mokosi apie 5 tūkstan
čius studentų — būsimų inži
nierių, architektų, geologų, 
istorikų, gydytojų .teisininkų, 
chemikų ir kitų specialistų. 
Beveik trigubai padidėjo vi
durinių technikinių bei speci
aliųjų mokslo įstaigų skaičius. 
Latvijos TSR, kaip ir visoje 
Tarybų Sąjungoje, įgyvendin
tas įstatymas apie visuotinį 
nemokamą privalomą septyn
metį apmokymą. Latvijos 1,- 
500 mokyklų mokosi apie 300 
tūkstančių vaikų. Rygoje — 
115 mokyklų. Jos užima 
erdvius, šviesius pastatus. 
Viename iš jų — pritvir
tinta memorialine lenta. 
Toje mokykloje kadaise mokė
si įžymusis latvių poetas - re
voliucionierius Janis Rainis; 
aistringos poeto eilės, kupi
nos karštos meilės savo tau
tai, dabar respublikoje lei- 
d ž i amos d au gi atūkstantin ia is 
tiražais, verčiamos į broliškų
jų TSR Sąjungos tautų kal
bas.

Dailės Akademija — vienas 
iš gražiųjų Rygos pastatų. 
M i tr i os i os statyto j ų ra n k os 
sugebėjo iš raudonųjų plytų 
sukurti dailingą ornamentą, 
masyviam pastatui suteikti 
lengvumą. Akademijoje sėk
mingai dirba apie 300 tapyto
jų, skulptorių, grafikų.

Praslinkęs penkmetis buvo 
vaisingas visiems devyniems 
•lygos teatrams. Geriausieji 
spektakliai z— J. Rainio “Ug
nis ir naktis” Dailės Teatre ir 
A. Grigulio “Molis ir porce- 
lanas” Akademiniame Dra
mos Teatre—nusipelnė aukš
tą apdovanojimą — Stalininę 
premiją. 1949 metais Aka
deminio Teatro ir Rusų Dra
mos Teatro kolektyvai buvo 
pakviesti gastrolėms į Mask
vą ir į Leningradą. Didelę 
vietą teatrų repertuare uži
ma latvių dramaturgų E. Za- 
litės, A. Grigulio, A. Brode- 
lės pjesės, kurios vaizduoja 
Tarybų Latvijos darbo žmo
nių gyvenimą.

Respublikos sostinėje — 13 
darbininkų klubų, 23 kinote- 
atrai . Nauji filmai Rygos ki- 
noteatrų ekranuose demons
truojami kartu su jų išleidimu 
į Maskvos ekranus.

Didelio pasisekimo susilau
kė dabar spalvotieji filmai 
“Berlyno kritimas,” “Kuba- 
nės kazokai,” taip pat "Pa
saulio jaunystė” — apie Pa
saulinį demokratinio jaunimo 
festivalį Budapešte. S.

Cleveland, Ohio
Metodistų Konvencijoj 
Moterys Nusitarė Veikt

Clevelande įvyko Metodistų 
Konvencija, kurioje delegatų 
dalyvavo 3,500. Jie atstovavo 
dideles mases žmonių.

Moterys delegatės savo po
sėdyje pasižadėjo kovoti su 
visokiomis piktadarystėmis, 
kaip tai: raketų, gemblini- 
mų ir prieš kitokius prasi
kaltimus. Jos atstovaudamos 
1,493,672 moteris nutarė po 
visą Ameriką mobilizuoti mo
teris balsavimams, kad mote
rys užsiregistruotų ir balsa
vimo dieną eitų į balsavimo 
būdukę ir balsuotų lokali
niuose, valstijiniuose ir naci-

onaliuose balsavimuose. Į
Moterys nutarė veikti, kadi 

būtų 
tarp 
kad 
gą

sudaryti geri santikiai 
skirtingų tikybų •moterų, 

sudarius didesnę jė- 
už išlaikymą žmoniš

kų teisių ir civilių teisių dėl 
visų žmonių. Jo pareiškė, kad 
nekurtose valstijose neturi 
balsavimo teisių, » kad negrų 
laisvė yra varžoma, negrai 
yra taip pažeminti, kad jie 
negali gyventi tarpe baltųjų, 
kad negrai yra pažeminti iki 
žemiausio laipsnio; jie segre- 
guojami darbavietėse, žaisla- 
vietėse, mokyklose, gatveka- 
riuose, . viešbučiuose, valgy
klose ir teatruose. Negrai 
traktuojami taip, kad, rodos, 
jie nėra žmonės. O krikščio
niškam pasaulyje neturi būti 
pasiskirstymo ir neapykantos 
balto prieš juodą ar juodo 
prieš baltą.

Metodistės 
vesti po visą 
kad moterys 
bę. veikti, kad tokios negero
vės būtų prašalintos per ap- 
švietą, legislatūrą ir aukš- 
čiausį teismą. Jos žadėjo 
įsteigti Christian Social Rela
tions Department ir per tą 
departmentą raginti moteris 
prie politinės veiklos, labiau
siai laike balsavimų, kad mo
terys neužsidarytų stuboje 
prie pečiaus, kad pilnai išnau
dotų savo pilietiškas teises 
ir kad išrinkus socialiai nusi
teikusius žmones į seimelius 
ir valdvietes, išnaikinus tas 
visas blogybes: linčius, diskri
minaciją 
tokius 
teisių.

Nuo 
te rims 
kimo ju užsibrėžtam darbe.

V. M. D.

nutarė rimtai 
šalį kampaniją, 
imtų atsakomy-

ir ki- 
pan e i g i mus ž mo 11 i š k ų

savęs linkiu toms mo
ku od id žiausio pasise-Worcester, Mass.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

žinios, 
kores-

Prašau patalpinti į 
atitaisymą neteisingos 
Laisvėje, bal. 22 d., 
pondencijoj iš So. Bostono, ,
Po antgalviu/ “Policija Suval-, 
dė Kryžiokus,” kur pasirašo į 
“Iš šalies Tėmijęs,” rašo: | 
“Net worcesterictis Karazija, 
kuris gyvena Amerikoj jau 
kelios dešimtys metų, ir ku
ris organizuotai su Worceste- 
rio smogikais dipukais atva
žiavo į šį pikietą, taipgi rė
kia: ‘nesuprantu!’”

Kokia gali būti laikraščiui 
nauda iš tokios neteisybės ir 
korespondentui rašyti ? O gal 
iš labai toli tėmijo, tai ne
pažino, arba prisisapnavo 
mano pavardė.

Mielas korespondentai, jei
gu tu turi savigarbos, tai pa
aiškinkite per laikraštį Lais
vę, kad jūs manęs ten nema
tėte, nes negalėjote matyti. 
Aš tą dieną So. Bostone visai 
nebuvau ir jokiame pikiete 
nedalyvavau.

Kadangi Worcesteryje yra 
du Karazijos — tėvas ir sū
nus, tai reikalauja atitaisy
mo :

ŽINIOS IŠ LIE IEVOS
produkcijos kokybė.

VIENAM TERŪPI BALSAI, 
KITAS NESURANDA PRINCIPŲ

diena.— 
leidykla 

spausdinimui ati- 
Ei leraščių”

Naujos Bibliotekos
Kolūkiuose ir Apylinkėse

RAŠYTOJŲ IR 
MUZIKŲ KŪRINIAI

VILNIUS, kovo 12 
Grožinės literatūros 
spaustuvei
davė Venclovos 
rinktinę ir Valsiūnienės naujų 
eilėraščių rinkinį “Saulėta 
diena.” Iš verstinės broliš
kųjų tarybinių tautų grožinės 
literatūros spausdinti atiduo
ti Ažajevo “Toli nuo Mask
vos,” F e d i n o “Pirmieji 
džiaugsmai” ir “Nepaprasta 
vasara,” Muskatino “Milijo
nierius,” Gončaro “Auksinė 
Praga” ir kt. Tarp kitų spaus
dinti įteiktų 
yra įžymus 
sės i’o m an as 
donasis.”

verstinių kūrinių
Anderseno Nck-
“Mortenas rau-

Daugelį kitų kūrinių rašy
tojai užbaigė ir įteikė Groži
nės literatūros leidyklai. Po
etai įteikė 20 spaudos lankų 
apimties 
poezijos 
vytis —
leraščių rinkinį), I
— jaunųjų mičiurininkų dar
bą vaizduojančią apysaką

" Tary b i nes 1 i etų vi ų 
antologiją,” T. Til- 
“Rinktiim” isavo ei- 

Janušytė

Stambų kūrinį pateikė tary
biniai muzikai. Spausdinti 
atiduotas didelio formato 12 
lankų apimties muzikinis vei
kalas “Tarybines lietuvių 
dainos.” Šiame leidinyje tel
pa Lietuvos TSR kompozito
rių sukurtos dainos tarybines 
santvarkos metu.

GYVENAMIEJI NAMAI
DARBININKAMS

KAUNAS, kovo 12 diena.- 
miesto Statybos tresto 

No. 2 kolektyvas prieš laiką 
įvykdė duotąjį įsipareigojimą 
rinkimų garbei. Statybinin
kai pilnai užbaigė įrengti 
naują 35 butų gyvenamąjį 
namą Tolstojaus gatvėje. Čia 
apsigyvens miesto darbininkų 
ir tarnautojų šeimos.

Iki kovo 12 d. užbaigta dar 
vieno 
mojo

Kauno

nauj o 
namo

. Herald Tribune ko- smulkiojo biznio, iš farmd* 
Alsop rių ir iš darbininkų? Taip

į ir klaidžioja 
ne į demokratų ir respubli- paklydęs, ieško, liet nesu* 
konų raštines ir kalbėjosi su randa republikonų partijai 
abiejų didžiųjų partijų ko- principų, kuriais būtų‘gali
ni ite tų pirmininkais. Repū- ma visus 
■blikonų partijos komiteto stems visko pažadėti, 
pirmininku yra Guy Gab-I 
rielson, o demokratų parti-] 
jos — William Boyle. Į

Kolumnisto Alsop tose 
raštinėse ir tuose su tais 
politikieriais pokalbiuose 
įgyti įspūdžiai yra labai 
įdomūs. Jo supratimu, de
mokratų 
tik vienu 
laimėjimu piliečių balsų rin
kimuose. Tam reikia geros 
organizacijos. Ponas Boyle 
yra geras organizatorius. 
Net tokiose respublikoniš
kose valstijose, kaip Wis
consin ir Oregon, kur pir
miau demokratai beveik ne
turėjo jokios partinės orga
nizacijos, šiandien turi ge- 
rai? sklandžiai 

; organizacijas.
: Boyle mokąs laimėti darbi
ninkus savo pusėn. Jis ne- 
iabejoja, kad ateinantį rude- 
inį demokratai vėl laimės 
! rinkimus.

jlumnistas Stewart
BIRŽAI, kovo 12 d. — šio- buvęs nuvykęs Washingto- Gabrielsonas

mis dienomis įsteigtos naujos 
bibliotekos Biržų valsčiaus 
Sodeliškių apylinkėje ir Ku- 
preliškio valsčiaus Alizavos 
apylinkėje.

Biržų I-sios vidurinės moky
klos mokiniai padovanojo še
fuojamiems Vinco Kudirkos 
vardo ir Juliaus Janonio var
do kolūkiams bibliotekėles, 
kuriose iš viso yra apie 500 
vertingų knygų, šiuo metu 
bibliotekėles jau turi 147 ap
skrities kolūkiai. '

Jeigu buržuazijos valdymo 
laikais apskrityje buvo tik 3 
bibliotekos, tai dabar apskri
tyje, neskaitant mažesnių bi
bliotekų, yra 13 valstybinių 
bibliotekų su 37 tūkstančiais 
knygų. Knyga pasidaro 
mas kolūkiečio draugas.

lyderis rūpinasi 
dalyku, būtent,

art

Gydytojai — Rinkėjams

MAŽEIKIAI, kovo 12 
Ruošdamiesi sutikti kovo 
ją, Mažeikių miesto medici
nos darbuotojai organizavo 
lektoriumą. G y d y tojai -1 e k to
riai kas savaitę lanke miesto 
įmones, Įstaigas ii- aplinkinius

d.—

veikiančias

12 butų gyvena-1

Paleista Darban Nauja 
Karamelės Mašina
' ŠIAULIAI, kovo .12 diena.- 
“Rūtos” konditerijos fabrike 
paleista darban neseniai gau
ta iš broliškųjų respublikų 
nauja karamelės mašina. Me
chanikas Navardauskas gar
bingai įvykdė duotąjį rinki
mų garbei įsipareigojimą — 
naujoji mašina buvo sumon
tuota žymiai anksčiau numa
tyto laiko.

Paleidus naująją mašiną, 
minkštos karamelės .gamyba 
paspartėjo 10 kartų.
čiau šį darbą dirbo rankiniu 
būdu 5 darbininkės.
naujajai mašinai 
tereikia tik vieno žmogaus; 4
darbininkės galėjo pereiti į 
kitą darbą. žymiai pakilo 
taip pat ' išleidžiamosios

Anks-

Dabar 
aptarnauti

patenkinti, vi

Bridgeport, Conn

gegužės (May) 7 
pietų. Bus balsa- 
Centro Komiteto, 

delegatų rinkimas,
klausimas, apskri-

Svarbus LDS 74 k p. susirim 
kimas bus 
d., 4 :30 po 
vimai LDS 
LDS seimo 
“Tiesos
ties konferencijos raportai ir 
kiti svarbūs 
su LDS veikla, 
nariai dalyvaukite, 
rinkimo bus 
žmonys.

LDS

reikalai, surišti 
Būtinai visi 

Po susi- 
draugiškas pa-

71 K p. Rast.
J. Mockaitis.

kolūkius, kur rengė pasikal
bėjimus rinkėjų tarpe, skaitė 
paskaitas

Gydytojai - lektoriai Žilins
kaitė, Pilnis, Bolisas ir Vitkus 
su paskaitomis “T 
medicinos laimėjimai, 
slas ir religija, 
mūsų 
lankė

“Mok- 
Gydymas 

įlyje” ir kt. jau ap- 
alaus daryklos “To

linu apdirbimo fabriko
“Linas,” baldų dirbtuvės dar
bininkus, “Socialistiniu keliu” 
kolų k i o vai st i eč i us.

A. Mickus.

SKELBKITeS laisvoje

apy- 
įsi tė-

Pranešimas
EASTON, PA

Didelė naujiena Eastonui ir 
linkui. Visų lietuvių prašome
myli, jog bus rodomi lietuviški ju- 
domieji paveikslai. Yra nufilmuotas 
veikalas Paparčio Žiedas, kurį su
vaidino Brooklyno artistai. Būtinai 
pamatykite jį.

Bus rodomas šį sekmadienį, gegu
žės (May) 7 d., pradžia 7-1 ą vai. 
vakare, įžanga nemokamai, Kailia- 
siuvių Svetainėje, 429 Northam- 
ton St. Kviečiame visus atsilankyti 
ir pamatyti tą gražią filmą, nes tu
rėsite sau daug malonumo. — Kvie
čia LLD 13 kuopa. (81-82)

PRANEŠIMAS
PHILADELPHIA, PA.

Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 
antradienį, gegužės (May) 2 d., pra
sidės 7-tą va), vakare, Liaudies na
mo, 735 Fairmount Avc.

Visos narės malonėkite dalyvauti, 
nes turėsime prisirengti prie pikni
ko ir yra kitų svarbių reikalų ap
tarimui. — Sckr. (80-81)

Kas kita su republikonų 
i partijos pirmininku. Gab- 
jrielson yra labai konserva
tyvus žmogus. Jis moka 
Idaug kalbėti, leisti smar
kius pareiškimus. Jis nori 
savo kolegas mokinti. Nori,: 
kad jie suprastų, kas yra 
republikonų partijos prin
cipai.

Bet jo nelaimė tame, kad 
ijis pats tų principų nesu- 
iranda. Jis žino tik vieną 
dalyką, būtent, kad repub
likonų propagandai reikia 
daug pinigų. O iš kur tie 
pinigai ateis? Aišku, iš ka
pitalistų kišenės. Jis jų iš 
ten ir gauna. Bet tokiam at
sitikime, Gabrielsono parti
ja turi su savo principais 
prisitaikyti prie stambaus 
kapitalo.

Jeigu savo principais at
virai ginsi didžiojo kapitalo 
interesus, tai ką laimėsi iš

SANDĖLIS KNYGŲ-ŽOLIŲ 
Knygos

Vainikėlis, paveiksluotos mišių
maldos, Tilžės spaudos .......... 75c

Didžiausias naujas sapnininkas $1.50 
Lietuviška Gaspadinė, su 450

visokiausių receptų ............. $1.25
Naujas Savizrolas — juokingas 
Laimės Nuspėjimas, Planetos .. 
Duktė Gyveno Pūstynėje .......
Duktė Marių, graži apysaka .... 
Dangaus žvaigždynas — su 

pabrėžimai, kaip planetos 
keliauja ............................

Raktas, kaip gali atrasti laimę 
Vaideliotka, apysaka apie Skais

girio pilį, kur dieną-naktį 
degdavo lietuvių aukuras. Su 
paveikslais .............................

Dainų rinkinys, apie 120 dainų 
Lengvas Būdas Išmokt Angliškai 
Velnias -— Kapitonas, žingeidūs

skaitymai, knyga apie 400 psl. 1.75
Biblija, tai yra tikrai pilnas 

Šventraštis, 1127 pusi. apd. 
Karvės ir Gorų Sūrių Padarymas 
Juokų, Mįslių, Šposų monologų

Rinkinys
Rinkinys Visokių Trumpų Pasa

kaičių, juokingų ir labai nau
dingų .....................................

50c

25c
30c

50c 
1.00

75c
75c
35c

2.50 
25c

35c

25c

Geriausios žolės, kurios yra nuo 
sekančių kentėjimų:

strėnų ir inkstų skaudėjimo 75c
sutukimo, eik kūdyn
nervų sugedimo, bemiegės 1.00 
vyriškumo nustojimo .....
vandeninės ir širdies ligų

1.00

1.25 
75c

Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo
Trejanka, stambios šaknys ariel. 75c 
Nuo 
Nuo 

5
Nuo

1.10

75c 
75c

cukrines ligos (diabetis) 1.00 
aukšto kraujo spaudimo, 

uncijos ...............................
kosulio, dusulio, mainų ar 

bile kokios asthmos paleng.
Nuo visokių ramatiškų sausgėlų

Pinigus geriausiai siųsti per pašto 
Money Order, arba siunčiame ir už
dėtu mokesčiu C. O. D.

M. KUKAITIS
384 Dean Rd., Spencerport, N. Y.

Spencerport, N. Y.

Matthew AEGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Tėvas Karazija.

DORCHESTER, MASS.I
 T 1 AV. 2-402G į

DR. JOHN REPSHIS Į
(REPŠYS) JLIETUVIS GYDYTOJAS |

Valandos: 2-4 ir G-8 s 
Ncdčliomis ir šventadieniais: 2 

nuo 10 iki 12 ryto. S

495 Columbia Rd. r

turgavietes

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Karo laiku ši pervaža gabendavo per Anglijos Kanalą 
tankus j frontus. Taikos metais pervaža tarnauja 
gabenti Anglijos gamybos automobilius 

anoje pusėjef kanalo.

•i'TT:’:
/U:’:

" ’-Tr-

’• UP-L’ ''' ■”

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

PEIST LANE 
DRUGS, Inc

405 So. 4th Street
Cor. Mewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

BUVUS
(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

«»

5 pusi.—Laisvė (Liberty,Lith. Daily)—. Autrad., Geg. 2, 1950
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Pagrobėjos

DALYVAUKITE IDS BOWLING 
TURNAMENTO BANK1ETE

Bazaras Šauniai 
Pavyko

NEPAMIRŠKIME IR JĮJ!
Eastnewyorkieciu ir rich- 

mondbilliečių rengtas baza
ras, įvykęs praėjusį sekma
dienį, balandžio 30-tą, gerai 
pavyko. Liberty Auditorija 
buvo pilna publikos, šoko, 
vaišinosi. Ir veik viską išpir
ko. Restaurantas buvo pil
nas svečių, šokiams grojo 
Jurgio Kazakevičiaus orkes
tras.

Greta gausiai atsilankiusių 
brooklyniečių, taipgi matėsi 
svečių iš toliau: Kaštono, 
Merchantville, Philadelphijos, 
Waterbury. Ir po gerą at
stovybę turėjo artimųjų New 
Jersey ir Ilgosios Salos mieš
ti! lietuviai. Rep.

Su Lietuviais 
Biznieriais

Pereitą savaitgalį pasitaikė 
proga netikėtai susitikti ir 
pasikalbėti su mano senu pa
žįstamu Charles Vita. Klau
siau jo, kaip jam sekasi nau
jame biznyje. Sakėsi 
pilnai patenkintas, 
noma, Vita užlaiko 
skersai gatvę ant
prie buvusio Laisvės 
Williamsburgo, 49 Ten Kyck 
St. Jis patenkintas, kad pas 
jį užeina tiek lietuvių, tiek 
kitų tautinių grupių žmonių.

Pernai šiuo laiku, t.- y., pa
vasario sezono motu, supuolė 
net keleto parengimų datos iš 
eilės, viena po kitos — kas 
sekmadienį. Regis, buvo da
romi žygiai, kad šiais metais 
tokių supuolimų išvengti, bet, 
kaip matome, ir vėl tas pats 
atsitiko. Pirmiausia, kaip ži
nome, buvo Aido Choro pa
rengimas, paskui Liaudies Te
atro, vėliau bazaras, o pas
kiausiai įvyks Lietuvių Kal
bos Mokyklėles parengimas.

Reikia pripažinti, kad (ke
turis sekmadienius iš eilės) į 
mūsų parengimus daugiausiai 
atsilanko tik tie lietuviai, ku
rie tikrai nusistatę remti 
sų pažangii veikimą ir 
pranta, kaip svarbu 
ypatingai 
žangiųjų 
ti.

Pernai 
nelabai daug 
rinko, tail būtų liūdna, jei šie
met tas pats pasikartotų. Aš 
noriu priminti mūsų pažan
giai visuomenei, kad būsimas

m Ci- 
su- 

yra, 
pa-

kaip
šiuo momentu, 

pramogose dalyvau-

vaikučių parengime
publikos susi-

Lietuvių Kalbos Mokyklėlės 
parengimas, kuris įvyks ši | 
sekmadienį, gegužės 7 d., 
mums yra be galo svarbus ir. 
raginu visus susirinkti Li
berty Auditorijos patalpose. 
Kaip matote iš telpančių 
Laisvėje aprašymų, ši mūsų 
vaikučių parengimo -spektak
lio programa bus įvairi ir be 
galo įdomi .

LKM mokiniai su dideliu 
Įtempimu ir atsidėjimu ruo
šiasi, kad mūsų publikai su
teikus fikrai Įdomų, vertingą 
ir meniškumu turtingą pro
gramą.

Jeigu mes norimo, kad mū
sų jaunimas būtų su mumis, 
dalyvautų mūsų judėjime ir 
tuo pačiu metu pagyvintų 
mūsų meninį veikimą, — sa
vaime aišku, mūsų priedermė 
yra visomis galimomis prie
monėmis mūsų jaunuolius pa
remti ir kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti jų parengimuose.

Tad, nepamirškime ,1U — 
mūsų jaunimo, mūsų ateities 
žiedų’' ' H. F.

i Bandęs Revolveriu 
Atgauti Meilę

D ž i a u g d am i e s i atgali ta 
kryte, jos tėvai Holdenai 
kosi nejaučią jokio keršti

Kay, 26 
mėnesių 
žmona.

esąs
Kaip ži

li žeigą 
kamnn 

namo

įtaisęs 
iki 

Ten ga- 
kuopos

štai kas svarbu lietuviams 
Prie savo užeigos Charles Vi 
ta turi labai gražiai 
salę, kurion gali sutilpti 
poros šimtų žmonių. 
Ii organizacijos bei
laikyti susirinkimus ir ruošti 
parengimus. Taip pat labai 
paranki vieta vestuvėms. To
kios gražios ir parankios salės 
nėra toje visoje apylinkėje.

Aš tikiu, kad apie tai su
žinoję Williamsburgo lietu- 
tuviai ir jų organizacijos 
Charles Vitos sale pasinau
dos. Rep.

Gražiai Pasirodė
balan-Sekmadienį, 23 d. 

dži0 teko nueiti į Operą In- 
time koncertą Metropolitan 
Opera No. 1 Studijoj.

Tarpe eilės gabių 
dainininkų pasirodė 
Jeskevičiūtė-Young . 
me keliolikos scenų 
zarto operos 
Figaro,
ir pagirtinai atliko Comtesa 
rolę. Walter Lewis su" sti
priu baso balsu puikiai su ja 
sudainavo Conto rolę. R.

ir gerų
Amelia 

Vaidini- 
iš Mo-

Marriage of 
mūsų Amelia gabiai

LKM stato scenon

DAR DAUGIAU SVEIKINIMŲ 
VILNIES SUVAŽIAVIMUI

Kaip ir tikėjaus, pereito 
sekmadienio bazare dar buvo 
proga pasimatyti su visa eile 
pažangių Brooklyno lietuvių 
ir paimti iš jų pasveikinimus 
dienraščio Vilnies šėrininkų 
suvažiavimui, kuris Įvyks at
einantį sekmadieni Chicagoje. 
Štai šių sveikintoju sąrašas:

Po $1 : George Kanopa, M. 
B. Lukšienė, Vinikaitis, A. 
Kalakauskas, F. Lideikis, An
na Balčiūniene, J. Šimėnas, 
G raunąs, Jurgis Klimas, 
Thomson; Čepuliai $2; Dai
nius $5; Tg. Urbonas $2; P. 
F. A. G. $5; Gavrilovičius $2; i

Apie Draugišką 
Pastabą

lie-Draugiškos pastabos, 
čiančios mūsų kultūrinį veiki
mą, visuomet nuoširdžiai pri
imamos ir mes visi (ne tik 
aidiečiai) turėtume daugiau 
pratintis prie savikritikos, 
kas ištikrųjų būtų sveikintinas 
reiškinys.

Praėjusios savaitės Laisvė
je buvo duota draugiška pa
staba Aido Choro vyrų gru
pei dėl nemokėjimo dainų 
žodžių. Gal vienas, kitas iš 
vy.'ų choro dar nemokėjo ge
rai žodžių, nes visos trys dai
nos buvo naujos ir per gana

SPEKTAKLĮ
“PROGA KIEKVIENAM’’

Į SPEKTAKLIO TEATRINĮ montažą įpinta:

LIAUDIES DAINOS, 
vad. Aldona Anderson

------TAUTINIAI ŠOKIAI,
L_ > vad. Ruth Bell

... -

DEKLAMACIJOS,
Viešnia artistė—svečiai artistai

Sekmadienį, Gegužes 7 May
1950 1

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

Pradžia 4:30 vai. po pietų

Įžanga $1.25 (taksai įskaityti)

Publika bus kviečiama dainuoti kartu su daininin
kais ant estrados. Taipgi turės progos išmokti mė
giamuosius tautinius šokius.

Po bolinimo, sekmadienį, 1 
gegužės 21, bus puikus ban-Y 
kietas, Liberty Auditorijoj.

Dalyvaukite bankiete. Pa
silinksminkite kartu su LDS 
bolininkais. Nepamirškite įsi
gyti bankieto tikietus iš anks
to. Rengėjai.

Nacionalis LDS Bowling į 
Turnamentas Įvyks gegužės | 
19, 20 ir 21 dienomis, New Į 
Yorke. Daugelis to sporto 
mylėtojų bolininkų atvyks iš 
Clevelando, Detroito, Chica
gos, Rockfordo ir iš kitų mies
tų. Tai bus didelis LDS! 
sporto Įvykis.

i sa
ugu

mo Jordanienei, kuri buvo iš 
inkubatoriaus pagrobusi ir 
per 26 dienas auklėjo jų kū
dikį. Jie nenorėtų Jordanie-i 
nę bausti.

Jordaniene su kūdikiu ta- 
Pa- I po susekta dėka akyvumui 

tūlos jai nepažįstamos mo
ters, pas kurią jinai kelioms 
minutėms buvusi užėjusi laike 
pagrobimo kūdikio, apsivilkti 
sijonu. Sijoną ji buvusi nusi
ėmusi suvynioti kūdikiui iki] 
nusipirko blank etų k ą.

’ . Į
Kiti spėlioja, jog Jordanie- : 

nė tiksliai nuėjusi Į tą susie- I 
diją, kad ta moteriškė ją at- | 

abu dirbo I 
viešbutyje, ' 
atsiradimo 1 
atleido iš J

jaum., 
buvo iš-
Pavasa-

William 
prieš šešetą 
siskyręs su 
ris jam priminė, kad būtų ge 
ra i susigrąžinti žmoną, 
sitikęs gatvėje, jis ją kalbino 
grįžti. Ji ir vėl atsisakė. Kay 
paleido link jos tris šūvius, 
bet nepataikė. Pasivijęs, ją 
apdaužęs revolverio kambliu. 
Jį sugavo gaisragesys ir ati
davė policijai. O jinai nuga
benta ligoninėn.

Pastatų Darbininkai 
Grąžinami Darban

Skelbiama, kad New Yorko 
didžiuosiuose apartm.entuose 
keltuvų operuotojai sugrįžo 
darban praėjusio sekmadienio 
vakarą. Grąžinami darban 
ir priežiūros darbininkai. Pa
liečia apie tūkstantį brangių
jų apartmentinių namų su 
200,000 gyventojų.

Darbininkų reikalavimai, 
tačiau, nėra patenkinti. Vir
šininkai ir namų savininkai 
sutiko viską pavesti valdi
niam arbitratoriui Arthur S. 
Meyer.

pažintų. Jordan ai 
ir gyveno pigiame 
New Yorke. Po 
kūdikio, juos abu
darbo. Dėl to galėjo susida
ryti sunkumai kūdiki išlaiky
ti.

PAAUKAVO DIENRAŠ
ČIAMS PER D. M.
ŠOLOMSKA

bazaro P. F. A. G. 
paramai dienraščio 
$5. Pasveikinimui

Sugrįžo Pavargę ! City Hali Policijos
Atitverta nuo Mokinių

Liaudies Teatro aktoriai- 
! mėgėjai sugrįžo iš New Ha-’ 
i veno pavargę. Blogas—šaltas 
į ir lietingas — oras pasunkino - 
kelionę. Tačiau pasitenkinę, 
kad Connecticut lietuviams 
suvaidino veikalą “Nesusipra
timas.” Su jųomj dar grįš į 
Connecticut 21 -mą, vaidins

Tikėdamiesi studentijos dar 
skaitlingesnių masių atvykimo 
prie City Hali gegužės 1-mą, 
dar daugiau policijos pasiuntė 
prie City Hali, negu buvo 
praėjusiomis dienomis.

SUSIRINKIMAI
RICHMONDHILL-EAST 

NEW YORK
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, gegužės (May) 4 die- 
R. Mizara pridavė sveikini- 8 vai. vakaro, Liberty Audito- 

mus nuo Jurgio Paliacko, iš 
Higganum, Conn., su 
J. J. Mockaičio, iš 
port, Conn., su $3.

Dar turime keletą 
Prašau atsiliepti tuos,, kurie 
dar norėtumėte pasveikinti 
Chicagos dienraščio ’30 metų 
j u 1) i 1 i e j i n Į su vąž i avi m ą.

A. Bimba.

po $1 : J. Kovas, Ch. Balčiū
nas, Suzana Kazokyte, J. Ga
vėnas, Levanas; Ant. Globi- 
čius $3; P. Poškaitis $1 ; Joe 
Balčiūnas $2.

Laike 
paaukavo 
Laisvės 
būsimo dienraščio Vilnies su
važiavimo Juozas Murmokas 
aukavo $2. Jonas Balaika, 
Petras Zurba ir Juozas Pur- 
vėnas po $1. Visiems aukavu
siems tariame širdingai ačiū!

rium. Malonėkite visi nariai daly
vauti, nes turime aptarti labai 

$L ii' svarbių dalykų, kaipo: rinkimai
bridge- LDS Centro; Valdybos, rinkimas de-

T ~ ‘ ’
pakėlimo duoklių į LDS Lėšų
dą. — M. Klimas, fin. sekr.

(81-82)

legatų į LDS Seimą ir aptarimas
Fon-

dienų.

BROOKLYN, N. Y.
Gegužės 2 d. įvyks LDS 1 kuopos 

susirinkimas L. A. P. Kliubo sve
tainėje, 280 Union Ave., Williams- 
burge. Pradžia 7:30 vak. Visi nariai 
turėtų atsilankyti, nes bus belsavi- 
mai už kandidatus į Centro Komite
tą, taipgi turėsime išrinkti delega
tus į LDS seimą, kuris įvyks pra
džioje liepos men., Richmond Hill, 
N. Y. — M. Stakovas, prot. sekr.

(80-81)

RIDGEWOOD-BROOKLYN,

po siapyvarde 
mūsų vy- 
“dubelta- 

Kiek žinoma, 
keisto

“dubeltavas

trumpą laiką susimokintos. 
Sutinkame, kad toki reiškiniai 
kenkia, tiek dainoms, tiek pa
čiai choro reputacijai. Tokiu 
atveju, pastabos visuomet yra 
vietoje.

Bet keista, kodėl to straips
nio autorius,
“Koncerte Buvęs,” 
rų chorą pavadino 
vu kvartetu”?
muzikos srityje tokio 
termino, 
kvartetas, 
visiems 
tetas,” ;
astuonių asmenų. O 
chore buvo daugiau, 
aštuoni dainininkai!
susidaro Įspūdis, kad 
straipsnelio autorius 
jau draugiškai savo pastabas

Jaučiama iš viso 
kartu 
guyp-

kaip
’ nėra, — tam yra 

žinomas vardas “ok- 
atseit, balsų grupė iš 

mūsų 
-> negu 
Mums 
čia to 

nelabai

“išdėstė.”
to, kad norėta vienu 
pamokyti ir podraug 
telėti.

Na, tiek to. Aido vyrų 
grupė už tai neužsigavo. Mes 
stengiamės visais būdais pa
laikyti mūsų Aido Chorą ir 
prašome draugą “Koncerte 
Buvusį” irgi prisidėti prie 
mūsų, arba bent paskatinti 
kitus draugus stoti Į Aido 
Chorą, tada padidėtų ne vien
tiktai Aido Choras, bet ir Ai
do Vyrų Choras, atseit, “du
beltavas kvartetas.”

Aido Vyrų Choras.

Civiliniu Teisių
Gynimui Aukos

Brooklyno pažangūs lietu
viai nepamiršta ir Amerikos 
žmonių civilinių teisių gyni
mo reikalo . Kai kurie jų lai
kas nuo laiko labai gražiai 
finansiniai paremia tą kovą.

šiuo sykiu tam svarbiam 
darbui paaukojo: M. Dobinis 
$10 P. F. A. G. $10, C. Brie
dis $10 ir Sveikatos Kultūros 
Klubas $10. širdingai ačiū 
visiems. A. B.

LDS 103 kp. ir Maspctho LDS 14 
kp. bendras susirinkimas įvyks an
tradienį, gegužės 2 d. Pradžia 8 v. v. 
Shapolo ir Vaiginio salėje, 147 Tha
mes St., Brooklyne. Abiejų kp. na
riai skaitlingai dalyvaukite šiame 
susirinkime ir pasižiūrėkit į mokes
čių knygele, gal jau reikės užsimo
kėti. P. Babarskas, prot.

(80-81)

C. BROOKLYN
46 kp. susirinkimas

sekr.

įvyks

Radę gerai uždrūtintas apa
tines duris, vagys palipėjo 
ant namo iškyšulio stogo, at
lupo antrojo aukšto langą ir 
išnešė apie $15,000 vertybių 
iš brokerio Gort namų Law
rence, L. I.

PARDAVIMAI
Naudokitės Proga! Pigiai parsi

duoda 8-nių šeimų namas, labai ge
rose sąlygose, Williamsburgo apylin
kėje. Prašome šaukti: LA 5-3638 

(80-85)

Parsiduoda namas su gerai išdirb
tu restauranto bizniu, kuris turi pil
nus gėrimų laisnius (Bar and Grill). 
Tas biznis čia eina nuo 1933 metų 
su geriausiu pasisekimu.

Namas dviejų aukštų, dviem šei- 
mon po 8 kambarius. Kaina labai 
prieinama, nes savininkas pasitrau
kia iš biznio — poilsiui. Prašome 
kreiptis: 406 So. 3rd St., Brooklyn,

LDS 
trečiadienį, gegužės 3 d., 7:30 vai. 
vak., Lietuvių Neprigulmingo Kliu- 
bo name, 269 Front St. Prašome 
Visus narius dalyvauti, nes turėsime 
LDS Centro Valdybos balsavimą ir 
kai kuriuos kitus reikalus aptarti.— 
Sekr. (80-8)

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

PAMOJIMAI
Aš esu 45 metų amžiaus ir paieš- 

kau 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)

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave. £

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

i Suteikiam garbingas laidotuves £
> Koplyčias suteikiam nemokamai i
> visose dalyse miesto. Į
> Laidotuvių Direktoriai: >

= F. W. Shalins-J. B. ShalinsĮ
Tel. Virginia 7-4499

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Fas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų 
į 492 Grand Street, Brooklyn, N.
| Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

i

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

Telefonas
EVergreen 4-9407

SHUFFLE BOARD

TONY’S Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Te!. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEFMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

GREENWOOD 
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) Savininkai

Kokių tik’likerių jums reikia, Amerikos išdirbimo ar im
portuotų, kreipkitės pas Rutkunus— 4

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

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

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

TELEPHONE

STAGG 2-5048

RES. TEL.

HY. 7-8631

*00^

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Lalsnluotas 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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