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Jau laikas visiems pažan
giečiams labai rimtai pagal
voti apie menininku Vasarinę 
Atostogų Mokykla. Ją orga
nizuoja Lietuviu Meno Sąjun
gos Brook lyno ir Bostono ap
skritys. 

t

Pasimojimas gražus ii- rem
tinas. Pernai mokykla buvo 
per maža. O todėl, kad laiku 
nebuvo pažangiosios visuome
nės susirūpinta. Lai šiemet ta 
pati klaida neįvyks!

Mokykla bus laikoma tam 
pačiam gražiam Worcesterio 
lietuvių Olvmpia parke. Pra
sidės rugpjūčio 7 d. ir baig
sis rugp. 20 d.

Daugiau informacijų apie 
mokyklą rasite Meno Skyriu
je.

Džiugu, kad vis daugiau ir 
daugiam “dipukų” išeina ir 
viešai pasmerkia kryžioku 
siautėjimą, smurtą ir chuli
ganizmą. Tuos pasmerkimo 
ir protesto balsus aš skaitau 
garbingais balsais. Jie apgi
na garbę no tik senųjų ame
rikiečių, bet ir naujųjų imi
grantų.

Chuliganizmas, smurtas, 
staugimas gatvėse nrie salių, 
kur eina pažangiečių paren
gimai, yra naujas reiškinys. 
Tuo užsiima tik visiškai su
gedęs ir sunkiai nusidėjęs ele
mentas.

Gerai, kad patys dipukai 
pasmerkia chuliganizmą ir 
chuliganus. Gerai, kad patys 
(linukai ieško kultūrišku, ci
vilizuotų priemonių ir formų 
srovinių skirtumų lukšteni- 
mui.

George Meany yra vienas 
iš žymiausių Amerikos Dar
bo Federacijos biurokratų. 
Jis yra Federacijos sekreto
rius - iždininkas, William 
Greeno dešinė ranka.

Jis sako, kad Amerikos 
darbo žmonių padėtis sunki. 
O ji sunki todėl, kad mes dar 
vis turime net 40 milijonų ne
organizuotų darbininkų.

Tiesa, kaip Gedimino kal
nas. Bet ką daro Amerikos 
Darbo Federacijos lyderiai, 
kad tuos darbininkus suorga
nizavus? Ogi beveik nieko. 
Jie po visą šalį zylioja ir ieš
ko raudonųjų raganų unijose, 
bet nemato tų keturiasdešimt 
milijonų neorganizuotų darbi
ninkų.

George Meany yra vienas iš 
pačių didžiausių kaltininkų.

★
Neseniai mačiau Herbert 

Tlooverio, buvusio preziden
to, nuotrauką. žmogus jau 
pusėtinai nasenes. Metai vei
kia ir ii. kaip ir mus visus.

Kain tik tą pačia diena pa
teko į rankas to paties Hoo- 
verio dar 1923 metais pada
rytas .pareiškimas: “Mano 
gyvenimo ambicija,” iis pa
sakė, “yra sunaikinti Tarybų 
Sąjungą.”

Man atrodo, kad jis už
merks akis to tikslo nepasie
kęs. Apie tai šiandien net 
netenka abejoti.

New York o mieste atsirado 
šimtas ir dešimt vietų, arba 
darbų. Tiek reikia muskulin- 
gų patarnautojų. Koks nors 
kvailys ėmė ir viešai paskel
bė. ,

Tų vietų ieškotojų atsiliepė 
penki tūkstančiai. Valdinin
kai nebežino, kaip jų atsigin
ti.

Tas parodo šių dienų dar
bų padėtį Amerikoje.

Su dideliu pasididžiavimu 
mūsų valstybės departmentas 
praneša, kad žymiajam. An-

(Tąsa ant 5 pusi.)

JAPONIJOS ŽMONES
LINKĘ J KOMUNIZMĄ. 
SAKO JOS MINISTRAS
Tik Amerikos armija sulaikanti 
japonus nuo komunizmo

Tokio. — Vienas Japoni-I 
jos ministras sakė ameri
konams korespond., kad 
labai daug japonų pritaria 
komunizmui. Jis užginčijo 
amerikinio komandieriaus 
generolo MacArthuro tvir
tinimą, kad komunistinis 
judėjimas Japonijoj, girdi, 
“visai nupuolęs.”

Tas ministras pareiškė:
“Jeigu tik Jungtinės Val

stijos ištrauktų okupacinę 
savo armiją iš Japonijos, 
tai japonai lengvai nuk
ryptų į komunistų pusę.”

Ministras todėl prašė pa
laikyti Amerikos armiją 
Japonijoj ir po to, kai bus 
pasirašyta talkininkų tai
kos sutartis su Japonija.

Generolas MacArthur 
savo pareiškime gegužės 1

Čiang negalės grįžti, 
sako amerikonai

Hong Kong. — Ameriki
nis laivas General Gordon 
atplaukė iš Kinijos Liau
dies Respublikos, atgaben
damas 127 Amerikos pilie
čius. daugiausia diploma
tus ir jų šeimas.

Visi jie sako, Čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai nie
kuomet nepajėgs sumušt 
Kinijos komunistų ar at
gali t jos valdžią.

Amerikos delegatas neikia 
Herb. Hooverio pasiūlymą

Washington. — Warre- 
nas Austin, Amerikos dele
gatas Jungtinėms Tau
toms, išleido nareiškimą, 
kuriame nupeikė buvusio
jo prezidento Herberto 
Hooverio siūlvma. Hoove- 
ris piršo pašalinti iš Jung
tiniu Tautų Sovietu Sąjun
gą ir kitas “komunistines” 
šalis.

Austinas sako, Sovietų 
Sąjungos dalyvavimas Jun
gtinėse Tautose dabar rei
kalingesnis, negu bet kada, 
idant matytume tarptauti
nius skirtumus ir bandytu
me juos be karo išspręsti.

Sovietai kaltina jankius 
už karo bazes Japonijoje

Tokio. — Sovietų Sąjun
ga kaltino amerikonų ko- 
mandieriu Japonijoje, ge
nerolą MacArthura, kad 
iis iš naujo atstato karines 
lėktuvu bazes ir karo laivų 
stovyklas.

Sovietų generolo Kuz
mos Derevianko įteiktas 
MacArthurui kaltinimas 
sako, jog amerikonai, at
kurdami karines bazes Ja
ponijoj, laužo sutartį.

Teigiama, kad gen. Mac- 
Arthur nepaisys sovieti
nio kaltinimo.

i d. ragino uždraust ir užda- 
ryt japonų Komunistų Par
tiją, kaipo pavojingą. Kar
tu jis tvirtino, kad ta parti
ja esanti “silpna.” — Ar 
tai ne prieštaravimas?

New York. — Sugrįžęs 
Joseph C. Grew, buvęs 
Amerikos ambasadorius 
Japonijai, sakė:

“Sąlygos Japonijoje šian
dien yra tokios, kad tar
nauja keliui į komunizmą.”

Washington. — Scripps 
-Howard laikraščių nuola
tinis bendradarbis Lud- 
well Denny rašo:

“Ūkinė ir politinė padė
tis Japonijoj kaskart eina 
blogyn. Štai kodėl gręsia 
komunistinis pavojus.”

Visuotinas streikas 
gręsia Suomijai

Helsinki. — Sustreikavo 
Suomijos geležinkelių trau
kinių mašinistai ir ugnia- 
kuriai, reikalaudami pakel
ti jiems pensijas. Valdžia 
panaudojo karinį įstatymą, 
pareiškė, kad rekrutavo 
streikierius armijom ir į- 
sakė baustinai dirbti.

Kiti darbininkai tariasi 
eiti į visuotiną streiką pro
testui prieš tą valdžios į- 
sakymą.

Faktinas karo stovis 
įvestas Hong Konge

Hong Kong. — Anglų 
valdžia Hong Kong išleido 
16 griežtų įsakymų prieš 
streikus ir prieš politinę 
komunistų ir kitų kairiųjų 
veiklą. Tais įsakymais ang
lai faktinai įveda karo sto
vį Hong Konge. Grasina 
ypač aštriai bausti už vi
suotinus streikus.

Neseniai baigėsi gatve- 
karių konduktorių streikas, 
kuris tęsėsi 43 dienas.

Dauguma Hong Kongo 
gyventojų yra kinai. Jie 
pritaria Kinijos Liaudies 
Respublikai ir reikalauja 
sugrąžinti Kinijai Hong 
Kongą, kurį Anglija seniai 
atplėšė.

200,000 išbaigė nedarbo 
pensiją New Yorko valstijoj

Albany, N. Y. — 200,000 
bedarbių išbaigė savo ne
darbo pensiją (Social Secu
rity), kuri mokama tik 26 
savaites per metus.

Praeitą savaitę šioje val
stijoje dar 389,048 bedar
bių užsirašė valdinėms ne
darbo pensijoms.

Daugelis išbaigusiųjų’ 
pensijas prašo vietinės pa
ramos iš miestų valdybų.

Vėliausios Žinios
Detroit. — Pranešama, 

kad CIO Automobiliu Dar
bininkų Unijos komitetas 
jau susitarė su Chryslerio 
auto, korporacija dėl strei
ko baigimo.

89 tūkstančiai Chrysle
rio darbininkų čia ir ki
tuose miestuose išstreika- 
vo 99 dienas, reikalauda
mi senatvės pensijos ir ki
tų pagerinimų. Dėl jų strei
ko tuo tarpu neteko darbo 
50 tūkstančiu kitu darbi
ninkų, gaminusių dalis 
Chryslerio automobiliams.

Mąnoma, kad Chrysle
rio streikieriai pradės 
grįžt darban pirmadienį.

Rotterdam, Holandija. — 
Du amerikiniai laivai at
gabeno Holandijai ginklų 
krovinius pagal karinę At
lanto sutartį prieš Sovietų 
Sąjungą.

Darbininkai, daugiausia 
moterys, smarkiai demon
stravo prieš tų ginklų iš
krovimą. Policija ir kariuo
menė buožėmis ir kardais 
blaškė demonstrantus. Kai 
kuriuos areštavo, bent kelis 
sužeidė.

Washington. — 51 kong- 
resmanas pasirašė reikala
vimą sustabdyt ginklų ga
benimą arabiškiems kraš
tams, iki bus pasirašyta ir 
vykdoma taika tarp tų 
kraštų ir Izraelio valsty
bės.
Tas reikalavimas, kurį

IŠ CIO AUDĖJU UNIJOS SUVAŽIAVIMO
V-

So. Bostone vyksta CIO 
Audėjų (Textile) Unijos 
suvažiavimas - konvencija. 
Pirma diena buvo konven
cijoj 181 unijos viršininkas 
ir 1,778 delegatai iš visos 
šalies ir net Kanados.

Vietiniai CIO valdinin
kai, atidarydami konvenci
ją. pirmiausiai perstatė ka
taliku kunigą. kad tas su
kalbėtu poterius. Bet kata
liku kilniom vietoj .kalbėti 
noterius, tai s°kė kalba, 
niekindamas komunistus 
ir Tarvbu Sąjungos hoi de
mokratinių šalin valdžias. 
Taigi pas juos ir poteriai

3,750 Newarko studenčių 
lytiškai “griešija”

Newark, N. J. — 3,750 
keliolikinių mergaičių, lan
kančių vidurines mokyklas 
— high schooles, Newarke, 
lytiškai “žaidžia,” ypač su 
senesniais vyrais, — kaip 
raportavo 'daktaras Bruce 
Robinson, mokyklinis mies
to psichiatras. — 150 tų 
mergaičių yra nėščios.

Vidurines Newarko mo
kyklas lanko viso 15,000 
męrgaičių.

2 cechai bus pakarti už 
bandymą pagrobi ministrą

Praga. — Laikraštis No
va Politika rašo: Fašistuo- 
jančių gaivalų šąika bandė 
pagrobti čechoslovakijos 
apsigynimo ministrą Ce- 
picką. Du šaikos nariai už 

pasirašė 30 demokratų ir 
21 republikonas, tapo įteik
tas Deanui Achesonui, 
Amerikos valstybės sekre
toriui.

Reikalavimas pirmoj vie
toj atkreiptas prieš Angli
ją, kuri nuolat siunčia 
ginklus Egiptui, Jordanui 
ir 'kitiems arabiškiems Iz
raelio kaimynams.

Roma. — Nežinia kas iš
sprogdino bombą Katani- 
jos mieste, Italijos saloje 
Sicilijoje. Bomba užmušė 
bent 14 žmonių ir suardė 
aplinkinius namus.

Washington. — Jungti
nės Valstijos iki šiol davė 
jau 9 bilionus dolerių va
karinei Europai stiprinti 
prieš komunizmą, pagal 
Marshallo planą. Daugiau
siai tų pinigų gavo Angli
ja — pustrečio biliono do
lerių su viršum. Po Angli
jos seka Franci ja.

Dabar gi vėl siūloma 
Marshallo planui apie $3,- 
300,000,000 sekamiems dvy
likai mėnesiu, v

Roma. — Popiežius eks- 
komunikavo kunigą An
drea Agothą už bendradar
biavimą su komunistais.

Paryžius. — Franci jos 
valdžia šaukiasi iš Ameri
kos daugiau ginklų karui 
prieš demokratinę Vietna
mo respubliką Indo-Kinoje.

jau paversti į piktą propa
gandą prieš kitas tautas ir 
už karą.

Antras kalbėtojas buvo 
miesto majoras, kuris pas
veikino suvažiavimą. Pas
kui Mass, gubernatorius 
sveikino suvažiavimą. Ben
drai pradžioj kalbas sakė 
tik didęli ponai.

Tarpe delegatų susitikau 
gerbiamą K. B. Karosienę 
iš Californijos. Kiek iki šiol 
patyriau, tai CIO konven
cijoj esame keturi lietuviai. 
Gal yra ir daugiau, dar 
nesužinojau.

V. Vilkauskas

Sovietai pirmi nenaudos 
atom-bomby, sako J.-Curie

Bucharest, Rumunija. — 
Profesorius Frederic Jo- 
liot-Curie, rašydamas Ko- 
minformo laikraštyje, tvir
tina, jog Sovietų Sąjunga 
niekuomet nepradės nau - 
dot atomines ar hydroge- 
nines bombas kare. Tik jei
gu Sovietai būtų atominiais 
ginklais užpulti, tai turėtų 
ir gintis tokiais ginklais.

Komunistas Joliot-Curie 
buvo vyriausias direkto
rius Franci jos atomų jėgos 
komisijos, ir tik paskuti
nėmis dienomis francūzų 
valdžia, pagal Amerikos 
reikalavimą, pašalino jį iš 
vadovybės atominei komi
sijai. ■ 

tai nusmerkti pakarti, o 10 
kitų nuteisti kalėjiman 20 
iki 30 metų.

SENATO KOMITETAS 
SIŪLO ŽYMIAI PAKELT
SENATVĖS PENSIJAS
Senatorių pasiūlymas viršija 
Kongreso Atstovų Rūmo tarimų

Washington. — Finansi
nis Senato komitetas užgy- 
rė pasiūlymą pakelti se
natvės pensijas (Social 
Security) vidutiniai 90 pro
centais.

Kongreso Atstovų Rū
mas pernai nutarė viduti
nį senatvės pensijų pakėli
mą 70 procentų.

Pranešama, jog visas Se
natas kitą savaitę užgirs 
savo komiteto pasiūlymą. 
Paskui sueis kongresmanų 
ir senatorių įgaliotiniai iri 
išlygins skirtumus dviejų 
pasiūlymų. Pagaliaus, vi
sas Kongresas priims vieną 
subendrintą bilių dėl senat
vės pensijų pagerinimų.

Pensijos, pagal Senato 
komiteto pasiūlymą, turė
tų būti pakeltos už dviejų

Amerikos admirolas 
pranašauja karą

Singapore, Malaja. — 
Amerikos laivyno admiro
las Walter F. Boone, besi
kalbėdamas su korespon
dentais, pranašavo, kad 
“bile dieną galįs prasidėti 
ginkluotas susikirtimas” 
tarp vakarinių kraštų ir 
Sovietų Sąjungos.

Čia “į svečius” atplaukė 
keli kariniai Amerikos lai
vai su 2,000 jūreivių. Tatai 
laikoma padrąsinimu ang
lams kare prieš Mala jos 
patrijotus-partizanus.

Vyks Maskvon Jungt. 
Tautų sekretorius

Paryžius. — Generalis 
Jungtinių Tautų sekreto
rius Trygve Lie pranešė, 
jog ateinantį trečiadienį 
jis skris Maskvon ir tikisi 
pasikalbėti su premjeru 
Stalinu apie šaltojo karo 
baigimą tarp vakarinių 
valstybių ir Sovietų Sąjun
gos.

Lie dabar Paryžiuj ta
riasi tuo reikalu su Fran
ci jos valdžia; keliaus pasi
tarti ir su Anglijos valdžia.

Lie siūlo sušaukti aukš
tuosius Amerikos, Sovietų 
Sąjungos, Anglijos ir Fran
ci jos valdininkus į Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
bą, kad jie akis akin mėgin
tų ramiai išspręsti ginčija
mus klausimus.

Pirm išvykstant Euro
pon, Lie apie tai kalbėjosi 
ir su prez. Trumanu.

Nashville, Tenn. — Du i 
ginkluoti plėšikai pasigro
bė apie $25,000 iš Third 
National Banko ir pabėgo.

Geneva, šveic. — Šveica
rijos valdžia, bijodama ka
ro, ragino savo piliečius iš 
anksto taupyti maistą ir 
medžiagas.

mėnesių po to, kai prezi
dentas pasirašys galutiną
jį Kongreso nutarimą. Pa
kėlimus gautų ne tik nau
jai įstojusieji į Social Se
curity, bet ir visi 2,900,000 
senųjų.

Amžius pensijoms palie
kamas, tas pats, prade
dant nuo 65 metu.

Senato komitetas nutarė, 
jog per 5 sekamuosius me
tus turėtų būti palaikomi 
tie patys įmokėjimai į se
natvės fondą — po pusant
ro procento nuo gaunamų 
ir išmokamų algų.

’Pasirodė, jog į valdinį 
senatvės fondą iki šiol per 
metus suplaukdavo dau
giau pinigų, negu bu^o 
pensijoms išmokama. To
kiu būdu ir susidarė 12 bi- 
lionų dolerių perviršių, ku
riuos valdžia naudojo sa
viems tikslams.

Vidutinė senatvės pensi
ja iki šiol yra tiktai $26 per 
mėnesį, bendrai imant vi
sus jos gavėjus.

Pagal Senato komiteto 
pasiūlymą, vidutinė pensi
ja mėnesiui būtų $49. Da
bartinė $30 pensija pakiltų 
iki $56, o kas gavo $35 per 
mėnesį, tai gautų jau $62.

Daug uždirbantiems, ta- 
čiaus, pensija būtų tik 60 
procentų pakelta, o ma
žiausiai uždirbantiems — 
iki 110 procentų.

Mažiausia dabartinė pen
sija yra $10 per mėnesį. 
Senato komitetas siūlo ją 
pakelti iki $25.

Aukščiausia šeimai mo
kama senatvės pensija bū
tų pakelta nuo dabartinių 
$85 iki $150 per mėnesį.

Senato komitetas taipgi 
siūlė priimt į Social Secu
rity namų tarnautojus-tar- 
nautojas, pačius sau dir
bančius ir tūlus kitus.

Rytu Vokietijoj nuteisti 
9 sabotažninkai-žulikai

Berlin. — Devyni fabri
kantai ir politikieriai Des
sau mieste, rytinėje Vokie
tijoje, tapo nuteisti 2 iki 
15 metų kalėti, kaipo šmu- 
gelninkai ir sabotažuoto- 
jai.

Jie slaptai perleidinėjo 
Kontinentai Geso kompani
jos pinigus į vakarinę Vo
kietiją, kuri* užimta anglų, 
amerikonų ir francūzų. 
Teisme buvo parodyta, kad 
jie tokiu būdu iššmugelia- 
vo iki 24 milionų dolerių 
kompanijos pinigų. Jie 
ypač stengėsi iškrikdyti 
valdžios planą dėl geso fab
rikų perėmimo į valstybės 
nuosavybę.

Tose suktybėse dalyvavo
i Leo Herwegen, buvęs Sak- 
sonijos-Anhalt provincijos 
ministras; važiuotės valdi
ninkas W. Brundert, fabri
ko direktoriai, bankinin
kas, teisėjas ir kiti.
ORAS. — Giedra, nešalta.
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Maisto Klausimas Kinijoje
Komercinėje spaudoje daug rašoma apie badą Kinijo

je. Ir dažnai dar pridedama: Kinijos žmonės badauja, o 
Kinijos vyriausybė maistą siunčia į Rusiją!

Kad Kinijoje dažnai praeityje pasireiškė maisto stoka 
ir badas, niekam nėra paslaptis. Taipgi nenuostabu, jei 
šiuo metu tūlose Kinijos provincijose pasireiškia maisto 
stoka. Toji stoka pasireiškia vyriausiai dėl prastos trans- 
portacijos, dėl nebuvimo priemonių, kuriomis būtų gali
ma maistas paskaidyti, žmonėms pristatyti.

Pekine esąs londoniškio
dentas Alan Winnington, rašo savo laikraščiui, jog Kini
joje duonos užtenka, tik stoka priemonių jai paskaidy-J tung 
ti — pristatyti į tas vietas, kur maisto yra stoka.

Mr. Winnington teisingai pabrėžia, jog civilinis karas,! 
siautėjęs per keletą metų, negalėjo nepalikti žaizdų Ki
nijos ūkyje. Atsiminkime: čiang kai-šekininkai, trauk
damiesi, ardė geležinkelius, griovė, miestus ir kaimus,’ 
naikino maistą, kad jo neliktų gyventojams. Čiango ar
mija naudojo hitlerinę taktiką: besitraukiant, griauti 
viską, kad neliktų akmens ant akmens. Ir griovė kiek tik

Dėl to naujoji Kinijos (liaudies) vyriausybė, išlaisvi
nusi kraštą nuo čiang kai-šekininkų, pirmiausiai ėmėsi 
už sutvarkymo važiuotos, ypatingai geležinkelių. Bet 
tai didelis darbas ir jis negalima atlikti viena savaite ar 
mėnesiu.

Korespondentas rašo, jog maisto problema sprendžia
ma visu uolumu. Tose provincijose, kurios labiausiai nu
kentėjo nuo nederliaus ir sunaikinimo, siunčiamas mais
tas iš Mandžiūrijos ir kitų provincijų.

Už poros mėnesių, kai derlius bus pradėtas imti, visas 
maisto klausimas išsispręs pilnai.

Bet ar jūs manote, jog komercinė spauda ir tuomet 
liausis plepėjusi apie badą Kinijoj?

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Ka jie norėtu padaryti su Formoza?

Iš KUR ATSIRADO TAS Lietuvoje 
MILIJONAS LIETUVIŲ?

x l
Amerikos lietuviu fašis-1 

tinę spauda pamėgo cituo
ti vokiečių laikraštį “Die 
neu Zeitung,” leidžiamą 
Vokietijoj. O tas laikraš 
tis, matyt, specializuojąs 
deportavimu žmonių iš Pa
baltijo kraštų. Todėl lietu
vių fašistinė spauda turi 
medžiagos. Nėra tos savai
tės, kad ji savo skaityto
jams nepaduotų iš “Die 
neue Zeitung” 
apie naujus 
Sibirą. Iki šiol 
Zeitung” veždavo 
šimtus tūkstančių lietuvių . 
Dabar tai pasidarė per ma
žai.

Taip bent mus informuo-Į 
ja fašistinė Brooklyn© Vie-

nei Lenkijoje, 
nei Vengrijoje niekas ne- 

! bando katalikų bažnyčią, 
kaipo tokią, sunaikinti. Ta
sai Garso gąsdinimas Mas
kva gali apgauti tik tam
sias davatkas, o ne savo 

lietu-

gu teatro sargų. O juk tas 
naujasis dramos kolektyvas 
davė anuomet geriausius pa
statymus, o vėliau, Vilnių 

sudarė Vilniaus 
dramos teatrą,

do didžiulę salą Formoza 
su septyniais milijonais gy
ventojų. Jis tai skaito “na
cionalistine Kinija” ir kal
ba “visos Kinijos vardu.”

galėtų jį skaityti tiesotu, le-

• protu gyvenančius 
vius.

iš 
pranešimo 

išvežimus į 
“Die neue

tik po

PRAŠOVĖ PRO ŠALĮ
Marijonų Draugas reika

lauja, kad Anglijos dvasi
ninkas Hewlett Johnson 
būtų nuvežtas į Rusiją ir 
priverstas savo akimis pa
matyti, girdi, “kad ten nė
ra jokios religinės laisvės.” 
Su šiuo Draugo reikalavi
mu bėda tik tame, kad jis 
labai gražiai pataiko į ša
lį nuo cieliaus.

Faktas, ir labai didelis 
yra, kad Dean of

C an te r bu r y, dvasiniu kas
Johnson buvo Rusijoje nė 
vieną sykį, bet kelis sykius 
ir viską savo akims matė. 
Matė ir sako, kad tarybų 
žemėje yra pilna religinė 
laisvė.

Tiesa, jis sako, ten neva
lia kunigams turtus krau
tis ir kištis į politiką, tar
nauti darbo žmonių prie
šams, bet melstis gali kiek
vienas ir visi,—ir gali mels-

Daily Workerio” korespon- nybė (bal. 28 d.). Ji, vado- faktas 
vaudamasi “Die neue Zei- 

pranešimu balandžio 
, garsiai sušunka: 

; “Pereitą žiemą Lietuva ne
teko vieno milijono 
tojų.” Visi jie buvę 

i ti i Sibirą. L 4.
Taigi, nuo dabar 

be ir kiti Lietuvos 
laikraščiai trems lietuvius 

| iš Lietuvos milijonais. 
Greičiau bus apsidirbta. 

Keista tik vienas daly
kas: Kai jau mums buvo i tis taip, kaip kam patinka, 
aiškinama ir pakartojama, Tai juk yra pilna religinė 
jog visoje Lietuvoje seniai I laisvė. Tokios religinės lais- 
nebeliko lietuvių, jog visų i vės pilnai ir užtenka.
jų vietas seniai užėmė at--------------------
vežti “maskoliai,” 
pai,” “kalmukai,” “

gyven- 
ištrem-

Vieny- 
priešų

do vu!
Čia, vadinasi, Drilon nc- 

sukerta Villamino.
Kas kita su jo kitais ar- 

Bet visiems aišku, kad Čian-1 gumentais. Jeigu, daleiskr 
go viešpatavimo ant Formo-Įme, Formoza būtų sugrąžin- 
zos dienos jau suskaitytos.

valstybinį 
kurio meninis lygis buvo ti
krai aukštas ir visu pripa
žintas. štai, iš tu, tautiniu-i Klausimas tik laiko beliko, 
ku režimo skriaudžiamu ju 
aktorių tarpo, bolševikai vė
liau i” statė kandidatus į 
liaudies seimą, aukščiausią 
tarybą ir skyrė į vadovauja
mus postus. Tautininku re
žimas savo ignoracija, savo 
nauju ieškojimu nepripažini
mu buvo juos pi ieš save nu-

naujomis
informacijos,” konsulas

“kaca- BOLŠEVIKAI BUVĘ 
mongo- GUDRESNI

lai” ir kiti “azijatai,” dabar | 
staiga Lietuvoje buvo at- į 
siradęs dar čielas milijonas 
lietuvių išvežimui! Tai jau 
daug didesnis stebuklas, 
negu Kristaus prisikėlimas 
iš numirusių. Milijoną sy
kių didesnis stebuklas!

Belieka vienas didelis ?
klausimas: Ka tikisi atsiek- 4 .,. TT. . - • p v. ,. -1 apie mena ir teatrati Vienybe ir visa fašistine! 1 . -,iv.,... . . . senais smetonminku vies-spauda, šitokiais melais ir , . ... ... T;1 . ’ • n • j • i patavimo laikais. Jis rašo:prasimanymais mulkindami!1 
savo nelaimingus skaityto- 
jus?

“Lietuvių Kelyje
21 d.) koks ten “z
tas N. N.” rašo “Pažinojau 
Justą Paleckį.” Apart Pa
leckio, jis storai apspjaudo 
ir žymiuosius lietuviu tau
tos poetus Liudą Girą ir 
Salomėją Nėrį. Bet vieno- 

vietoje jis prisimena 
anais

Niekad Neįsileis
Senukas Kanterburio Katedros dekanas, Dr. Hewlett 

Johnson, prašė Amerikos konsulo Sidney mieste vizuoti 
jam pasą, kad jis galėtų, grįždamas, Anglijon, sustoti 
Havajuose bei Kalifornijoje. Mat, Dr. Johnson šiuo me
tu yra Australijoje — jis ten sako kalbas už taiką.

Bet amerikinis konsulas atsisakė šiam dvasiškiui pasą 
vizuoti. Atsisakė Vemiantis kažin kokiomis 
informacijomis.” Kas tos do
nepaskelbė, tik esą žinoma, kad konsulas tai darė su už
gynimu mūsų valstybės department©.

Kiekvienam yra aišku, jog Dr. Johnson nėra komunis
tas, na, tai kodėl jam nevizuoti paso, kodėl neleisti jam 
sustoti, sakysim, Havajuose, grįžtant į Angliją?

Reikšminga tai, kad New York Timeso koresponden
tas Washingtone, paduodamas tą žinią, skelbia, jog Dr. 
Johnson niekad negalėsiąs įkelti kojos į Jungtines Vals
tijas arba į jos teritorijas.

Kada mūsų valstybės departmentas pradeda bijotis 
tokio žmogaus, kaip Kanterburio dekanas, tai jau pade- ’ 
tis iš tikrųjų prasta.

Hooveris ir Komunistai
FBI (Federal Bureau of Investigation) direktorius 

J. Edgar Hoover aną dieną sakė prakalbą Niujorko 
valstijos masonų (farmazonų) bankiete. Už tai jam ma
sonų organizacijos vadovai įteikė dovaną.

Mr. Hoover kalbėjo apie komunistus Amerikoje. Iš 
viso organizuotų komunistų skaičius šioje šalyje, pagal 
jo apskaičiavimą, tesiekia tik 55,000.

Iš tikrųjų, tai labai mažas skaičius.
Tačiau, Mr. Hoover pabrėžė, jog greta organizuotų 

komunistų Amerikoje esama apie pusė milijono jiems 
prijaučiančių, padedančių veikti. Palyginti su gyventojų 
skaičiumi, tai ir.prijaučiančių skaičius nedidelis.

Turint tai galvoje, kiekvienam yra aišku, jog Ameri
kai iš komunistų pusės jokio pavojaus negali būti. Ką gi 
tokia maža grupė žmonių gali padaryti?

Turime atsiminti, kad šiandien Amerikos komunistai 
nestato savo šūkiu kapitalizmo nugriovimo ir komuniz
mo steigimo. Jų vyriausias šūkis, kiek mums yra žino
ma, byloja už taikos išlaikymą, už šaltojo karo baigimą, 
už atomo bombos panaikinimą.

Jeigu tiek komunistų yra maža, tai kam čia tas toks 
triukšmas? Kam nuolat ir nuolat kalbėti apie komunis
tinį pavojų? Kam siektis praleisti Mundt-Nixon bilių?

'O betgi tai daroma: siekiamasi komunistų partiją pa
dalyti nelegale, komunistų vadovai smerkiami kalėjiman 
tik del jų marksistinio galvojimo.-

Pamėgdžiodami Amerikos reakcininkus, Australijos, 
Kanados ir Naujosios Zelandijos reakcininkai siekiasi 
helegalizuoti komunistų partijos ir tose šalyse.

Generolas MacArthuras reikalauja, kad Japonijos 
parlamentas paskelbtų nelegalia to krašto komunistų 
partiją.

Mums rodosi, šitokiomis priemonėmis komunistinio 
judėjimo reakcininkai sunaikinti negalės. Tik pagalvo-

BE REIKALO 
IŠSIGANDĘS

Klerikalinio Susivieniji
mo organas Garsas smar
kiai surinka, kad jis sura
dęs “komunistų ofensyvą 
prieš katalikų bažnyčią.” 
Girdi:

“Vatikanas turi surin
kęs užtektinai davinių, ku
rie parodo, kad Maskva 
užgrobtuose kraštuose pa
siryžusi sunaikinti katali
kų bažnyčią. Ofensyvą se
nai pradėta ir ji nuolat 
stiprinama ir paaštrinama 
naujomis priemonėmis” 
(G., bal. 27 d.).
♦ Mums labai gaila Garso 

redaktoriaus Zujaus. Jis 
per daug išsigandęs. Jeigu 
kurioje šalyje vienas kitas 
kunigas 
pakliūva 
tai, kad 
tatymų, 
liaudies

arba vyskupas 
bėdon, tai tik už 

nesilaiko šalies įs- 
stengiasi pakenkti 
interesams. Nei

Negalėdamas per toli nuo 
temos nuklysti, negaliu pa
liesti naujų kelių ieškojimus 

< kitose meno srityse, naujas 
sroves dailėje ir teatre, ku
rios savo kelyje sutiko taip 
pat paraližiuojančią kon
servatizmo dvasią, vyravu
sią tarpe tų, nuo kurių pri
klausė kultūrinio gyvenimo 
bujojimas ir kurie savo cen
zūra užgniaužė ne vieną 
naują pasireiškimą, besiver
žiantį iš valdiškomis prie
monėmis nustatytos rutinos. 
Atsiminkime tik jaukų jų ak
torių grupės kelią, kaip pa
vyzdį. Ar ne keista buvo, 
kad jie savo pirmajam pa
statymui Mark Tveno “Dė
dės Tomo lūšnelė,” buvo 
priversti debiutuoti Kauno 
žydų teatro patalpose, ka
dangi Valstybinis Teatras 
jiems užtrenkė duris. Ir tik 
po kiek laiko, kai jau pla
tesnėje 
reikštis

visuomenėje ėmė 
r e p asite n k i n i m as, 

Valstybinė drama buvo pri
versta juos.įsileisti, užanga- 
žuoti kaip jaunesnįjį dramos 
kolektyvą, kurio nariams 
mokėjo algas -mažesnes ne-

kime ir susipažinkime su tais fašistiniais kraštais, kur 
komunistinis judėjimas buvo j/adarytas nelegaliu, ir kur 
komunistai buvo žiauriai persekiojami: kalinami ir žu
domi. Argi Mussoliniui, Hitleriui, Čiang Kai-šekui pavy-' 
ko komunistus išnaikinti teroro priemonėmis? Žinoma, 
ne! Net ir prie sunkiausių sąlygų tasai judėjimas augo, 
tvirtėjo.

Reakcininkai, siekdami teroro pagalba sunaikinti ko
munistinį judėjimą, turi ką kitą galvoje: jie siekiasi už
slopinti visą darbininkų judėjimą; jie mojasi pašalinti 
organizuotą opoziciją naujam karui, kuriam Wall stry- 
tas ruošiasi.

Teroro priemonėmis kovodami komunistus, reakciniu-, 
kai trempia pagrindinius mūsų krašto konstitucijos 
dėsnius, Teisių Bilių, garantuojantį kiekvienam piliečiui 
teisę laisvai galvoti.

Va, kodėl kiekvienas plačiau stebįs dalykus žmogus 
privalo susirūpinti ir veikti, kad reakcininkams nepa
vyktų savo užmojų pasiekti.

ta Japonijai. Tada teisin
gai, tiesotai ir legališkai 
Japonija galėtų pareikalau
ti ir gauti atgal visas kitas 
prarastas salas. Vienas jų 
dabar valdo Tarybų Sąjun
ga, .o kitas Jungtinės Vals
tybės. “Nesunku” būtų sa
las atimti iš Tarybų Sąjun
gos, bet ką darytumėme su 
tomis salomis, kurios dabar 
priklauso Amerikai? Ot, ir 
problema, ir didelis galvosū
kis!

Arba, daleiskime, Čiang 
paveda Formozą Jungti
nėms Tautoms. Betgi For 
ųioza yra pripažinta Kini
jai. Formoza yra Kinijos že* 

reikėtų pasirinkti: Formoząįmė, Kinijos dalis. Jokios 
sugrąžinti Japonijai, pa-į teisės neturi Jungtinės Tau- 
skelbti. nepriklausoma šąli-! tos atimti iš kurios nors'sa
mi, arba pavesti Jungtinių Į lies šmotą teritorijos ir vai- 
Tautų globai. įdyti grynais politiniais su

metimais. Į ką pavirstų 
Jungtinės Tautos, jeigu jos 
taip pasielgtų su Kinijos te
ritorija?

Šiais klausimais ponas 
Drilon gerai ir amžinai su-

Visi žino, kad anksčiau ar 
vėliau Kinijos Liaudi-es Re
spublika Čiango režimą nu- 
kraustys nuo Formoza sa
los, kaip nukraustė nuo Hai
nan salos.

A m e r ikos komercinėje 
spaudoje eina plačios disku
sijos, kas reikėtų padaryti 
su Formoza, kad jinai ne' 

lais, bet grynai politiniais) ! l’ateUU komunistinei Kini- 
patraukė juos savo pusėn išpa1, Atsiiailda visokių nuo- 
pat pirmos dienos. Įmonių. Balandžio 27 dieną

tūlas Vincente Villamin 
kreditas ja^pe The New York Time-

pažinimu (tikriausiai ne 
tuvių meno klestėjimo

Lietuvos bolševikams, kad 
jie nuskriaustus ir panie
kintus iškėlė i viršų ir pas
tatė i atsakingas vietas 
Šito didelio istorinio fakto 
nebenajėgs užmozoti jokia 
a n ti -1 i e tu v i šk a. ]) r o į iagan- 
da.

sui siūlo tris galimus žy
gius. Vienas iš jų, girdi,

BAISU IR.PAMISLYTI.
Kanados lietuviu Liau-i *- I

dies Balsas kelia nepapras-1 
tos svarbos klausimą apie' 
sveturgimius ir naujo karo! 
pavojų. Laikraštis teigia,1 
kad ypatingai mes, svetur-į 
gimiai, privalome visomis) 
pajėgomis kovoti už taikos! 
išlaikymą.

Liaudies Balsas rašo:
Taika yra svarbus reikalas 

visiems padoriems žmonėms,1 saulfs 
kurie nesiekia pasipelnyti iš-j 
karo, kurie nesiekia 
kraštų užkariavimo, 
taikos metu galima kilti 
tūriniai ir ekonominiai, 
mums, visiems 
taikos klausimas • 
svarbesnis reikalas.

O kas galėtų taip padary
ki, — padaryti tiesotai ir le- 
, gališkai? Niekas kitas, kaip 
•tik tas pats Čiang Kai-še- 
įkas. Villamin teigia, kad 
: Čiangas turi aiškiai supras' 
Į ti tą išvengiamą tiesą, jog 
) jis Formozos neišlaikys. Tai 
daug geriau, kad jis, kaip 

j “tiesotas” ir “legalus” val
dovas, Formozą paaukotų, 
kur jam patinka. Už tai jį, 
sako Villamin, amžinai svei
kintu “visas ląisvusis pa-

Tuo tarpu, mums atrodo, 
Formozos klausimą pilnai ir 
galutinaixišspręs, kai Kini
jos Liaudies Respublikos 
armija išsikels ant Formo
zos ir visą Čiango kliką su
mals į dulkes. •

Sodietis.

kitų Bet gegužės 2 d. tam pa- 
Tik čiame didlapyje išstoja' su 
kai-j laišku tūlas Rex D. Drilon. 
Bet jis irgį išsigandęs, kad For-

Šypsenos
r— Ar tu pavėlini savo 

žmonai daryti tai, ką jinai 
nori ?

— Aš turiu tau pasakyti, 
kad ne. Jinai daro, ką tiktai 
nori ir be mano pavelini- 
mo.

ateiviams, • moxa gap atitekti komunis- 
yra dar.^neį Kinijai. Bet jis nesu- 

štai del| randa kitos išeities. Jis tvir 
j tina, kad Villamino siūlomi 
žygiai neišlaiko kritikos, ne
praktiški ir negalimi. Vie' 
na, jeigu Čiangas atsisaky
tų Formozos, tai kas su juo 
besiskaitytų? Kol jis sėdi 
Formozoje, tol jis “valdo 
Kiniją” ir tol su juo skaito
si mūsų vyriausybė.

Čia tai klausimas. Mums 
atrodo, kad Drilon nelabai 
tesupranta mūsų vyriausy
bę. Juk turime daug gerų 
pavyzdžių, kaip mūsų prezi
dentas nereikalauja iš val
dovo, kad jis turėtų šalį ir 
valdytų, jog jį skaityti ša
lies , valdovu. Pavyzdžiui, 
jau visa dešimt metų nei 
Lietuvos, nei Latvijos, nei 
Estijos fašistai jokios šalies 
neturi ir nevaldo, bet mūsų 
vyriausybė tebeskaito juos 
tų kraštų valdovais ir tebe
laiko Washingtone jų am' 
basadorius. Smetonos jau 
seniai ir gyvo nebėra, bet jo 
ambasadorių Žadeikį prezi
dentas Trumanas tebeskaito 
vieninteliu ir tiesotu Lietu
vos atstovu! Tai kodėl tu
rėtų būti kitaip su Čiang 
Kai-šeku? Jis galėtų netu
rėti nė vienos pėdos Kinijos 
žemės, bet mūsų vyriausybė

esame is 
tu šalių,

prieš savo gi-

mylime savo
Kanadą, bet 

širdgėla, jeigu 
imti ginklą ir 

senojoj tė- 
vienam

Didžiuma ateivių 
Europos, ypač iš 
kurios dabar įeina į taip va
dinamą rytinį bloką, socia
listinių šalių bloką, prieš 
kurį šiandien ruošiamasi ka
riauti. Taigi, atsitikime ka
ro, mes, mūsų vaikai, būtu
me pastatyti kariauti prieš 
savo tėvus, prieš savo bro
lius ir seseris, 
mines.

Nors mes 
naują tėvynę 
būtų baisi 
mums reiktų
žudyti savuosius 
vynėj. Gal ne vienam iš 
mūsų vaiku tektų nešti bom
bas, sprogdinti mūsų gimto
jo krašto miestus, naikinti 
mūsų artimuosius.

Kanada, turėdama tiek 
daug ateivių iš tų šalių, su 
kuriomis numatomas karas, 
turėtų daugiausiai iš visų 
šalių veikti už taikos išlai
kymą. Ji negali daleisti, 
kad toks didelis skaičius jos 
piliečių būtų paversti brol
žudžiais. Juk tai būtų bai
sus moral is su žlugdymas.

Tas reiškia, kad ir mes, 
ateiviai, turime specialų at
sakomybę. Mes turimo dirb
ti už taikos išlaikymą dau
giau, negu kas kitas. Mes 
turime pasakyti kitiems ka
nadiečiams, o ypatingai val
džiai, kokioje padėtyje mes 
būtume, jeigu* įvyktų karas. 
Mes turime priminti an
glams ir francūzams, kaip 
jie jaustųsi, jeigu jie būtų 
priversti kariauti, sakysime, 
su Anglija ir Francija? 
Mes žinome, kad jie yra ge
ri Kanados patrijotai, bet 
vistiek jiems būtų labai 
skaudu, jeigu reiktų eiti į 
brolžudišką karą.

Tas faktas, kad ; mūsų gim
tajame krašte dabar kita 
tvarka, padėties nepakeičia. 
Kariauti prieš savo brolius,

kad jie kitaip tvarkosi, būtų 
pamišimas. Tie, kurie dėl 
to kursto prie karo, nėra 
verti žmonių vardo.
Kas čia pasakyta Liau

dies Balso apie Kanadą, 
pilnai atitinka situacijai 
Jungt. Valstybėse. Šian
dien nėra ir negali būti 
svarbesnio reikalo visiems 
šios šalies sveturgimiams, 
jų tarpe ir lietuviams, kaip 
kova už išlaikymą taikos, 
kaip kova prieš naujo ka
ro kurstytojus.

*k * *
— “Sustok, žiūrėk, 

syk!” Tie trys žodžiai ilius
truoja visą gyvenimo 
mą.

klau-

sche-

— Kada tu pamatai gra
žią merginą, sustoji, tada 
žiūri, po tam apsivedi ją ir 
nuo tada jau visą savo am
želi tu klausai.

Berniukas: — Mama, 
kaip užsivadina paskutinė 
pravažiuota stotis?

Motina: — Netrukdyk 
manęs, aš nežinau; ar ne
matai, kad aš skaitau?

Berniukas: — Gaš, tai 
labai blogai, kad tu neži
nai; ant tos stoties maža
sis broliukas išlipo.

Republikonu politikos vedė
jas John Foster Dulles, Hoo- 
verio bendramintis, tapo de
mokratų • valdžios paskirtas 

valstybes sekretoriui Dean 
Achesonui patarėju.

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



VIENO IŠVIETINTO LIETUVIO 
GARBINGAS BALSAS

“Dipukas” L. rašo: “Didžiai gerbia-nias Laisvės Redaktoriau! Esu pasipikti
nęs taip vadinamų ‘ura patriotų žygdarbiais,’ kurių smurto veiksmai paliečia mus 
visus išvietintus ir garbės nedaro. Prašau siunčiamą rašinėlį įdėti į jūsų laikraščio 
skiltis, kuris bent dalinai pasmerks smurtą, kuris daromas tam tikros srovės lie
tuviams. Savo pilno vardo ir pavardės, dėl tam tikrų priežasčių, šiandien negaliu skel 
bti. Reiškiu gilią pagarbą. Išvietintas L.” Jo straipsnelis ištisai seka:

Būkim nuosaikesni Amerikos
lietuvių sroviniam veikimui

Mes, D P., atvykę į J. A. 
V., radome vietos lietuvius 
susibūrusius, pagal įsitiki
nimą, į srovines organizaci
jas:- katalikų, darbininkų 
(socialdemokratų ir progre- 
syvistų (ir nacionalistų, at
seit, tautininkų. Vienas mes 
palaikome, toleruojame, o 
kitas puolame ir šmeižia
mo. Daugiausia mos šmei
žiamo ir kaip išmanydami 
koliojame darbininkų or
ganizacijas, taip vadinamas 
pažangiąsias. Mes vartoja
me smurtą ir norime kitaip 
galvojančius priversti taip 
galyoti, kaip mums patinka. 
Kodėl ir už ką mes jas ko
liojame? Juk Amerikoje ga
li kiekvienas, įstatymų ribo
se, skelbti savo įsitikini- 
mus. Smurtu mes nepriver
sime kitų taip galvoti, kaip 
mes norime, tik sulauksi
me prieš save didesnės ne
apykantos. Savo pažiūras 
kitiems piršti ir kitų peik
ti yra kultūringesnių prie
monių — diskusijos. Tuo 
keliu ir mums reikėtų eiti.

Daug purvo pilamu taip 
vadinamai progresyvistų 
srovei. Visi tos srovės pa
rengimai yra pikietuojami. 
Pikietavimas, kaipo prie
monė kitokios pasaulė
žiūros organizacijai kenk
ti nėra girtina priemo
nė. Be to, pikietininkai, ra
miai einančius žmones į su
sirinkimus ar kitokius pa
rengimus, puola mušti, ko- 
lioja kraugeriais, budeliais 
ir kitokiais ’epitetais. Tokie 
pikietininkų veiksmai gere
snio vardo, kaip chuliganiš
ki, neužsitarnauja. Manau, 
kad progresyvios minties 
lietuviai nėjo prie atplauku
sių laivų su tremtiniais ir 
nekoliojo jų kraugeriais, 
budeliais ar kitokiais var
dais, nors, kai kuriais atve
jais, turėjo pagrindo. Kaip 
tik jie elgėsi priešingai. 
Nevienas iš jų sudarė ga
rantijas ir parsitraukė sa
vo giminaičius. Dabar su
laukė iš tų giminaičių ir at
pildo. Štai “Nusivylusi 
tremtinė” skelbia “Naujie
nose” (N 97 iš 25.4.1950) 
atsakymą “Laisvės” nusi
vylusiai tetai. Jei mes ki
tiems drįstame mesti neuž
tarnautus keiksmažodžius, 
tai, ranką pridėję prie šir
dies, atvirai pasakykime, 
kad mūsų tarpe yra gero
kas būrys asmenų tikrai su 
kruvinomis rankomis ir 
jiems minėti epitetai tikrai 
tiktų.
• Skaitome “Keleivio” 17 
nr. iš 26. 4. 1950. straipsnį 
“Toks tokį pažino.” Redak
cija reęenzuoja tūlo dipuko 
rašinį “Turiu prisipažinti 
prie kaltės,” tilpusi “Lais
vėje.” Tas dipukas niekšu, 
kriminalistu ir išdaviku va
dinamas. Taip, jis tokio 
vardo tikrai vertas. Gerb. 
“Keleivio” redaktoriai labai 
klystų, jei jie manytų, kad 
tik tas vienas dipukas toks 
yra. Ne, jų yra daugiau, 
tik jie neprisipažįsta prie 
kaltės, bet rėkia visa gerk
le, kad jie kovoja dėl Lietu
vos laisvės. Anas dipukas 
kaltas, bet pas jį sąžinė at
budo, jis prisipažįsta ir gai
lisi blogai padaręs, o kiti

ir sąžinės neturi. Kas gyve
no Lietuvoje laike vokiečių 
okupacijos, tas žino ką iš
darinėjo tie .“patriotai” pir
momis karo dienomis, vo
kiečiams užėmus Lietuvą. 
Buvo žudomi nekalti lietuviai 
lietuvių, vardan “patriotiz
mo” arba suvedant asmeniš
kas sąskaitas. Kas šaudė 
Lietuvos ir iš kitur atga
bentus žydus? Kas padėjo 
vokiečiams gaudyti gyven
tojus ir v-ežti į Vokietiją 
darbams? Ka's padėjo vo
kiečiams persekioti Lietu
vos ūkininkus ir< deginti so
dybas? Kur dingo mūsų 
tautiečiai, tarnavusieji vo
kiškame gestapo, policijoje 
ir kitose formacijose, kad 
mes visi esame tokie nekalti 
avinėliai, bėgome tik nuo 
bolševikų į vakarus, ieško
dami apsaugos sąjunginių 
kų kariuomenėje? Kuriem J 
tikslams tūli dipukai pasi
keitė pavardes, arba bėgda
mi iš Lietuvos turėjo pasi
gaminę asmens dokumen
tus kitomis pavardėmis? 
Anas dipukas, nors ir bai

SIETYNO CHORAS STATO SCENOJE

OPERETE

Sietyno Choras, vadovaujamas Walter Žuko

“Sylvia” yra linksmų metodiškų dainų, 2-jų veiksmų operetė, pilna juokų ir intrigų. Svarbesnes ro
les joje vaidina: Ann Steliman-Eicke, Nella Mitkus, Robert Žukauskas, Frank Smith, Tadas Kaš- 
kiaučius, Tessie Stočkienė, Adelė Rudis, Helen Ja cat, Katrė Žukauskienė, Anna Kunickiene ir visas 
SIETYNO CHORAS.

Sekmadienį, Gegužės 7 May, 1950
ŠV. JURGIO SALEJE Z"“’

O
ĮŽANGA $1.00 SU TAKSAIS.

širdingai kviečia visus — RENGĖJAI.
PRADŽIA 3:30 VAL. PO PIETŲ 

PO VAIDINIMO BUS ŠOKIAI

mės jausmą turi, vistik drį
so prisipažinti prie nusikal
timo, o tie, kurie slepiasi, 
keičia pavardes ir vaidina 
didelius patriotus, tai netu
ri nei tiek drąsos, kad pri
sipažinti. Gera būtų, kad 
“Keleivis” jiems pritaikin
tų savo posakį: “Jiems vien 
tik baimės jausmas egzis
tuoja, kitokio jausmo pas 
juos nėra.”

Malonėkime prisiminti, 
kai p. P. (pavardės neskel
biu), vokiečių okupacijos 
metu, rašė tuometinėje 
spaudoje su pasigardžiavi
mu apie žydų žudymą ir 
džiaugėsi, kad po žydų ateis 
eilė rusams, lenkams ir tuo
met Lietuva bus švari, ap
valyta. Tokios minties pa
sekėjų yra ir dipukų tarpe. 
Tokiems “patriotams” ne 
tik komunistų, bet ir kito
kia Lietuvos valdžia bus ne
gera, kuri bandys juos bau
sti už padarytus nusikalti
mus.

Tie “ura patriotai” ir su
daro taip vadinamą aktyvų
jį elementą, kuris pasireiš
kia smurtu. Tie nusikaltė
liai, atbėgę į kitus kontinen
tus, rėkia, kad jie kovoja dėl 
Lietuvos laisvės. Gera jiems 

“kovoti ” sėdint saugiose vie
tose. Jie svajoja atkurti to
kią Lietuvą, kuri jų žygdar
bius pagirtų ir leistų toliau 
sauvaliauti. Dažnai jie pri
simena smetonini rimbo re
žimą ir su pasigardžiavimu 
apie jį šneka. Taip, gerbia
mieji, galite svajonėmis gy
venti, smetoninis režimas 
nebegrįš. Jis buvo geras tik 
smetoniškai klikai ir patai
kūnams, o Lietuvos ūkinin
kai ir darbo liaudis skurdo.

Neteigiu, kad visi dipu
kai yra nusikaltėliai, bet 
tik tam tikras procentas. 
Yra nemažai ir padorių 
žmonių.' Šalinkime iš savo 
tarpo tuos nusikaltėlius ir 
neleiskime jiems teršti mū
sų gero vardo. Stengkimės 
su vietos lietuviais gražiai 
sugyventi. Jei mus skiria 
pažiūrų skirtumai, tai 
stengkimės gražiuoju išsi
aiškinti. Kovodami su 
mums priešingų pažiūrų 
asmenimis ar organizacijo
mis, vartokime kultūringas 
kovos priemones, o ne smur
tą. Išvirintas L.
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Rašo A. Bimba
Berods klerikalas Budgi- va būsianti, 

nas visur didžiuojasi, kad 
jis buvęs ir “Stalino ir 
Hitlerio kalėjimuose.” Jis 
nuo visų smarkiai nukentė
jęs. Jis garsinasi tikru 
kankiniu. Jis turįs pilną 
teisę dabar niekinti Ameri
kos pažangiuosius lietuvius 
ir vadovauti hitleriniams 
chuliganams prieš pažan
giųjų organizacijų paren
gimus.

Asiranda ir daugiau to
kių “kankinių.” Jie buvę 
Hitlerio ' koncentracijos 
stovyklose Vokietijoje ir 
todėl niekas neturįs teisės 
juos fašistais vadinti.

Asmeniškai nepažįstu 
nei Budgino, nei kitų pa
našiu “kankiniu.” Labai 
galimas daiktas, kad jie 
sako tiesą, tai yra, kad jie 
buvo patekę į Hitlerio kon
centracijos stovyklas ir 
smarkiai nukentėjo. Bet 

Frankfurt, Vokietija. — I tai tik pusė tiesos, tik pusė 
Vokiečiu teismas antru kar- j istorijos. Yra ir kita pusė, 
tu surado “nekaltu” VeitąZe tos kitos pusės nepasa- 
Harlaną, judamųjų paveik-, '<0-

Man prisimena vienas 
pokalbis Kaune 1945-6 me
tų žiemą. Kalbėjausi su 
viena kauniete, keleto vai
ku motina. Ji man 
kojo tikrai baisią 
apie savo sūnus, 
vyrukus. Pasakojo 
kė. Nepamiršianti,

Išteisintas anti-semitas
Frankfurt, Vokietija 

siu gamintoją. Harlan bu
vo kaltinamas, jog Hitlerio 
laikais darė anti-semitiškus 
judžius, kurstančius sker
dynes' prieš žydus. Jis teisi
nosi, kad naciai ji' privertę, 
o jeigu jis būtų neklausęs 
jų, tai naciai būtų ji patį 
nužudę.

Prisiminus vieną svar 
bu pokalbį Kaune

Bet pirma keli žodžiai 
apie tai, ką jau Amerikos 
lietuviai žino. Visi jau ži
nome, kad vokiškos okupa
cijos laikais Lietuvoje bu
vo organizuojama “Rinkti
nė.” Ją organizavo pasižy
mėjęs budelis generolas 
Plechavičius. “Rinktinę” 
organizuoti įgaliojimą Ple
chavičius gavo iš okupaci
nės valdžios.

Kodėl toki 
nuo hitlerininku 
čius gavo? Kas 
siekti? Kokia
Rinktinės misija?
PLECHAVIČIAUS

“RINKTINĖS” 
UŽDAVINYS
Kai vokiečiai užgrobė 

pavergė Lietuvą, kaip 
suose kituose vokiečių pa 
vergtuose kraštuose, 

įgaliojimą 
Plechavi- 

norėta 
buvo per “Rinktinę' į 

armiją. Manoma, kad Ple
chavičius irgi puikiai žino
jo šituos vokiečių tikslus, 
bet jų, apart savo artimų 

'kolegų, niekam kitam nesa- 
ir kė. Jis irgi manė: kai jau 

vi-1 bus Lietuvos jaunimas su
mobilizuotas ir išmuštravo- 

taipjtas, prijunkintas prie mili- 
išsivystė labai tarinės disciplinos, bus ne- 

ju- sunku jį pasiųsti į Hitlerio 
vadovavo| braškančius frontus.

komunistai. Lietuvos par
tizanai okupantams nedavė 
ramybės. Jie, aišku, nepa
glostė ir lietuviškų kvis- 
lingų, hitlerininkams par
sidavėliu. Ir štai Plechavi
čius ir kiti vokiečiams 
parsidavėliai sugalvojo ii*

smarkus partizaninis 
dėjimas. Jam 

papasa-
istoriją išdirbo planą padėti oku- 
j aunu s'

ir ver
kei gy-

pantams kovoti Lietuvos 
partizanus. Viešai jie skel
bė, kad “Rinktinė” reikalin
ga vidinės tvarkos palaiky-

Hitlerio armija apsi- 
su priešais frontuo- 
plechavičiniai Lietu- 
numalšins Lietuvos

rinktiniečiai, 
apsaugoti 

arm i j on 
sava .

Daviniu

i jom ir j bruzdėjimas 
raportų frontą. “Rir

reikalas, 
daug. Ir 
sakoma, 
patepta.

1 mui. 
dirbs 
se, o 
voje 
žmonių pasipriešinimą hit
lerininkams.

Vokiškieji okupantai tą 
Plechavičiaus planą pilnu
tinai užgyrė. Sutiko ne tik 
leisti “Rinktinę” organi
zuoti, bet prižadėjo ją ap
rūpinti ginklais. Taip ir 
buvo padaryta. Plechavi
čius išleido atsišaukimą 
stoti į “Rinktinę.” Priėmė 
tik jaunus ir energingus 
vyrus. Apart kitų didelių 
privilegijų, 
sakė, dar bus 
nuo šaukimo 
frontam Todėl 
atsirado nemažai.
neturiu, kiek Lietuvos jau
nimo susirašė j “Rinktinę,” 
bet reikia spėti, kad buvo 
keletas desėtku tūkstan
čių. I keletą mėnesių “Rink
tinė” pradėjo savo siautė
jimą po visą Lietuvą. Pa
vyzdžiui, mano vyriausios 
sesers dukters jauną vyrą 
suėmė ir sušaudė lietuviš
ki hitlerininkai, “rinktinie
čiai”. Apart kovos su par
tizaniniu judėjimu, me
džiojimu ir žudymu kovo
tojų prieš vokiškus oku
pantus, nebuvo pamiršta ir 
žydu naikinimo 
Darbo buvo gana 
iš karto viskas, 
ėjo, kaip sviestu
Nuo kojų iki galvos vokiš
kais ginklais ginkluoti Ple
chavičiaus “rinktiniečiai” 
maršuodavo Lietuvos mies
tų gatvėmis, net žemė dre-j 
bėdavo.
Vokiečiams liūdnos ir bai

sios žinios iš frontų
Ir viskas būtų buvę ge

rai, ir Plechavičius ir jo va
dovaujami “rinktiniečiai” 
būtų tapę tikrais “didvy
riais,” jeigu istorija nebūtų 
iškirtus šposo Hitlerio ar
mijoms rytiniame fronte. 
Jau žinote, kas tuose fron
tuose atsitiko. Žinote, kokio
je desperacijoje Hitleris
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atsidūrė po įvykių ties Mas- 
* kva ir Stalingradu. Visi Lie

tuvos okupantų prižadai, 
duoti * Plechavičiui, turėjo 
išgaruoti ir išgaravo vėjais, 
— prižadai, kad “rinktinie
čiai” nebus vežami į frontą, 
kad visas jų uždavinys tik 
Lietuvoje kovoti su okupan
tų priešais.

Dar yra ir kita versija. 
Manoma, kad okupantai 
niekados nesitikėjo savo pa
žadu “rinktinieČiams” lai
kytis. Jie patyrė, kaip sun
ku yra Lietuvos jaunimą 
surekrutuoti tiesiai j Hitle
rio armiją. Jaunimas slaps
tosi miškuose, greičiau sto
ja į partizanų gretas, negu 
eina į Hitlerio armiją. Vo
kiečiai manė, kad jiems pa* 

at„ vyks sumobilizuoti Lietuvos 
į()S jaunimą per “Rinktinę” j

Kaunietės vaikai
Kaip ten nebūtų, nuo čia 

aš grįžtu prie to mano po* 
kalbio su kauniete motina. 
Plechavičiaus “Rinktinėn” 
įstojo jos net du sūnūs. 
Vienas jų, girdi, tebebuvo iš 
piemens neišėjęs.

Vieną naktį, sako, jų bū
rys buvo išsiųstas “suimti 
banditus,” tai yra, partiza
nus. Persigandau, sako, kai 
mano vaikai sugrįžo. Jau
nasis buvo visas kruvinas. 
Runka buvo peršauta, vie
nos rankos du pirštai nu
šauti. Oi, kiek aš priver
kiau!
i [Bet jos tų ašarų neužte
kto. Vos tik jos sūnus šiek 
tiek pasveiko, atėjo koman
da, kad “Rinktinė” turi ei
ti i frontą. “Rinktiniečiai” 
išsigando: jie tapo apgauti, 
jie tapo išduoti? Argi 
jiems nebuvo sakyta, kad 
įstojimas į “Rinktinę” ap* 
saugos juos nuo fronto? Ar
gi ne puikiai jie atlieka sa
vo misiją namie? Prasidėjo 

; prieš ėjimą į 
Rinktiniečiai,” ku

rie suspėjo, sužinojo laiku, 
pradėjo slapstytis, su visais 
ginklais. Prasidėjo jų me
džiojimas.

Minėtoji motina sako; 
Viena dieną išgirstame, kad 
vokiečiai varo gatve būrį- 
suimtų “rinktiniečių.” Va
je, dievuliau, tokio baisaus 
vaizdo nebuvau mačiusi. Jų 
tarpe pamačiau ir savo sū
nelius. Vaikai į žmones ne
bepanašūs: purvini, kruvi
ni, pusnuogiai, vos kojas be* 
pavelka! Puoliausi prie vai
kų. Vokietis šautuvo galu 
manj kai kirto, ant vietos 
sukritau. Tiek ir teatsime
nu. Tiek savo vaikaus ir be
mačiau. Paskui, žmonės pa
sakojo, kad juos visus su
grūdo į sunkvežimį ir išsi
vežė į- Vokietiją. Ką su jais 
ten padarė, nežinau. Dievu
liau brangus, kur tie mano 
sūneliai!

Ir verkė motina, ir liejo 
gailias ašaras, ir keikė tuos, 
kurie jos sūnus sumobiliza
vo į Plechavičiaus “Rinkti
nę.”

“Rinktinė” tapo sudau
žyta. Daug “rinktiniečių” 
šitokiu keliu pateko į Hitle
rio koncentracijos stovyk
las. Galimas daiktas, kad 
panašiu keliu Hitlerio kale- 
jiman buvo patekęs ir Bud- 
ginas.
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Galas Pelkėms Lietuvoje

(Tąsa)
— A jau! Kad da pabus, tai ir pasiliks 

tiktai šaltyšiai ir piemenys. Ne vieno 
vyro po ūlyčias nebeliks! Su šunim, kaip 
vilkus, medžioja. Kas tai mate nevido
nus girt? Kad neturit geresnės kalbos, 
tai nėra Vo nė burnos aušint!

Besąsparis jau žiojosi kažką atsikirst, 
bet Deksnys, dar labiau įsidegęs, pašoko 
ir ėmė pulti:

— Tu tylėk, Laužadžio maršalka! — 
Matai, iš visur, net iš už kalnų žmonės 
pareina, tik iš to vokiško katorgo kaip 
nėr, taip nėr nieko! Katras nepabėgo, 
tai ir nežinai, ar gyvas išeis! Taigi pra
keikta šyla šaltyšius! Tavo svainelis! 
Tu tai nevažiavai niekur! Tau ir čia dy
kam gera būt, o mano Stasiukas kur?

— Ko tu nori? Ko nori? — atsikėlęs 
nuo suolo, ėmė trauktis atbulas Besąs
paris.

— Negaliu aš tavęs matyt čionai!
—Rėžk, rėžk, dėde, sprandan!—juok

damiesi rėmė Deksnį priemenėje susi
grūdę pusberniai.

Bet viskas susmuko savaime: Besąs
paris .tuoj pasišalino prie durų, tartum 
atsigerti ieškodamas, o Deksnys taip 
pat ūmai atvėso, kaip ūmai buvo užside
gęs. Tada pasikėlė jaunasis Graužinis ir, 
pasieniu apeidamas visus, paspaudė 
kiekvienam kaimynui ranką, paskui nuo 
slenksčio visiems kartu pasakė “laba
naktis, likit sveiki” ir išėjo.

Deksnys tos jo rankos nepriėmė: nu
sisuko, lyg nepamatęs, ir, jau išėjus 
Graužimui, spiovė jam įkandin.

— Mat gi: vokiečio paperas!.. Pa
laukit, ką jum Tgnasius pargrįžęs pasa
kys!...

ANTROJI DALIS
1. Ai, rūksta, rūksta,

Ai, rūksta rūksta 
Vilniaus miestelis ..

Vežikas, kurį Ignotas su Kirstukiene 
pasamdė nuvežti iki Varnų gatvės, pa
klausė :

— Kur? iT'ozorovkom? Prašom!
Jis buvo kiek trūktelėjęs ir visą laiką' 

važiavo, pusiau atsigrįžęs į juos, links
mai aiškindamas:

—Prozorovka dabar—vyriausias vie
ta. Kitaip negali ir būt, — geležinkelie
čių namas! Aš žinau! Visą Vilnių žinau!

Jie ilgai važiavo nerimu banguojan
čiomis gatvėmis, pro besipuikuojančius 
gatvių sankryžose žmones, pro ūžian
čias įmonėles ir triukšmingas, kareivių 
prisigrūdusias smukles. Jau visai sute
mus, suvargęs kulnelis sustojo prie di
delio namo, kurio visos trys eilės langų 
buvo skaisčiai nušviestos.

— Numer pionti (numeris penktas), 
atsigrįždamas paskelbė vežėjas.

Didžiulis namas su aukštais ir siau
rais langais, su keistais bokšteliais pas
togėje ir atsikišusiais' į gatvę balkonais, 
su menkučiu sodeliu, įsispraudusiu ak- 
lon, trijų vienodų sienų apstoton gat- 
velėn, — tokia buvo garsioji Prozorov
ka, geležinkeliečių klubas.

Išnirdami iš sutemos, triukšmingi 
darbininkų būreliai traukė į keistą to 
namo prieangį, išplautą tiesiog kertėje 
pasagos pavidalo skliautu. Silpna, ang
linė lempelė vienui viena murksojo ta
me prieangyje. Į vidų pro laiptų duris 
negalima buvo prasiveržti, — visur pri
sigrūdę žmonių: pilni lajptai, pilnas 
prieangis, ir visi šaukia, visi ūžia. Kaž
kas, atsistojęs prieangyje po pat žibu
riu, štai, ima skaityti paskutinę telegra
mą. Ir iš to pasidaro mitingas, — mitin
gas lauke, kaip stoties aikštėje. Vienas 
kalbėtojas nusiplėšia kepurę nuo galvos 
ir virpančiu balsu šaukia:

—r Draugai!
O kitas:
— Brati - tavariši!
O trečias:
— Tovažiše drogie!...
Paskui vėl:
— Brangūs draugai!
— IŠ gilumos širdies veržiasi musų 

balsas — karščiausiam sveikinimui Vo
kietijos proletariato ir jūrininku, pakė
lusių ginklą prieš imperialistinę kaizeri
nę valdžią! Uurraaa! Tegyvuoja!

Ir nebegirdėti — kas “tegyvuoja”, — 
žodžius nustelbia nesiliaujantis “Ura! 
Valio! Vivat!” bangavimas. Keičiasi 
balsai: rusų kalbą keičia lietuvių, tą kei
čia — žydų, o tą — lenkų kalba, ir žmo
nės kantriai klausosi kelių * tos pačios 
prakalbos vertimų.

Solidarumas ir konsolidacija, proleta
riatas ir revoliucija r— skamba visomis 
kalbomis vienodai.

— Kaizeriniai menševikai, visą karo 
metą mulkinę darbo žmones, dabar jau 
šaukia prie revoliucinės valdžios suda
rymo! Šalin, socialpardavikai!...

— Kruvinoji buržuazija ne savo noru, 
ne gerumu užleidžia valdžią darbo žmo
nėms. Ji griebiasi apgaulės! Šalin bur
žuazijos apgaulė!

Ir kai tik po kokių žodžių seka “ša
lin,” — minia praplyšta šauksmais. Ir 
Ignotas šaukia iš visų jėgų, gniaužda
mas kumštis:

— Duot rupūžėm! Duot!
— Tegyvuoja proletarinė revoliucija!
— UuuuYrraaa!.. . — Tegyvuoja! — 

atsiliepia minia.
Paskui “ura” ir “valio” pasigirsta iš 

klubo salės’ Nuo šauksmų suvirpa stik
lai, ir, štai, kiemo oratorius, pusiau sa
kinio nutraukęs kalbą, sušunka:

— Tovariščiii, urra!...
Salėje, bildėdami suolais, pasikelia 

žmonės, dingsta sėdėjusieji ant palan
gių, pasigirsta muzikos garsai.

— Fortopjonai, — kužda Kirstukiene, 
kuri iš susijaudinimo grąžosi į visas pu
ses, nežinodama ką bedaryti.

Kažką pažįstamą pagauna Ignotas 
muzikos garsuose ir, kada stipraus cho
ro balsai atplaukia iš salės į kiemą, Ig
notas tarsteli:

— Internacionalas.
Visi traukia kepures nuo galvų: Kas 

rūkė, meta papirosą. Štai, ir kiemas mė
gina pritarti chorui. Prasižiojo ir Igno
tas, norėdamas savo plaučių galybę pa
naudoti, bet nežinojo žodžių. Susigėdęs 
tik nuraudo. Taip pat juk anksčiau sto
vėjo, tik ne vienplaukis, — rikiuotėje, 
sukaustytas komandos “Smirno”; stovė
jo ir per mitingus Smolno kieme, ir per 
didžiąsias iškilmes kareivinėse — tribū
noje, būdamas artbrigados komiteto na
rys. Ir tada, ir dabar tie patys garsai 
kalvį jaudino ir graudino. Ir nenuosta
bu buvo jam, kad šalia jo stovinti Kir
stukiene tyliai pravirko.. .

Žmonės skirstėsi su giesmės aidais. 
Obeliečiams teko laukti, kol visa žmonių 
srovė išplaukė į gatvę. Tada jie prasi
skverbė į salę. Viduje jie be vargo susi
rado klubo prievaizdą: jis vaikštinėjo įši
lusios tvankios salės pasieniais, maigy
damas mygtukus ir gesindamas elektros 
lempas ir palubėje kabančius didžiulius 
bažnytinius žibintus su krikštoliniais 
karoliais. Kirstukienei ta salė atrodė 
kaip bažnyčia.

Pamatęs laišką, adresuotą įgaliotiniui, 
prievaizdas paspaudė obeliečiams rankas 
ir įvairiais koridoriais ir laiptais nusive
dė’ juos į mažytį šveicoriaus užkaborėlį 
su įkypomis, laiptų nuplautomis lubomis.

— Čia turėsite, tamstelės, palūkėt, pa
kol pareis draugas įgaliotinis. Užliptas 
jisai, — paskelbė prievaizdas ir, palikęs 
juos, išėjo.

Užkaborėlyje ant paprasto medinio 
suolo kažkas miegojo, saldžiai knarkda
mas. Kirstukiene paskubomis nusivynio- 
jo dešinės kojos tvarsčius ir išsiėmė Ro
kiškio komiteto paštą, o Ignotas sukišo jį 
užantin prie kitų raštų, kuriuos paskuti
nį akimirksnį jiems įteikė Deksnys. Kirs
tukiene varžėsi miegančiojo, kalbėjo pa
kuždomis ir stengėsi kuo tyliausiai tvar
kytis. Ji atrišo maisto nešulėlį, išėmė ga
balą kieto sūrio ir pavalgydino Ignotą. 
Jie spėjo valandėlę nusnūsti, iki vėl pa
sirodė klubo prievaizdas. Jis paaiškino, 
kad' reikės nakvoti šiuose namuose, ir 
paprašė eiti su juo į nakvynės vietą. Be- 
vesdamas obeliečius laiptais aukštyn, jis 
pasakė, kad pasimatymas su įgaliotiniu 
atidėtas kitai dienai. Bet obeliečiai ant 
tų pačių laiptų netikėtai susidūrė su įga
liotiniu.

Pro Ignotą pačiu pasieniu ūmai pra
lėkė kažin koks jaunuolis, šokdamas net 
per tris laiptus, o iš viršaus, pro tarpą 
laiptų, lyg pro didžiulį garsintuvą, jau
nas ir stiprus balsas šaukė:

— Greitai! Greitai!
Palipėję aukščiau, obeliečiai pamatė 

tą šaukiantį, — dailų ilgaplaukį vyriškį, 
apsivilkusį pusiau karišku švarku su di
delėmis kišenėmis ir stačia apikakle. 
Prievaizdas, priėjęs prie jo, trumpai pa
sakė:

{Bus Daugiau)

Rašo P(T

Broliškųjų tarybinių respu
blikų padedama Tarybų Lie
tuva sparčiai atkuria ir vysto 
savo žemės ūkį. Pasėlių plo
tai, kurie per vokiečių fašis
tų okupacijos laiką sumažėjo 
beveik vienu trečdaliu, dabar 
pasiekė prieškarinių 1940 me
tų lygį. Tik per pastaruosius 
metus respublikoje organi
zuota apie 100 mašinų-trak- 
torių stočių, kurios įdirba 
kolūkių laukus. Valstiečių 
kolektyviniuose ūkiuose su
kurta daugiau kaip 1,200 
naujų gyvulininkystės fermų. 
Bendras žemės ūkio produk
tų derliaus surinkimas Lietu
vos kaime žymiai prašoka 
prieškarinį lygį.

Kaip yra žinoma, žemės 
ūkiui išsiplėsti ir išsivystyti 
Lietuvoje visuomet didele 
kliūtimi buvo neaprėpiamos 
pelkėtos žemės. Be to, maž
daug pusė ariamos žemės vi
suomet buvo reikalinga nute
kamų vandenų reguliavimo. 
Metai po metų reikėjo atlik
ti didelius melioracijos dar
bus, tačiau individualiai vals
tiečiai- tam neturėjo lėšų, jė
gų bei , pakankamo organi
zuotumo.

ILAS TRIČIUS
tomobiliais ir kitokiomis ma
šinomis be.i technikiniais įren
gimais. Melioracijos penkme
čio plano pabaigoje numaty
ta mechanizmų pagalba išim
ti apie 30 milijonų kubinių 
metrų įžemio. 1

Stambiųjų melioraty vinių 
nusausinimo sistemų tarpkol- 
ūkinės reikšmės mlagistralinių 
kanalų pastatymą tarybinė 
valstybe pasiėmė pati atlikti. 
Kolūkiams gi vietinei melio
racijai įvykdyti Valstybinis 
žemės Ūkio Bankas suteikia 
lengvatinį kreditą dešimčiai 
metų išsimokėti.

Vadovauti visiems tiems 
darbams pavesta Vyriausiajai 
Melioracijos Valdybai, įsteig
tai prie Lietuvos Ministrų Ta
rybos. Kadrų parengti ati
daryti melioracijos techniku
mas, mechanizatorių moky
kla, kolūkinių melioratorių 
kursai. Su melioracijos pla
nu susijusių mokslinių proble
mų tyrinėjimu užsiima nese
niai suorganizuotas Meliora
cijos Mokslinio Tyrimo Insti
tutas prie Lietuvos Mokslų 
Akademijos.

Pelkėtų žemių nusausinimo

jam dideliam Lietuvos darbo 
žmonių materialinės gerovės 
pakilimui.

So. Boston, Mass.
Iš LLD 2 Kp. Susirinkimo

Reikia įsitėmyti nariams 
štai kas, kad kuopos delega
cija LLD suvažiavimui vieno 
delegato, kuris pereitam su
sirinkime likos išrinktas, men
ka. Reikalinga daugiau iš
rinkti. Juk suvažiavimas 
įvyksta atostogų laikotarpyj 
ir yra galima daug kam daly
vauti be nuostolių dėl darbo.

Antra, kadangi So. Bosto
no organizacijų piknikas 
įvyks 16 d. liepos, Lietuvių 
Tautiškame pušyne, Montello, 
Mass., jau* laikas ruoštis, kad 
jis būtų pasekmingas.

Laisvės pikniko tikietų pla
tinimas - garsinimas jau pra
sidės.

Persvarstyti, argi kuopa ne
pajėgs pasiųsti vieną jaunuo
lį į dviejų savaičių meno mo
kyklą čia pat, Worcesteiyj ? 
Manau, jei prisidėtumėm vi
si, kaip vienas, tai šį reikalą 
atliktam labai gražiai ir su 
kaupu. Todėl, atsiminkime,

Dabar, kuomet septyniasde
šimt procentų seniau susmul
kintų respublikos valstiečių 
ūkių susibūrė į kolūkius, kuo
met jiems į pagalbą atėjo ga
lingoji tarybinė technika ir 
priešakinis mokslas, pertvar
kyti gamtą valstiečiams pasi
darė galimas ir višai prieina
mas dalykas. Tas darbas išsi
plėtojo tuoj pirmaisiais poka
riniais metais. Jeigu melio
racijos darbus, atliktus 1946 
metais, paimti už 100 procen
tų, tai jau 1947 metais jų ap
imtis sudarė 180 procentų, 
1948 metais '— 292, o 1949 
metais—485 procentus.

Nusausintose žemėse kolū
kiečiai surenka ypatingai 
gausius žolių bei kitų kultū
rų derlius. 1948 metais Šilu
tės apskrities kolūkiai “Per

iu grandiozinių priemonių įsi
savinimo įgyvendinimas iš pa- 
šaknų pakeis Lietuvos geo
grafiją bei ekonomiką. Ten, 
kur amžiais gulėjo “netiku
sios” pelkės, išsiplės sultin
gos žolinės pievos ir vaisingi 
laukai, šieno derlius 1955 j 
metais patrigubės, palyginti 
sul 1949 metais. Tik drenuo
tas arimas 1955 metais duos 
papildomai apie 150 tūkstan
čių tonų grūdų. Nusausintų 
žemių sąskaiton bus praplėsti 
ne tik grūdinių kultūrų pasė
liai, bet ir vertingų techniki
nių kultūrų — linų, cukrinių 
runkelių, kok - sagizo... Pa
didės pašarų surinkimas — 
pagausės kolūkines bandos, 
pakils visuomeninių gyvulių 
p r o d u k ty varnas kolūkinėse 
fermose. Visa tai padės nau-.

kad sekantis kuopos susirin
kimas bus gegužės mėnesio 
26 d. Dalyvaukime visi.

Florida
Rodos, kam, čia reikalinga 

prisiminti ta pastoviai šiltą 
pussalį. Bet, ot, lyg būtų nėr 
išvengiama. žiemos darga
nos, nejaukūs orai užviešpa
tauja Bostone. Va, ir nesi
mato pas mus keliolikos 
smarkuolių — išdūmė Flori- 
don. Pavasarį, kai saulė pa
kyla, šilčiau pasidaro, jie 
grįžta, lyg paukščiai, tartum 
čia būtų gimę-augę. Grįžę 
pripasakoja apie tą kraštą ir 
pastoviai apsigyvenusius lie
tuvius. Ir sako jie, kad ten 
lietuviai sugyvena visi gra
žiai, nesiskirstydami į grupes- 
grupeles. Tačiau žinome, kad

ir nekurie bostoniškiai labai 
uoliai drumsčia jų vienybę. 
Ypatingai tuo pasižymi So. 
.Bostono savaitraščio bosas- 
redaktorius, autorius “Kaip 
kunigas iš grįčios Lietuvoj z • 
ant kiaulės raitas išjojęs.” * \ 
Ir stebėtina : floridiškiai daug y
rašo apie savo kraštą, bet 
apie tai nė gu-gu. Tur būt 
todėl, kad palaikius savo tar
pe vienybę bile kaina!

Dipukai
Daug mūs gerų prietelių 

suvilti tapo naujai pribuvu
siais lietuviais, nors tai būtų 
artimi giminės, ir turėjo per
siskirti su jais. Jų mąstymas 
savotiškas. Jei nevyraujame, 
tai “tyla—gera byla.” Pav., 
vienos organizacijos susirinki- 
man įeina dipukas, nešinąs 
parduot Vytį. Na, ir siūlo jis 
susirinkusiems, aiškindamas 
tos emblemos-ženklo garbę, 
ir kaip gerų lietuvių stuboje 
ji turi kastis (kabot) garbin
goj vietoj. Nors išdidus, 
bet, vargšas, nesupranta, jog 
JAV — tai ne Smetonos lai
kų Lietuva. Ir kai paaiškinta, 
kad JAV ženklas yra aras, 
turįs didingą-garbingą pras
mę, o vytis—tai ir carų Rusi- r 
jos emblemoje dvigalvio aro 
viduryje buvo, ir paprašytas 
paaiškint, kurie skolinosi-pa- 
sisavino tąjį ženklą—Lietuva 
nuo Rusijos carų, ar atbulai, 
arba iš Vakarų Europos ri- 
cierių gadynės, kurių amatas 
buvo karas, — dipukas pasi
kėlė ir išėjo. Aist.

MAŽAI UŽDIRBĘS 
DIDIS POETAS

New York. — Neseniai 
mirdamas, didis amerikie
čių poetas Edgar Lee Mas
ters, 81 metų amžiaus, pa
liko mažiau kaip $5,000 
nuosavybės, kurią užrašė 
savo žmonai. Masters poe
ma “Spoon River Antholo
gy” yra išgarsėjus visame 
pasaulyje.

ROMA.—Pramonės ga- « 
nfyba Italijoj per mėnesį’ 
nupuolė 5 procentais.

gale,” “Lazdūnai,” “žemlau- 
kis” iš kiekvieno hektaro nu
sausintų pievų gavo po 50- 
54 centnerius puikaus šieno.

Pirmieji pasiekimai įsisavi
nant naujas žemes įkvėpė 
Lietuvos kolūkiečius įvykdy
ti naujus stambiausius agro- 
melioracinius darbus. Čia 
jiems padeda valstybė.

Lietuvos Aukščiausios Tary
bos sesijoje, 1949 metų gruo
džio mėnesį, buvo priimtas 
įstatymas dėl plano pelkė
toms žemėms nusausinti bei 
įsisavinti ir žalieninėms sė
jomainoms įvesti Lietuvos 
TSR žemės ūkyje. Pagal . šį 
planą, pradedant nuo 1950 
metų ir baigiant 1955 metais, 
turi būti nusausinta ir suarta 
šimtai tūkstančių hektarų pa
pildomo žemės ploto. Lietu
vos žemdirbystės istorijoje 
neregėtas užmojis!

Buržuazinėje Lietuvoje per 
20 metų iš viso buvo nusau
sinta 40 tūkstančių hektarų. 
Dabartiniam planui įvykdyti 
buržuazijos laikais prireiktų 
ne mažiau kaip dviejų šimtų 
metų!

Planinės socialistinės ekono
mikos sąlygomis yra užtikrin
ti ir kiti, kapitalistinėms są
lygoms neregėti, ūkio išsivys
tymo tempai. Dėka tarybinės 
valstybės rūpinimosi, visi 
daug darbo reikalaujantieji 
melioracijos procesai mecha
nizuojami. Buržuazinė Lietu
va nežinojo ekskavatoriaus bei 
kitų žemei kasti mecha
nizmų. Tarybiniais laikais 
iki 1949 metų pusė visų že
mės darbų buvo mechanizuo
ta. Pereitais metais Lietuvo
je. suorganizuota speciali vals
tybinė melioraty vinė mašinų 
stotis, o 1950 metais'jų bus 
jau šešios. Stotys aprūpina
mos galingais traktoriais, eks- 
kavatofiais, buldozeriais, že
mės siurbliais, grioviakasiais, 
krūmams piauti įrengimais, 
lėkštinėmis drenažo mašino
mis, sunkiaisiais greideriais, 
krūminiais pelkių plūgais, au-
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DIENRAŠČIO
I

LAISVES PIKNIKAS
...................... . ....... '

Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 2 JULY
1950

Prasidės 1-mą valandą po pietų

Bus Klaščiaus

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės.

Maspeth, L. L, N. Y.

Kadangi tuom tarpu įvyks ta LDS seimas Brooklyne, tai 
bus daug svečių iš kitų miestų. Suvažiuos viršaus 200 de
legatų iš daugelio miestų. Būkite piknike ir susipažinki
te su jais. '

George Kazakevičiaus Orkestras
gros įvairius muzikos kavalkus šokiams z

Brooklyn© Aido Choras, diriguojant Geo. Kazakevičiui duos gražią 
dainų programą. Būtinai išgirskite jį.

Programa 
prasidės 
5 valandą 
po pietų

įžanga 
75 centai, 

taksai 
įskaityti

Muzika 
nuo 6-tos 
valandos 
po pietų

Kvieskite į Laisves pikniką savo draugus iš visur. Parašykite jiems laiš
kelius ir paprašykite atvažiuoti į tą gražų pikniką, kur bus tiek daug sve
čių iš toliau. Visi rūpinkimės, kad piknikas pavyktų. Parodykime fašisti
niams gaivalams, kad jų boikotavimas Laisves parengimų tiek tereiškia, 
kiek šuns lojimas prieš menulį. Neuž sišakykite tuom laiku vakacijom vie
tas, žinokite, jog jūs turite būti savo dienraščio piknike.

<♦>

<!>

<f>

<♦>

>

<♦)

>

<p

<♦>

<♦>

Į>

<♦>

<p

<♦>

<♦>

<p

<p

<♦>

<♦>

<f>

>

<♦>

<!>

<♦>

<»

<♦)

4 pusi.—-Lai»vč (Liberty,Lith. Daily)—Penktad., Geg. 5,1950



Newark, N. J.
Svarbus Pranešimas Operetės 
Sylvia Reikalu; Tėmykit Visi

Operete Sylvia įvyks gegu
žės 7 dieną. Ne 6, kaip buvo 
pirmiau garsinta. Pakaita, 
arba klaida įvyko per neapsi
žiūrėjimą salės manadže- 
riaus.

Kas tėmijot Laisvėje pagar
sinimą, ir kas turite jau įsigi
ję įžangos tikietus, tai tie ti- 
kietai jums geri dėl operetės 
Sylvia, kuri bus suvaidinta 
gegužės 7 dieną, nedėldienj, 
3:30 po pietų, 180 New York 
Avė.

Mes tikimės, kad tie choro 
rėmėjai - simpatizatoriai bū
site pilniausia patenkinti ir 
sekmadienio popietyj.

Vaidinimas prasidės lygiai 
3:30 po pietų. Vaidyba ims 
laiko apie dvi valandas. Po 
vaidinimo bus šokiai, kaip ir 
pirmiau garsinta. Šokių pra
džia lygiai 6 valandą vakare. 
Operetė Sylvia viena iš gra
žiausių melodramų mūsų sce
noj ir ji bus suvaidinta per

Bijodami susirgti raupais, tūkstančiai Glasgow, Ško
tijos, gyventojų laukia savo eilės jsičiepyti nuo raupų. 
Juos išgązdino vieno marininko ten susirgimas raupais.

DIDYSIS MAYNARDO

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio

LAISVES

Sekmad., Liepos-July 2

Visi rytai rengkitės j savo dienraščio 
didįjį pikniką, kuris įvyks '

Puiki dainų programa, daug visokių pamarginimų bei įvai
rumų. dalyvaus chorai, mažesnes grupės ir paskiri asmenys. Iš 
anksto rengkitės jame dalyvauti. Turėsite malonumo pasima
tyti su daugeliu seniai matytų ir įsigysite naujų* pažinčių.

ši didžioji iškilmė bus

ARARAT CAMP
Vose Pond Pavilion 

Maynard, Mass.

May nardo pikniko bilietai yra iš anksto platinami, pasisteng- 
kite įsigyti jų arba pasirūpinkite jų platinimu savo kolonijose

May nardo piknikai yra pagarsėję gerais valgiais. Nes iš dau
gelio kolonijų gaspadinės pasirūpina prigaminti ir atvežti į 
pikniką kuo gerinsiu valgių. Taipgi bus ir gėrimų.

Massachusetts valstijos pažangiosios lietuvių or
ganizacijos kviečia visų rytų lietuvius dalyvauti 

šioje gražioje iškilmėje ir tuomi finansiniai 
paremti dienraštį Laisvę.

Sietyno chorą ir jo geriausius 
artistus-mėgėjus. Dainų mu
zikos vadovas Walter Žukas, 
režisierius — Anna Eicke.

Taigi visi ir visos matykit 
šią operetę sekmadienį, gegu
žės 7 dieną.

Varde choro,
Report. G. A. Jamison.

Worcester, Mass
AIDO CHORO ŽINIOS

Aido Choras važiuoja į 
Bostoną gegužės (May) 6, 
Tarptautinę Dieną (Interna
tional Day). Mūsų choras 
turi garbę atstovauti Massa
chusetts valstijos lietuvius 
dainomis ir šokiais.

Gegužės (May) 14 d., Mo
tinų Dienoj, Aido Choras pa
statys veikalą “Saulė Nusi
leido.’’ Bus ir dainų. Po 
programos bus ir valgių. Vi
sus kviečia Aido Choro ko
misija ateit ir praleist motinų 
pagerbimo dieną.

Aido Choras kožną mene
sį, paskutinį penktadienį,

rengia “Military Whist Par
ty.’’ Kas mylit linksmai va
karą praleist, prašomi daly- 
vaut. Yra dovanos už žais
mes ir už atsilankymą. Vi
sus kviečia komisija.

Aido Choro atstovai su 
draugijų atstovais kartu daly
vavo LMS Antros ir Trečios 
Apskrities posėdyj, balandžio 
30, 29 Endicott St., choro 
kambaryj. Buvo kalbama ir 
planai daromi dėl vykdymo 
LMS vasarinės mokyklos. Da
lis Antros Apskrities komisi
jos rūpinsis valgiais ir nakvy
ne. Dalis Trečios Apskrities 
komisijos rūpinsis registraci
jomis, mokytojais ir spauda.

Mokykla įvyks Olympia 
Parke, lietuvių nuosavybėj, 
W o r c e s t c r i o priemiestyj 
Shrewsbury, rugpjūčio G ligi 
20, 1950.

Mokyklos piknikas bus rug
pjūčio 13, Olympia Parko,

Dėl smulkesnių žinių tėmy
kit spaudoj.

Aido Choro Korcsp.

Rengiami Vadovaujantieji 
Kolūkių Kadrai

KAUNAS’ kovo 19 d. — 
Prie Lietuvos TSR žemės ū- 
kio akademijos pradėjo dar
bą kolūkių pirmininkų paren
gimo kursai, kuriuose mokosi 
apie 300 Kauno, Vilkijos, 
šakių, Prienų ir kitų apskri
čių kolūkių vadovų. Akade
mijos lektoriai padės klausy
tojams pakelti jų visuomeni
nių - politinių žinių lygį, su
pažindins juos su planavimo, 
darbo įskaitos ir organizaci
jos klausimais kolūkiuose, su 
priešakinio tarybinio agro
technikos mokslo pasieki
mais.

Senatorius Joseph R. McCarthy, paskilbęs ragangau- 
dystėje, dabar reakcininkų po visą šalį beveik dievi
namas, čia matomas Paterson, N. J., kur jis nuo vie
tinės grupės, pasivadinusios Marine Corps League, ga

vo pagyrimą už “amerikonizmą.”

KRISLAI
(Tąsa nuo 1. pusi.) 

glijos dvasininkui Dean of 
Canterbury šios didelės ir tur
tingos šalies durys uždarytos 

'ant visados. Kol jis gyvas 
bus, senelis Dr. Hewlett John
son nebegalės Amerikon ko
jos įkelti.

Jei neklystu, Dr. Johnson 
jau baigia, jeigu dar nepa
baigė, sukirsti aštuntąją de
šimtį metų. Prieš mūsų val
dininkus jis amžinai nusidėjo 
tik tuomi, kad jis mato naujo 
karo pavojų ir netyli.

★
Prieš keletą metų labai 

garsiai skambėjo vardas se
natoriaus Claude Pepper. Jis 
buvo vienas iš pažangiausių ir 
energingiausių Amerikos vi
suomenininkų. Jis ėjo ranka 

I rankon su Henry Wallace.
Bet žmogus išsigando re-į 

akcijos ir susižavėjo Marshall j 
Planu ir Trumano Doktrina.! 
Jo skardus balsas staiga nu-1 
tilo.

Bet tas neišgelbėjo jo po
litinio kailio. Atsirado senas, 
grynojo kraujo reakcionierius 
Smathers ir Floridos demo
kratų partijos nominacijoje 
paėmė viršų. Claude Pepper 
važiuos iš Washingtono sun
kiai prislėgta širdimi ir su-
gadinta kadaise tiek daug 
dėjusia karjera.

Wilkes-Barre, Pa.
Pranešimas visiems Ply

mouth’o Lietuvių Tautiškų 
Kapinių Bendrovės ščrinin- 
kams, lotų savininkams ir 
draugams.

Pradedant gegužės G-ta die
na, kas šeštadienis, iki Deko
racijos dienos, prašome visų 
draugų ir draugių į talką pa
dirbėti ant P. L. T. Kapinių.

Kaip daugelis žinote, yra 
dar daug darbų atlikti dėl 
pagražinimo visų kapinių, 
žinoma, pagal konstituciją, 
visi mokame asesmentus dėl 
užlaikymo kapinių, bet mūsų 
asesmentai ne padengia išlai
dų. Todėl kreipiamės į visus 
draugus ir drauges pagalbos.

Kad kaip nors atsilyginti už 
pagalbos ranką, Bendrovės 
valdyba bus pasirengus su
teikti užkandžių tiems draut- 
gams, kurie dalyvaus talkos 
darbuose ant kapinių žemės.

Dekoracijos dieną, gegužės 
30-tą, ap vaikščiojimas bus 
laikomas, kaip ir seniau. 
Stengiamės gauti kalbėtoją ir 
sudaryti programą tai dienai 
ant kapinių. Bus pranešta 
daugiau vėliau.

Liepos 30 dieną bus su
rengtas P. L. T. K. B-vės 
piknikas ant Vitinski’s Villa 
Grove, už Sugar Notch, Pa.

Šis piknikas bus rengiamas 
dėl sukėlimo daugiau finansų 
kapinių užlaikymui. Bus su
teiktas nuvežimas tiems, ku
rie negalės gauti kitos trans- 
portacijos. Bus muzikos, už
kandžių ir gėrimo. Bus pra
nešta daugiau vėliau.

PLTK B-vės Valdyba.

SVARBIOS SUKAKTUVĖS

šiais motais pažangūs Ame
rikos ir Kanados lietuviai pla
čiai a p vaikščioja LT D 35 me
tų gyvavimo sukaktuves. Įvai
riose kolonijose jau Įvyko ei
lė paminėjimų, kitur ruošia
masi prie paminėjimų. Iš 
tiesų, tai svarbios sukaktuvės. 
Ši Draugija per savo gyvavi
mo laiką yra atiikusi milži
niškus kultūros ir apšvietus 
darbus.

★
Ištiko Didelė Nelaimė

Drg. F. Motiečių dirbtuvėje 
dirbant prie geležų smarkiai 
apdegino. Ligonis randasi 
General ligoninėje, prie Alt- 
water.

Pereitą visą savaitę didelis 
šaltis išlaikė lovoje drg. R. 
Karalevičių. šiuo laiku, orui 
keičiantis, daug pergyvena 
šalčio ligas.

Svečiavosi Amerikoj

A. českauskienė taipgi pra
leido savaitę Amerikoj.

Apsilankė Tėviškėje

Drg. Milevičiene, buvus: 
montrealietė, o dabar gyve
nanti ant ūkio New Glasgow, 
savaitę laiko praleido pas sa
vo draugus Montreale. Tai 
yra labai maloni ir simpatiš
ka moteris. Kbresp.

Drg. K. Drulicnė lankėsi jog Kinijos komunistai ga- 
Amerikoj pas savo brolį, ku- Ritinai užėmė Hainan salą, 
ris neseniai atvykęs iš Vokie-i——-----------------------------------------
tijos . Kelionę turėjusi ilgą. ——   ----------------------------------

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 50c 
Laimės Nuspėjimas, Planetos .. 25c 
Duktė Gyveno Pūstynėjc ....... 25c
Duktė Marių, graži apysaka .... 30c 
Dangaus žvaigždynas — su 

pabrėžimai, kaip planetos 
keliauja ............................ 50c

Raktas, kaip gali atrasti laimę 1.00 
Vaideliotka, apysaka apie Skais

girio pilį, kur dieną-naktį v 
degdavo lietuvių aukuras. Su 
paveikslais .............................. 75c

Dainų rinkinys, apie 120 dainų 75c 
Lengvas Būdas Išmokt Angliškai 35c 
Velnias — Kapitonas, žingeidūs

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

Šventraštis, 1127 pusi. apd. 2.50 
Karves ir Gorų Sūrių Padarymas 25c 
Juokų, Mįslių, Šposų monologų

Rinkinys 35c
Rinkinys Visokių Trumpų Pasa

kaičių, juokingų ir labai nau
dingų ..................................... 25c ,

Geriausios žolės, kurios yra nuo 
sekančių kentėjimų:

Nuo strėnų ir inkstų skaudėjimo 75c 
Nuo sutukimo, eik kūdyn ... 1.00
Nuo nervų sugedimo, bemiegės 1.00 
Nuo vyriškumo nustojimo ... 1.25
Nuo vandeninės ir širdies ligų 75c
Trejanka, stambios šaknys ariel. 75c
Nuo cukrinės ligos (diabetis) 1.00 
Nuo aukšto kraujo spaudimo,

5 uncijos ............................... 1.10
Nuo kosulio, dusulio, mainų ar

bile kokios asthmos paleng. 75c 
Nuo visokių ramatiškų sausgėlų 75c

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

M. BUKAITIS
334 Dean Rd., Spencerport, N. Y. 

Spencerport, N. Y.

Bostonas ir Apylinkė
Pirmas toks šaunus tarptau

tinis dainų, šokių ir muzikos 
festivalis. Programoj daly
vaus šių tautų aukščiausiai iš
lavintos jėgos:

Pi ūsų šokėjų grupe ir dai
nininkai ;

Didžiulis žydų “Liaudies” 
choras;

Italų operos tenoras, šokė
ja ir muzikas;

Boston Emancipation cho
ras ;

Lietuvius turi > už garbę 
atstovauti Worcesterio Aido 
choras, vadovystėj J. Karso- 
kienės. Aidas bus pasipuošęs 
lietuvių tautiniais kostiumais. 
Jis dainuos ir šoks lietuvių 
liaudies šokius.

Kiekvienai tautai skirta po 
pusvalandį laiko, per kurį at
liks savo tautinius kultūrinius- 
meninius vaizdus.

Mes pilnai pasitikim, kad 
Aido Choras lietuvių kultūri
nę garbę atlaikys su aukštu 
pasižymėjimu.

Todėl iš arti ir toli visi 
lietuviai, suaugę ir jaunimas, 
šį šeštadienį, gegužės G d., 
vakare, traukim į Bostono 
Jordan Hall, Huntington 
Ave. ir Gaįnsboro St. Pra
džia 8 vai. vakare.

Nė vienas sveikas lietuvis 
nepraleiskite nepamatę šio 
taip aukštai kultūringo skir
tingų tautų parengimo! Jis 
yra svarbiam tikslui rengia
mas — darbininkiškos spau
dos parėmimui.

Lietuvių komitetas:
J. Grybas,

H. Tamašauskienė, 
S. Penkauskas.

Ankara, Turkija.. —Tur
kų policija sako užtikus 
slaptą komunistų organi
zaciją; suėmė kelis žmo
nes kaip vadus.

WASHINGTON. — Gene
rolas Omar Bradley ragino 

i Kongresą dar dvejus metus 
palaikyti įstatymą dėl ver
stino rekrutavimo į armiją.

FORMOZA.—Čiang Kai- 
šeko tautininkai pripažino,

Apsirūpinkite
Vakacijomis

Išsirandavoja kambarys vienam 
ar dviem asmenims su valgiu (turi 
būt be vaikų). Valgis tikrai lietu
viškas — geras. Dėl platesnių in
formacijų rašykite ar telefonuokite: 
Barnegat 8-4091.

BUNGALOW ŠEIMAI
Išsirandavoja puikus bungalow 

šeimai iš kclctos asmenų. Išnuomuo- 
jame savaitei, mėnesiui ar visam se
zonui.

PUIKIOS MAUDYNĖS
Bay maudynės už pusės mailės ir 

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

A. ZAVISH
Barnegat, N. J.

Lower Shore Road,

U CHARLES J. ROMAN

5 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Penktad., Geg. 5t 1950

Philadelphia, Pa.
Frank Shimkus dabar ran

dasi Barton Memorial Hospi
tal, 738 So. Broad St., Room 
209. Bus padaryta operacija. 
Reikalinga kraujo. Gimines, 
draugai ir draugės raginami 
atlankyti. Linkime ligoniui 
greitai pasveikti. Rep.

— Sūnau mano, kaip tu 
užaugsi, aš noriu matyti 
tave džentelmonu.

— Aš nenoriu būti džen
telmenu, tėve, aš būsiu to
kiu, kaip tu.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Liet. Darb. Susiv. 33 kuopos su
sirinkimas įvyks trečiadienį, 10 d. 
gegužės (May), 8 valandą vakare, 
408 Court St. Nariai prašomi daly
vauti, bus svarbių reikalų, kaip tai: 
balsavimo blankos j Centro Valdy
bą, prisirengimas j būsiantį seimą 
liepos mėn. — Kviečia Kp. Kom.

(84-85)

WATERBURY, CONN.
Teatras “NEVYKUSI MEILE“

Gegužės (May) 7-tą, sekmadienį) 
Hartfordo Laisvės choras suvaidins 
veikalą "Nevykusi Meilė." Tai ne
paprastai įdomi komedija, verba 
kiekvienam pamatyti. Šį perstatymą 
rengia Vilijos Choras, Venta Hali, 
103 Green St., Waterbury, Conn.

Prasidės 2:30 vai. po pietų, įžąp- 
ga 75c, taksai įskaityti. Tad Watbr- 
buriečius ir iš apylinkės visuomenę 
kviečiame atėiti ir pamatyti šį nau
jutėlį veikalą, kuris čia bus vaidina
mas. — Rengėjai. (83-84)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, gegužės (May) 8 <1., 
pradžia 7:30 vai. vakaro, Lietuvių 
Svetainėje, 29 Endicott St. Visos 
narės malonėkite dalyvauti ir atsi
veskite naujų narių. — A. W.

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

%

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

LAIDOTUVIŲ ::
DIREKTORIUS

® ::I » 
Liūdesio valandoj kreipki- 11 
tės prie manęs dieną ar J Į 
naktį, greit . suteiksime , > 
modernišką patarnavimą. ! i 
Patogiai ir gražiai mo- <. 
derniškai įruošta mūsų < ■ 
šermeninė. Mūsų patama- < ■ 
vimu ir kainomis būsite ;; 
patenkinti. ;;

i« 
® 1 ::< •

1113 Mt. Vernon St ;; 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110 !!* < >
M«H«4‘4Hi«*-f‘4MM********4’***
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Kraujas už 
Kąsnį Duonos

Tuo pat laiku, kuomet or
ganizuoti darbininkai ir liau
dis maršavo gegužines para
de už taiką, darbus ir duoną, 
daug miesto biednuomenės 
taip pat ieškojo duonos, tik 
kitais būdais.

John McCavour, 23 metų, 
buvo išbaigęs savo išteklius ir 
labai rūpestingai galvojo, kas 
daryti. Sekamą dieną jis nu
ėjo į Knickerbocker ligoninę 
parduoti puskvortę savo 
kraujo už $5.

Tačiau, ką reiškia $5 alka
nam? Praėjusį trečiadienį jį 
įtarė apiplėš’me. Policijos 
vejamas, jis peršoko 20 pė
dų aukščio sieną, tačiau jį 
pagavo už tos sienos krū
mokšniuose . Tokių alkstan
čių, Įtartų ir pagautų dabar 
būna daug.

Sauja fašistų, pasisamdę 
gaują valkatų, už saują sal
dainių prisivilioję būrelį pa
laidų kvailiukų vaikų, įsaki
nėjo aprėkti, o kai kada ir 
kiaušiniais aplaidyti darbiu 
ninku gegužinę, kurioje dar
bininkai reikalavo taikos, 
darbų ir duonos.

Jeigu ne fašistinių gaivalų 
teroras, jeigu ne eikvojimas 
šalies turto karui, visi mūsų 
žmonės galėtų turėti darbus 
ir pakankamai duonos, ne
reikėtų alkti nei pelnagro- 
biams pusdykiai parduoti sa
vo kraują. Reikiant kraujo 
pirktis, ligoninės už jį paro- 
kuoja $25 iki $50 už pus- 
kvortę, už kurią alkanam mo
kėjo $5. A.

Miesto Gyventojų 
Skaičius Padaugėjo

Dar nebaigtais asmenų su- i 
skaitymo duomenimis vado- i 
vaujantis, aprokuojama, kad 
Didysis New Yorkas turįs 7,- į 
750,000 gyventojų. Prieau- ; 
glis esąs tiktai 4 nuošimčiai. Į 
Paviršutiniškais a p r o k a v i- 
mais (pirm cenzo) miestui 
buvo priskaitoma jau 8 ar 
daugiau milijonų.

Laike dešimtmetinio suro- 
kavimo 1940 metais miestas 
turėjo 7,454,995. gyventojus.- - -  ■ » - I 
Vaikai Palaikomi 
Kraujo Daviniais

Brooklyniečių Ficarra vai
kai, Carol 11 m. ir Frank 4 
metų, pasilaiko gyvais tiktai 
geradarių duotu krauju. Jis 
surenkamas per Raudonojo 
Kryžiaus civilinį kraujo ban-' 
ką. i

LKM stato scenon

BŪKITE LIBERTY AUDITORIJOJE 
ŠĮ SEKMADIENĮ, SU JAUNIMU!

Aldona Anderson

Mūsų jauniausieji, per visą 
žiemą pašventę popiečius iš
mokti lietuvių kalbos ir ra
šybos, dainos ir liaudies šo
kių, yra puikiai pasiruošę vi
są tai mums parodyti šį sck-
madienį, gegužės 7-tą.

Sueikime visi į Liberty Au
ditoriją pasigrožėti tuo, ką 
mūsų jaunimas sukūrė mums!

Mūsų atvykimas skaitlingu

Suėmė Vyriausiojo
Gemblerio Knygas

būriu bus jaunukams aksti
nu mokytis, augti žinyboje, 
lavintis tą žinojimą perduoti 
kitiems, pratęsti į kelintąją 
gentkartę lietuvių kultūrą.

Tuo patimi norisi priminti, 
jog ši bus paskutinė kultūri
nė pramoga, viena didžiųjų 
šio sezono sueigų savose pa
talpose — Liberty Auditori
joje.

Lietuvių Kalbos Mokyklėlės 
spektaklyje “Proga Kiekvic-Į 
nam,” paruoštame, Juozo By- 

i rono, dainuos mokinių cho- 
| ras, vadovaujamas Aldonos 

Anderson (Žilinskaitės), šoks 
liaudies šokių grupė, vado
vaujama Ruth Bell (Gaspa- 
raitės), taipgi vaidins, sakys 
eiles.

Programa prasidės 4 :30, 
bot susirinkti galima anks
čiau, nes Liberty Auditorijos 
patalpose vietos nestokuo.ia.

A u d i t or i j os restaurant as 
taipgi veiks per visą dieną, 
su gausiu, pasirinkimu gerų 
valgių.

NEGALI UŽMIRŠTI JAUNIMO 
GRETŲ GEGUŽINES PARADE •

Jau kelinta diena po dar
bininkų ir liaudies bendros 
gegužinės, tačiau daugelis 
būrių neišeina iš minties. 
Ypačiai negalima užmiršti 
spalvingųjų ir energingųjų 
jaunimo būrių.

Jaunieji Įmaršavo į Union 
Square paskutiniai. Atmar- 
šavusieji anksčiau su lietuvių 
būriu turėjome progą juos 
matyti. Studentija, iš susie- 
dijų, jie atėjo bendrai, viso
kių tautų ir rasių kilmės vai
kai, šaukdami, plakatuose 
nešdami savo vyriausią tiks
lą.

“Taikos! Taikos!” šaukė 
jaunieji, maršuodami Labor 
Youth League sumobilizuo
tuose būriuose, kuriuose mar
šavo virš penki tūkstančiai 
jaunimo . Jaunimo buvo ir 
unijų, taipgi kitų organizaci
jų būriuose. Gražią grupę 
jaunimo turėjo Ukrainai, 
maršavo savo pašaipinės TWO 
divizijoje.

Toli matomi, plasnojan- 
tieji ore daugiaspalviai ba- 
liūnai demonstravo šūkį: 
“Uždrauskite atomines bom
bas!”

Varžymai laisvės, diskrimi
nacija buvo vaizduo j a m a 
“floatais” ir Įvairiausiais bū
dais. Harlemo grupė nešė su

SPEKTAKLĮ
“PROGA KIEKVIENAM”

I SPEKTAKLIO TEATRINĮ montažą Įpinta:

LIAUDIES DAINOS, 
vad. Aldona Anderson

™------ TAUTINIAI ŠOKIAI,
jj—. ' vad. Ruth Bell

DEKLAMACIJOS,
Viešnia artiste—svečiai artistai

Sekmadienį, Gegužės 7 May
1950

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

Pradžia 4:30 vai. po pietų

Įžanga $1.25 (taksai įskaityti) 
, s

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

savimi' “kalėjimą,” kuriame 
matėsi Mrs. Rosa Lee In
gram su ją gynusiais nuo bal
to užpuoliko dviemis sūnumis.

Kitoje vietoje trys jaunuo
liai maršavo kalinių unifor
mose, nešini dideliais plaka
tais, pasakančiais, dėl ko jie 
Įkalinti:

“Norėjau aukštesnės al
gos,” sako vienas.

“Norėjau taikos,” pareiškia 
antrasis.

“Norėjau prašalinti Jim-1 
Crow’izmą” (negrų diskrimi
navimą ir persekiojimą), pa-> 
skelbė trečiasis “kalinys.” Jie, 
parode, kad to susilauktume 
visi prie Mundt biliaus.

Ir kitais panašiais ūbaisiais 
jaunimas aiškiai pasakė, jog j 
jie maršuoja su darbininkais | 
ir liaudimi už taiką ii’ gero
vę.

Jaunimą Matęs.

Teisėjas Pripažino 
i Rendu Įstatymą

New Yorko teisėjas William 
Lyman pripažino brokeriui 
Stern teisę nemokėti daugiau 
rondos, negu nusako New 
Yorko valstijos Įstatymas. 
Namo savininkas buvo nuo 
federalio ekspediterio gavęs 
teise rendą kelti.

Nuosprendis leisti mokėti 
rendą be pakėlimo aiškina
mas pripažinimu New Yorko 
valstijos rendoms Įstatymo. 
Tačiau ši byla buvo turtingo 
prieš turtingą. Tad sunku 
tikrinti, ką pasakys teisėjai, 
kuomet teismuose susidurs 
biednuomenė su namų savi
ninkėmis firmomis.

šiomis dienomis kvočiamas 
stambus New Yorko gemble- 
ris Ericksonas. Tas kvotimas 
parodė, kad :

Mažieji gembleriukai per 
metų metus būna pagaun'ami 
ir nuteisiami kalėti .už gem- 
blerystę. Didieji gali gemble- 
riautj per visą amžių, pelny
tis kas metai šimtais tūks
tančių dolerių ir išlikti nenu
teisti, nesustabdyti per de- 
sėtkus metų.

Ericksonas savo tardyto
jams prisipažino, kad jis už
siėmė gembleryste per 30 
motų, bet niekad nebuvo įka
lintas - nuteistas . Jis užlaikė 
puikią, puošniai Įrengtą raš
tinę 487 Park Ave., iš kur 
jis vedė $12,500,000 per me
tus nešantį gemblerystės biz
nį. Jo per dieną surenkama 
už “betus” suma siekia $20,- 
000 iki $40,000, o jo asme
niškas iš to pelnas siekia 
$100,000 per metus.

Kita tiek jis išmokėdavęs 
savo broliui už padėjimą ban
kai! pinigų. Oficialė jo rašti
nė buvo žinoma jo brolio 
vardu, kaipo “Leonard J. 
Erickson, Investments.” Ten 
dabar suimti gemblerio rekor
dai - knygos. Tačiau žmonės 
kalba, kad asmuo, kuris gali 
pasidaryti po šimtelį tūkstan
čių dolerių per metus pelno, 
yra perdaug “pieninga kar
vutė,” kad tokią “niekas ne
norės paskersti.”

Našlei su Vaikučiais 
Priteisė $165,000

Brooklyno vyriausiame teis
me džiūrė priteisė našlei Mrs. 
Francos Pike ir jos aštuo- 
niems vaikams gauti iš Con
solidated Edison Co. 165 
tūkstančius dolerių už mirtį 
vyro, jos vaikų tėvo.

Jos vyras, Gilbert Pike, 52 
m., buvo elektros užmuštas 
darbe dėl neprižiūrėtų darbo 
priemonių. Džiūrė nusprendė, 
kad be tokio atpildo ji ne
išgalėtų išauklėti ir išmoks
linti 6 jaunamečius vaikus, 
nes tik du iš 8 yra pilname
čiai.

Neišaiškina, dėl Ko 
Ta Žmogžudystė

Sekmadienio vakarą atrasto 
nušauto Nicholas Piazza's nu- 
žudytojai tebėra neišaiškinti. 
Nežinomas ir jo nužudymo 
tikslas, žinoma tik tiek, kad 
jis gal nušautas užrubežiuo- 
se darytu revolveriu. Kad jo 
kišeniuose teberado pinigų, 
spėlioja, kad jį nužudė kerš- 
tinčiai. Gi jo atradimas Bath 
Beach sekcijoje, kur dažnai 
išmetami požeminio pasaulio 
charakteriai, sakoma, liudija, 
jog arba jis turėjęs su pože
miu ryšių, arba jį nudėjo 
kerštinčiaus pasamdyti žudei- 
kos.

Neišprašė Gegužinei 
Lietaus
į --------------------

Darbininkų priešai tūlose 
bažnyčiose meldė Dievo lie
taus Gegužės Pirmai. Oro 
pranašai būrė lietų-.' Valdi
ninkai mate “atitinkamas, 
patogias sąlygas” gaminti 
dirbtinį lietų darbininkų ge
gužinės dienai, gelbėti miestą 
nuo sausros. i

i

Atrodo, tarsi būti] įvykęs 
stebuklas — visa tai neiššau
kė lietaus, kelias dienas pirm 
ir po to lynojęs, gegužinės 
popietį lietus nustojo. Visa 
tai verčia abejoti, gal kartais 
ir Dievas su silver iodide bus 
palinkęs į “raudonuosius.” 

T—a.

Virš 5,000 susirinko 
gauti 110 darbą

Canarsie Gyventojai
Galės gauti nemokamus 

krūtinės X-ray egzaminus, 
kaip praneša Brownsville - 
Canarsie - East New York 
Sveikatos Taryba. Juos teiks 
šio mėnesio (May) 9 ir 10 dd.

Pirmasis, 9-tos punktas bus 
Public School 114 patalpose, 
Remsen Avenue, netoli Ave
nue F.

Antrasis, 10-tą, P. S. 115, 
E. 92nd St., netoli Avenue L.

Valandos abiemis dienomis 
nuo 3 po pietų iki 8:30 va
karo.

New Yorko miesto valdžiai 
paskelbus, jog ims 110 darbi
ninkų porterio darbams, prie 
Department of Parks raštinės, 
533 W. 59th St., susirinko 
virš 5,000 darbininkų praėju
sį antradienį.

Pirmasis tūkstantis vyrų su-1 
sirinko pirm aušros ir stovėjo Į 
drėgname, šaltame ore iki po
piečio. Dešimtą valandą eilė 
išaugo iki 2,500, išsidriekė 
per 3 blokus. Ir vis dar rin
kosi.

Apie vidurdienį, pradėjo su
sirinkusiems dalinti aplikaci
jas, kurią gaunantysis turėjo 
pasimokėti po $1.

Tuose darbuose moka nuo 
$1,920 per metus, laipsniškai 
keliant per trejus metus iki 
$2,040. *

Vėliausieji lietūs rezervua
rus dapildė iki 82.9 nuošim
čių talpos. f

PARDAVIMAI

Keltuvui su 10 keleivių kri
tus 5 aukštus General Food 
Corp, pastatę, Hoboken, dvi 
keleivės sukrėstos, nuvežtos į 
ligoninę.

Barnett Ginsberg, savinin
kas apartmentinių namų,

Joe Sugar, 200 svarų vy
rukas, nešinas basedla, Įstri
go į sukamuosius subway var
tus- ir taip išbuvo užtvertas, 
kaip gurbe, virš valandą, iki 
jį iš ten išlaisvino.

Į Bronxe, tapo nuteistas pasi- 
mokėti $1,500 pabaudomis už 
susirinkimą $2,100 bonusais 
už išnuomojimą apartmentų.

Bedarbis Peter Gagnon, 20 
metų, areštuotas kaltinimu, 
kad jis bandęs apiplėšti gru
pę iš šokiu einančių jaunuo
lių.

Generoso Pope šermenyse 
dalyvavo majoras O’Dwyer ir 
kiti aukšti valdininkai. JĮ ly
dėjo Fifth Avenue ir sustab
dė trafiką. Jis, mat, buvo 
stapibus kontraktorius ir laik
raščio savininkas.

Septyni užsimaskavę plėši
kai atėmė iš newyorkiecio 
daktaro Cęsteros $1,500 ir iš 
jo pacijento $30.

John Guenard, 20 metų, 
areštuotas Įtarimu, kad jis iš 
bučernės pavogęs $37.75. JĮ 
vydamasis policistas pašovė, 
o įkritęs 20 pėdų grabėn dar 
susižeidė.

NEBARK1M ORO

Balandžio mėnuo nebuvęs 
šlapias, nei šaltas, kokiu jis 
mums atrodė po šiltos ir sau- * 
sos žiemos. Prilijo tiktai 2.04 
colius, 1.19 žemiau norma
laus kiekio balandžiui. Ir 
šilimos (bendrai) buvo po 
48.3 laipsnius, tik 1.1 žemiau 
normalios temperatūros.

Plėšikas surišęs Bronx šei
mininkę ir jos tarnaitę bute ir 
išnešęs vertės $3,230 pinigais 
ir gražumynais.

Aidiečiams
Miesto tėvai ištikrųjų susi-! Aido Choro pamokos įvyks 

rūpinę mūsų gerove — pa- ši penktadienį, gegužės (May) 
skelbė “korektiškos pozos sa- ' 5-tą, 8 vai. vakaro, Liberty 
vaitę.” Nepaisykite, jei pil- Auditorijoje . Visi choristai 
vas tuščias dėl nedarbo ar raginami atvykti, nes turime 
aukštų kainų, jei susilenki- daug kvietimų dainuoti pikni- 
mas darbe pagimdė kuprą, kuose šią vasara . Tam pri
stovėkite, eikite tiesūs, kaip valome mokytis dainų, 
tinka šią savaitę. L. j Prez. A. Burba.
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REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

8

<♦>

<i>

<!>

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

<♦>

<♦>

<♦>

Naudokitės Proga! Pigiai parsi
duoda 8-nių šeimų namas, labai ge
rose sąlygose, Williamsburg© apylin
kėje. Prašome šaukti: LA 5-3638 

(80-85)

PAJIESK0J1MA1
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)

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

EGZAMINUOJAM AKIS » 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

5 Š

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave. į

5 (at Forest Parkway Station) s
Woodhaven, N. Y.

s Suteikiam garbingas laidotuves s 
s Koplyčias suteikiam nemokamai J 
s visose dalyse miesto. Į
š Laidotuvių Direktoriai: Į

F. W. Shalins-J. B. Shalins
T61. Virginia 7-4499

<!>

<♦>

<♦>

<1>

<♦>

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas TI7T 1? V T Q T O N
EVergreen 4-9407 A L ▼ 1 vj VF 11

SHUFFLE BOARD

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

<♦>

<♦>

<♦>

<l>

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, UAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager 

(Laisnluotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinarrią kainą
Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

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