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Lietuvon fašizmo
no

bet 
prie maldų reikia daug dole
rių' *

Asmuo, visa
man sakė :

—Del dviejų
po” galėjo ne

Laučka sakė: grąžins,

TEISĖJAS R. MEDINA 
STABDO KOMUNISTŲ

‘I ADVOKATŲ PARODYMUS
tai stebėjęs, l

Juozų “skria-
tik aniuolai

Sulaikė Naujus Komunistų Šaukiamus Liudytojus; Neleido 
Komunistų Advokatams Klausinėti Džiūrių Raštininką

verkti, o net ir katės juoktis...
Abu Juozai—gudrūs vyrai, 

bet jie nežino vieno mažmo- 
žėlio:
“Negrįš ta diena, kur praėjo, 
ir upės neplauks atgalios...”

Jie nežino to, ką žino ei
linis pilietis: Lietuva yra ir 
bus laisva darbo žmonių res
publika, nepaisant visokių 
kalbų, maldų ir net dolerių!

★ ★ ★
Faustas Kirša siūlo “atsisa

kyti vartoti žodžius ponas ir 
ponia,” nes šitie žodžiai “atė
ję pas mus iš lenkų,” jie nėra 
lietuviški.

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Haroldas 
R. Medina pirmadienį sulai
kė vienuolikos kaltinamųjų 
komunistų advokatus nuo 
tolesnių klausinėjimų apie 
neteisingą federalių džiūrių 
sudarymą.

Komunistu advokatai bu
vo pranešę teisėjui, kad jie 
klausinės džiūrių raštinin
ką Josephą F. MIcKenzie ir 
tūlus kitus, kaip vienpusiš
kai yra parenkamos federa- 
lės džiūrės šioje apskrityje.

Teisėjas Medina sustabdė

klausinėjimus iš komunistų 
pusės’ir pašaukė McKenzie 
kaip,valdžios liudytoją.

Reiškia, kada McKenzie 
nukalbės taip,‘kaip geidau
ja teismo vadai, tiktai po 
to galės komunistų advoka
tai jį perklausinėti.

Teisėjas Medina pastūmė 
šalin tų advokatų pareiški
mą, kur jie žadėjo pristatyt 
daugiau liudytojų ir paro
dymų, kaip buvo ir yra nuo 
federalių džiūrių atšalinami 
negrai, žydai, bedarbiai ir 
šiaip eiliniai pilečiai.

Kalifornijos Universitete įrengtas synchrctronas, me
namas esajnt didžiausia atomui skaldyti mašina pa

saulyje (jei kas kitas neturi didesnės).

WALLACE REIKALAUJA 
NUMUŠI’ KARO LĖŠAS, O 
GERINI’ ŽMONĖM BŪKLĘ
Siūlo Didžiąją Daugumą Valdžios Pajamų Vartoti Namą 
Statymui, Socialei Apdraudai' ir Kt. Civiliam Reikalam

Washington. — Henry 
Wallace, Progresyvių Par
tijos vadas, siūlė pusiau nu
mušti prezidento Trumano 
reikalaujamas karines . lė
šas, o 16 bilionų dolerių dau
giau paskirti namų staty
bai, senatvės apdraudos pa
gerinimui ir paplatinimui ir 
kitiems c/viliams reikalams.

Pasikalbėjime su reporte
riais laike Progresyvių Par
tijos komiteto susirinkimo, 
Wallace smerkė Trumano 
biudžetą - sąmatą, kur pre
zidentas skiria 21 bilioną

dolerių ginklavimuisi ir ki
tiems šaltojo karo tiks
lams. Taigi Trumanas perša 
sueikvoti kariniams pla- {
nam apie pusę visų metinių 
valdžios iždo pajamų.

Wallace įspėjo, kad toks 
šalies turto grūdimas į ka
rinę mašiną juo labiau di
dins prasidėjusią nedarbo 
krizę.

Jis, tarp kitko, pastebėjo, 
kad Trumano valdžia 10 sy- 
•kių daugiau pinigų skiria . 
kariniams sumetimams, ne
gu sveikatos reikalams.

Wallace, iš savo pusės, *
Pono vietoj Kirša siūlo 

“viešpats,” o tai reiškią: “vie
šas pats.”

Dirva dėl to pasisako:
“Sumanymas nėra blogas, 

tik sunku pasakyti, ar lengva 
būtų visiems prie to pripras
ti...”

Kas čįa pasidarė! Kodėl 
ponams ponas jau nėra po
nas ?

★ ★
“Ponas” — lenkiškas žodis 

iV jis istoriškai reiškia dva
rininką.

Lietuviški papūgos jį pasi
savino ir vartojo per , visus 
“nepriklausomybės metus.”

Bet ponams atėjo juodosios 
dienos: Nebeliko dvarininkų 
ne tik Lietuvoj, — nebeliko jų 
ir Lenkijoj.

Naujoji Lenkija eina Lietu
vos keliu,—eina link socialis
tinės santvarkos taip, kaip 
Lietuva.

Taigi nebelieka ten ponų 
luomo, nebeliks ten nei to pa
vadinimo.

Ir šis reiškinys sudarė pa
sprukusiems į užsienius viso
kiems liaudies nedraugams 
rūpesnio: kuo jie dabar turės 
vadintis ?

★ . ★ ★
Nemažai pabėgėlių ponų 

anksčiau ar vėliau gal bus 
pristatyti restoranuose dišėms 
plauti, angliakasyklose an
gliai kasti, fabrikuose prie 
konvejerio raitytis.

Argi jie tuomet turėtų drą
sos ponais vadintis?!

žinoma, ne! Už tai žmo
nės juos juoku nusiaubtų.

Va, kodėl dabar jų ideolo
gas jau ieško naujo ponams 
titulo!

Tafto Jstato Rėmėjai Tyčia 
Paleidinėja Darbininkus

■ *

Washington. — Harvey 
IW. Brown, Mašinistų Są
jungos (unijos) pirminin
kas, sakė darbinei Senato 
komisijai:

Didieji fabrikantai tyčia 
[ paleidinėja tūkstančius dar
bininkų. Kartu jie grūmo
ja, kad jeigu Kongresas at
mes priešunijinį Tafto-Har- 
tley’o įstatymą, tai jau ur
miniai bus šluojami darbi
ninkai iš fabrikų.

Trumano valdžios paskir
tas, vyriausias Darbo San- 

'.tykių Komisijos advokatas 
Denham’as atvirai pareiškė, 
kad jis remia Tafto-Hart- 
ley’o įstatymą ir yra prie
šingas unijinio Wagnerio į- 
statymo grąžinimui.

CIO Maisto Darbininkai
Smerkia Šaltąjį Karą

San Cruz, Cal. — CIO 
Maisto ir Tabako Darbinin
kų Unijos suvažiavime va
dai ir delegatai smerkė 
Trumano valdžią už milži
niškų sumų pinigų eikvoji
mą šaltajam karui, kuris 
gali virsti karštuoju karu.
. Delegatai iš 35 valstijų ir 
Alaskos atstovauja apie 
100,000 unijos narių.

Holandai Sušaudė 213 
Sukilusių Kareivių

Singapore. — Čionaitinė 
Indonezijos respublikos at
stovybė pranešė, kad holan
dai sušaudė 213 savo karei
vių, sukilusių prieš koman- 
dierius. Sukilimas įvyko Bu- 
kitinggi, Sumatros saloje, 
Indonezijoje.

Amerika Boikotuoja 
Izraelio Seimų

Jeruzalė. — Sovietų ir 11 
kitų šalių atstovai atsilankė 
į steigiamąjį Izraelio vals
tybės seimą. Bet seiman ne
atėjo Amerikos, Anglijos ir 
Francijos atstovai.

Jie bijojo, kad jeigu atsi
lankytų seiman, tai galėtų 
būti aiškinama, kad Angli
ja, Amerika ir Francija sto
ja už Jeruzalės pripažinimą 
Izraeliui. Iš tikrųjų gi šie 
tr^s kraštai siūlė paversti 
Jeruzalę tarptautiniai val
domu miestu arba atiduoti 
ją arabiškam Transjordano 
karaliui. -

New York. — Vėl pasmu
ko žemyn grūdu ir medvil
nės serai Wall Str y te.

Čiango Auksas Perkeltas Salon., 
Kur Bėgsianti Visa Jo Valdžia

Sovietai Suėmė Anna 
L. Strong Kaip Šnipę

Reikalaujama 3,000 Mylių Ilgio 
Ruožto Rakietiniam Bandymam

siūlė “sąmatą dėl gausos”— 
54 bilionus' dolerių, ir sakė, >. 
jdg 43 bilionai dolerių pri
valo būt paskirti civiliniams 
žmonių reikalams.

Wallace siūlė pakelti tak- 
' sus korporacijoms taip, kad

Washington. — Oro jėgų 
sekretorius Stuart Syming
ton ir jo generolai reikalau
ja paskirt trijų tūkstančių 
mylių žemės ruožtą karinėm 
rakietoms (robot-bomboms) 
išbandyti. Tas ruožtas ir jo 
įrengimai lėšuotų 200 iki 
400 milionų dolerių, sakė 
jie kongresiniam komitetui.!

Aukštieji oro oficieriai ir 
kariniai mokslininkai pra
nešė, jog dabar jų rakietos 
lekia iki 500 mylių. Jie tvir
tino, kad bus pagamintos

rakietos, kurios galės skri
sti iki 5,000 mylių ir nešti 
po 10 tonų bombų.

Karinių tyrinėjimų vadas 
Kari T. Compton, be to, 
pranašavo, kad radijo baru 
gomis nuo žemės galima to-» 
kias rakietas vairuoti ir po 
to, kai jos bus paleistos oran' 
ir lėks.

Karininkai įspėjo, kad tū
li ’kiti kraštai (suprask, So
vietų Sąjunga) išvysto ra
kietas, galinčias pasiekt ki
tus žemynus.

PHILADELPHUOS VA2IU0TES KOMPANIJA 
NEDARO STREIKIERIAMS NUOLAIDU ,

Philadelphia, Pa. — Va
žiuotės darbininkų streikas 
dar labiau suparalyžiavo 
Philadelphiją, kad ir taksių 
vežikai pradėjo ^streikuoti.

CIO Važiuotės Darbinin
kų centro pirmininkas Mike 
Quill reikalavo iš Važiuotės 
kompanijos jau tik po 17 
centų valandinio priedo 
streikuojantiems darbinin
kams, vieton 20 centų.

Kompanija atkakliai lai
kosi pradinio savo pasiūly
mo tiktai 3 centais pakelti 
jiems valandinę algą.

11,000 streikierių sustab
dė visus gatvekarius, auto
busus, “leveiterius” ir pože
minius geležinkelius. ’ .

Federacinės Vežikų Uni
jos vadai buvo liepę atidėti 
jų streiką iki ateinančio 
ketvirtadienio. Nepaisant 
to, jau streikuoja šimtai ve
žikų.

Važiuotės streikas nupul- 
dė krautuvių biznį, apstab- 
de fabrikinius darbus ir žy- 
mai dalim pakrikdė mokyk
lų ir ligoninių veiklą. x

Maskva. — Sovietinė sau-' 
gurno policija areštavo ame- i 
rikietę korespondentę Anną j jįe sudarytų 46 nuošimčius 

visų šalies iždo įeigų, o nu
mušti taksus mažai uždir
bantiems žmonėms.

Trumano valdžia gi reika
lauja tik 29 nuošimčių tak
sų iš kapitalistinių korpo
racijų.
Smerkia Trumano Karinę 

Atlanto Sutarį
Wallace vėl smerkė Tru- 

maną už atsisakymą tartis 
su Stalinu. Kartu jis primi
nė demokrato senatoriaus 
Richardo RusselFio apskai
čiavimą, jog Trumano pla
nuojama karine šiaurės At
lant. sutartis lėšuotų Ameri
kai 30 bilionų dolerių.

Louise Strong už šnipinėji
mą, kaip pranešė . oficialė 
Sov. žinių agentūra TASS. 
Sako, tai buvo arši karinė 
šnipė. Ji bus deportuota už
sienin. ‘

Senatoriai Pridengia 
AtlanIo Bloko Pavojų

Washington. — Demokra
tas senatorius Tom Conn
ally ir republikonas sen. A. 
H. Vandenbergas sakė:

Kai bus įsteigta karinė 
Šiaurės Atlanto santarvė ir 
jeigu kils karo klausimas, 
tai dar Jungtinių Valstijų 
Kongresas turės spręsti, ar 
ši šalis eis kariauti ar ne.

Kiną Komunistai Atmeta 
“Tarpininką” Evattą

Šanghai, Kinija.— Aust
ralas Herbertas D. Evattas, 
Jungt. Tautų seimo pirmi
ninkas, siūlėsi tarpininkau
ti karo baigimui tarp Kini
jos komunistų ir tautinin
ku. i-

Čechoslovakija Naikina 
Maisto Racionavimą

Praga. — čechoslovakijos 
valdžia panaikino racioną- 
vimo korteles sviestui, sū
riui, kiaušiniams; cukrui, 
kumpiams ir šokoladui.,

Dabar piliečiai gauna 
tuos maisto produktus pi
giau, negu už juos-mokėda
vo Juodojoj rinkoj, kuomet 
šie valgiai buvo racionubti.

Rūsti Žiema Pražudė 178,000 
Gyvulių Vakarinėse Valstijose

'1

Drąsiai galiu pranašauti, 
viešpatie Kirša, kad ir tams
tos iškeptas “viešpats”' nusi- 
viešpataus labai negarbingai.

Pabėgėliai turėtų laikytis 
tokios taisyklės: tegu jie tik 
būva geri, padorūs, teisingi ir 
darbštūs, tai žmonės žinos, 
kaip juos pavadinti.

Jie bus tituluojami su lyg 
jų darbais.

★ ★ ★'

Tūlas dipukas Vienybėje 
pasileido pulti Antaną Snieč
kų, Lietuvos Komunistų Parti
jos sekretorių.

Muša jis Sniečkų, žinoma, 
ne politiniu įnagiu, bet asme
niniu, • šlykščiai terliodamas 
švarų ir garbingą to vyro var
dą.

Antanas Sniečkus — vienas 
žymiausiųjų lietuvių tautos 
sūnų, kovojusių ir tebekovo- 
jančių už šviesesnį Lietuvai 
rytojų.

Taipei, Formoza. — Pir
ma negu Kinijos preziden
tas - diktatorius Čiang Kai- 
šekas pabėgo iš sostinės 
Nankingo, jis1 perkraustė 
150 milionų dolerių aukso 
į Formozfts salą, 100 mylių 
į rytus nuo Kinijos krantų.

Čiangui iš anksto paruoš
ta du dideli namai Formo- 
zoj ir sugabenta jo manta iš

O kad jis toks yra, liudija 
neriboti Vienybės bendradar
bio prieš jį burnojimai.

Atsiminkime: priešo spau
doje panašūs kliedėjimai bu
vo taikyti ir Leninui, ir Stali
nui, na, ir mūsų mirusiajam 
prezidentui Franklin Delano 
Roose veltui.

Būtų, žinoma, nenatūralu, 
jei fašistai A. Sniečkaus ne
bjaurotų.

Kinijos.
Nors Čiango tautininkų 

valdžia formaliai persikrau
stė iš Nankingo į pietinės 
Kinijos miestą Kantoną, bet 
kai kurie jo ministrai per
sikėlė į Formoza. Į tą salą 
taip pat sugužėjo 300 tūks
tančių kitų valdininkų, val
dininkėlių ir turtingesnių, 
tautininkų, bėgdami nuo 
artėjančių liaudininkų-ko- 
munistu.

Tautininkai taipgi per
gabeno Formozon daug sa
vo amerikinių tankų, lėktu
vų, karinių trokų, automo
bilių ir fabrikų mašinerijos.

Vadinasi, visa tautininkų 
valdžia planuoja perbėgtu į 
Formoza — supranta, jog 
komunistai gali užimt Kan
toną ir likusiąją Kinijos da
lį.

Sovietai 2 Mėnesiais iš Anksto Pranešė
Washingtonui, Kad Japonai Puls Ameriką

Washington. — Sovietų 
vyriausybė 1941. metų spa
lių (October) mėnesio pra
džioje pranešė valstybės, de- 
partmentui Washingtone, 
kad Japonijos valdovai nu
sprendė užpulti Ameriką po 
60 dienų. Washingtonas ga
vo tą sovietinį įspėjimą už 
2 mėnesių pirm japonų ata
kos prieš amerikonus Perlų 
Uoste. Bet Amerika nepasi
ruošė apsiginti.

Apie japonų planuojamą 
ataką Sovietai sužinojo per 
savo seklius Japonijoje.

Tatai dabar aikštėn iškė
lė New Yorko Daily News

kolumnistas JeTry Greene 
(vas. 15 d.) J

Generolas MacArthuras 
atsiuntė ilgą raportą apie 
tariamus sovietinius šnipus 
Japonijoj. Bet aukštieji A- 
merikos karininkai savo 
centre Pentagon'Buildinge 
Washingtone iškirpo iš to 
raporto pranešimą, jog So
vietai 60 dienų iš anksto į- 
spėjo Ameriką, kad Japoni
jos vadai nutarė karu už
pulti Jungtines Valstijas. 
\ Kad ta žinia buvo Mac- 
Arthuro raporte, tatai ma
tė bent du

lumnistas.

asmenys, kaip 
Daily News ko-

Washington. — Jungtinių 
Valstijų žemdirbystės de- 
partmentas paskelbė, kad 

i ir šalčiai tik 
keturiose vakarinėse valsti
jose numarino ' ganyklose 
81,000 galvijų ir 97,000 a- 
vių. Tos valstijos yra South 
Dakota, Nebraska, Wyom
ing ir Colorado.

Republikonas senatorius 
William Langer reikalauja, 
kad Kongresas paskirtų 150 
milionų dolerių paramos gy
vulių augintojams, kurių 
galvijus bei avis sunaikino 
žiema.

Šios savaitės pradžioje 
Wyoming valstijoje šalčiai 
siekė 37 laipsnių žemiau ze
ro, Nevadoj ir Minnesotoje 
23 žemiau zero. O Monta
noj, Utah, No. ir So. Dakot., 
Nebraskoje, lowoj ir Neva-

doj buvo 10 iki 20 laipsnių 
šalčio žemiau zero. , ?

(New Yorke pirmadienį'^ 
buvo apie 60 laipsnių šilu
mos, antradienį 51 iaips. O- i 
ro biuras sakė, jog New ' .$• 
Yorko apylinkėje pavasaris 
eina 39 dienomis anksčiau, 
negu paprastai.)

žU’Z'i.<T1*

Metropolitan Apdraudos Ko. 
Turi 9 Bilionus Dolerių

New York. — Metropoli
tan Gyvybės Apdraudos 
kompanija raportavo, kad 
paskutinį pernai metų mė
nesį ji turėjo $9,125,145,007 
turto, tai šimtais milionų 
dolerių daugiau, negu Ii947 
metų pabaigoj. »  *

ORAS.—Ne ta i p šilta.
M



I
T

f

f

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, Inc.
Every day except Sundays and Holidays ’

7 Established April 5, 1911
427 LORIMElt^ STREET, BROOKLYN 6, N. Y. Tel. STagg 2-3878

President, GEORGE WARES: Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

United Statos,’ per year .
United States, per 6 months $3.75
Brooklyn, N. ¥., per year
Brooklyn, N. Y. per 6 months $4.00

SUBSCRIPTION RATES <
$7.00 Canada and Brazil, per year $8.00

5 Canada and Brazil, 6 months $4.00
$8.00 Foreign countries, per year $9.00

Foreign countries, 6 months $4.50

Entered as second“ class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn. N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Pakaita Graikijos Liaudies Vyriausybėje
Jau prieš tūlą laiką buvo skelbta, jog Graikijos liau

dies (partizaninėje) vyriausybėje įvyko pakaitų; prem
jeras ir liaudies kariuomenės vadas generolas Markos 
Vafiades dėl ligos iš tos vietos pasitraukė, o jon tapo 
pastatytas gen. Jenas lonnidis.

Tą pakaitą komercinės spaudos ekspertai “aiškino” 
visaip: vieni sakė','būk Vafiades pašalintas dėl “neištiki
mybės Stalinui”, o kiti*— būk jį komunistai sušaudę dėl 
to, kam jis nelaimėjo visos Graikijos./

Tūla lietuviška spauda apie Vafiades’ą rašė kaip apie 
mirusįjį.

Mes, žinoma, nešokome į komercinės spaudos “aiškin
tojų” vežimėlį, — mesUaukėme tikresnių iš Graikijos ži
nių tuo reikalu.

Dabar jau atėjo patikrintų žinių — atėjo jos per Lon
doną.

Tos žinios skelbia: neseniai įvykusiame Graikijos Ko
munistų Partijos Centrinio Komiteto plenume generolas 
Markos Vafiades įteikė savo atsistatydinimą iš premje
ro ir kariuomenės vado pareigų.

Vafiades pareiškė, kad jis jau nuo praėjusio rudens 
nesveikavo, liga jį vis kočiojo ir dėl to jis pasitraukia iš 
atsakomingųjų pareigų. Atsistatydindamas, generolas 
Vafiades padarė pareiškimą, skaitytą per radiją. Jo pa
reiškimo paskutiniai žodžiai labai reikšmingi ir mes čia; 
juos paduodame: ■/ ' ,

“Pasitraukiu su nepalaužiamu įsitikinimu, kad mes j 
laimėsime vjsišką pergalę. Mūsų priešai bandys mano re- Į 
zignaciją išnaudoti savo propagandai, bet mūsų artėjau-1 
čios pergalės nutildys juos.

“Tegyvuoja laikinoji demokratinė vyriausybė, demok
ratinė armija, taipgi Graikijos liaudis!”

Šitokį dalykai dedasi Graikijoje. Vadinasi, fašistų-mo- Į 
narchistų skelbti gandai, pasiliko paškudnais melais.
' Plenumas, beje, nutarė šiemet paryškinti frontuose 
mūšius. Liaudies armija, užėmusi miestus, sieksis juos iš
laikyti, o ne iš jų pasitraukti, kaip buvo daroma ligi šiol.

Graikijos liaudis, įkvėpta Kinijos liaudies pergalių, 
nauju ryžtu kariaus už graikų tautos laisvę.

• Plenumas nutarė ir tai, kad būtų juo daugiau dėmesio 
kreipiama į švietimą tų kareivių ir karininkų, kurie yra 
monarchistų armijoje.

Taigi, suėmus visa, iš šito komunistų plenumo džiaug
sis ne monarchistaį, ne fašistai, bet Graikijos liaudis.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Florida ir Ten Gyvenantieji 
Lietuviai

TAMSYBĖS AtJKOS
Vienas Argentinos lietu

vių laikraštis paduoda iš
trauką • iš laikraščio “A 
Noite” ištrauką apie “Kris-, 

vieno 
Skaito-

giria ir dar jiems renka au
kas ?

taus pasirodymą” 
valstiečio dukteriai.
me:

Savo tėvams ii kunigui 
pasisakė ir su giliu įsitiki
nimu ir pažinimu tvirtina 13 , 
metų mergaitė Emma Maria, 
ūkininko Juan Cristobal 
duktė, gimusi ir gyvenanti 
Cha j ari vietovėje Argentinos 
Entre Rios provincijoje. Em
ma Maria yra juodbruvė 
mergytė, jos akys šviečia pro
tingumu .slėpdamos liūdesį 
Po blakstienomis, ,o juodi 
tiršti plaukai' garbanomis su
daro rėmus jos veidui, kuria
me atsimuša rimtumas.
Jos tėvų namuose viskas 

ėjo savo vaga ,bet, kai Em
ma Marią prisipažino tėvams 
ii* kunigui, tvirtindama—“Jis 
man pasirodė 19 kartą ir ta
rė esąs .mano Išganytojas,“- ' 
nuo tada viskas pasikeitė :i 
smalsuoliai, maldininkai i 
ligoniai ėmė plaukt? į Chaja
ri ir visi laukia stebuklo. Mi
lijonai žmonių pasaulyje do
misi, svarsto ir laukia, ką 
pasakys Bažnyčios ir Mokslo 
atstovai, kurie ir pas. mus 
dar nedavė atsakymo apie 
įvykius Urucanijoje, nei Be
lem, kur dar nepersenai ap4 
siverkė ir kartkartėmis tebe-

Dievo

VENGRIJA IR
LINCOLNAS

L. Pruęeika rašo Vilnyje:
Mažai kas žino, o reikia 

žinoti, kacl Abe Lincolnas bū
vą geriausias demokratinės 
Vengrijos draugas.

,1849 metais, viename di
džiuliame susirinkime, 'Lin
colnas patiekė rezoliuciją, 
pareikšdamas savo užuojau
tą demokratinei Vengrijai ir 
jos vadui Liudvikui Kossu-

thiu. Vengrija tuomet atsi- 
. metė nuo Uapsburgų monar

chijos ir pasiskelbė neprigul- 
minga. Vengrijos feodalai 
magnatai ir aukštoji dvasiš
ki ja baisiai neapkentė Kos- 
sutho. Feodalams ir Haps- 
btirgams 'šoko talkon Rusijos 
caras Nikolajus. Vengrijos 
laisvė buvo paskandinta 
kraujuose.

Naujoji Vengrija aukš
čiausioj pagarboj laiko Liud
viką Kossuthą ir kitus kovo
tojus. Ji gerbia ir Lincolno 
atmintį.

Rašo K. Petrikienč

TAIP ATRODO

verkia Maloningosios 
Motinos paveikslas.

i

Taip ir eina tamsių 
j nių mulkinimas. Juan 
| tobal ūkis taps “aukso ka- 
I syklomis”. Labai galimas 
daiktas, kad tame suokalby
je dalyvauja ir apylinkės 
dvasininkija.

zmo-
Cris-

Jungtinių Amerikos Val
stijų spaudos koresponden
tas užklausė premjero Sta
lino,’ ar jis sutiktų tartis su 
prez. Trumanu, o ypatingai 
šiuo taip labai svarbiu mo
mentu, kada šaltas • karas 
vis eina karštyn tarpe Ry
tų ir Vakarų.

Tuo klausimu buvo daug 
ir j publikacijos, ' beveik kiek

vienoj šaly. ■ ■
1 Bet prez. Trumanas pa
reiškė, kad jis nesitars su 
premjeru Stalinu nei su bile 
kuo pasauliniu reikalu, nes 
tokius reikalus turi tarti 
Jungtinės Tautos — United 
Nations atstovai.

Bet kada prez. Trumanas 
darė žygius, Graikijos, Tur
kijos, Kinijos ir dabar taip 
vadinamo Vakaru Bloko 
vykdomus, tada jis ' nesi
klausė nei Jungtinių Tautų 
organizacijos, nei jos atsto
vu.

tauta tampa pergalėtoja ka
ruose, ji bando visokius bū
dus vartoti, kad neturėjus 
stipraus konkurento. Be- 

Ne- veik taip ir dabar yra. Tie- 
priklausoma Lietuva,” pabė- sa, mūs šalis buvo užpulta T T _ _ . 1 • 1   f - 1 X r, 1 1 .4* 11 X ItrxllLz-xl 4-^1

£TAI JŲ “PARTIZANAI”
• Kanados fašistinė “

Kaip seniau visokį turtin
gi ir turčių palaikytojai 
dažniausiai bėgo į užsiėnį, 
ar tai į Prancūziją, Vokie
tiją, Angliją gauti užtari
mo, taip dabar visokios rū
šies senoviškų liekanų pa
laikytojai bėga į mūs šalį, 
Washingtonan.

Čionai jie daro planus, 
kad vėl ten jiems būtų ga
lima grįžti ir valdyti žmo
nes, kaip buvo praeity. O 
kad tą atsiekus, prašoma 
mūs valdžios, kad ji jiems 
tą -iškovotų.

Drew Pearson rašė savo 
kolumnoj, kad Washingtone 
atsakomingų viršininkų su
sirinkime buvo pateikta pla
nai, kaip Sovietus nustūmus 
į jų vietą, tai yra iki tos 
vietos ar sienų; kur buvo 
prieš antrąjį pasaulinį ką
rą, v

Dar jis tiek pridūrė': buvo 
tokių dalykų, kurių neleisti-, 
na paduoti į spaudą.

• Na, tai kas daro suokal
bius ir prieš ką?

Skaitytojau, spręsk pats.

100,000 Geležinkeliečių Be Darbo
> New York Times rašo, jog šiuo metu bedarbių eilėse 
yra 100,000 geležinkelių pramonės darbininkų.

Tai viš daugiausiai lavinti darbininkai.
Dienraštis primena, jog šis skaičius sudaro 10 nuoš. 

visų darbininkų, dirbančių prie Amerikos geležinkelių.
Tai didelis skaičius. Jeigu šitoks nuošimtis bedarbių 

pasireikš visose pramonėse, tai jie sudarys didelę armi
ją bedarbių. * . •

Bet, tenka priminti, kad tūlose pramonėse “bedarbių 
skaičius kur kas didesnis.

Štai, iš Houston, Texas, pranešamas, jog ten bedarbių 
skaičius sausio mėnesį padidė'jo 50 nuoš., palyginti su 
bedarbių skaičiumi,, buvusiu gruodžio mėnesį. Labai daug 
bedarbių yra iš statybos pramonės.

• Kitame New York Timeso numeryj kalbama apie ne
darbą ir krizę labai atsargiai. Girdi, daugumas stambių 
pramones vedėjų (executives) pripažįsta, jog nedarbo 
banga pasireiškia, bet jie tai skaito “lengvu bendrame 
ekonominiame paveiksle persitvarkymu.”

Yra stambių fabrikantų, kaip jau seniam rašė spauda, 
kurie ^tiesiog laukia nedarbo, sakydami, būk visa tai “eis 
bendram bizniui” naudon. Kas jiem galvon, kad milijo
nai darbininkų atsidurs baision padėtini

“T^ia — Gera Byla..,”
Keleivio rašytojai tvirtina, būk jie daug žiną ir galėtų 

parašyti ^pie Antaną Smetoną, bet nerašą tik dėl to, kad 
to reikąlauja... na, pasakysime mės, tautos meilė.

Dėl ^tautos meilės” lietuviškieji socialistai šiandien 
patapo ne tik* tautos išgamomis, bet smetonininkų ir kle
rikalų klapčiukais. 1

Štai, Brooklyne “visos keturios srovės” , rengė* kačių 
koncertą — vasario 16-ktosios minėjimą. Jeigu “visos ke
turios/srovės.” ruošė, tai, rodosi, turėjo ir'visų keturių 
srovių kalbėtojai pasirodyti.

Bet ne! Kalbėjo smetonininkai ir klęrikalai — o socia
listai vėpsojo ir katutes plojo! z

Bostone buvo tas pats.
Chicagoje — tas pats.
Tokia ten viešpatauja “tautos meilė!”
Apsiriję “tautos meile”, socialistai priversti tylėti, nie

ko nesakyti apie. Smetoną. Jie priversti kantriai nešti 
Jęjęiikahi ant jų nugaros užverstą melų kryžių.. Jie pri
versti Krupavičiams, Balkūnams, Oliarhs ir Tysliavoms 
skvernus laižyti.

Mes dažnai galvojame: nejaugi net 
socialistų neatsiras gudresnių žmonių, 
duotis spardomi?

ir tarp lietuvių 
kurie atsisakys

u 4

gelio Kardelio redaguoja-' 
ma,'su aukštu pasididžiavi
mu rašo:

Lietuvos partizanai nelieka 
•> okupantams skolingi. Buvu

si o> stambaus žemės nuomi
ninko Vinco Kubiliaus duk
tė Eugenija parsidavė rau
doniesiems budeliams ir dir
bo jiems. Ją lietuviai parti
zanai ispėjo liautis, bet ji ne- 
paklausė, užtat vieną naktį 
partizanai užklupo ją Pajie- 
vonio valse, raštinėje, surišo 
ir namą padegė. Tais pat 
metai,s partizanai sudegino 
enkavedistų ir milicininką 
lizdą, buvusį Lazausko na
muose Pajjevonio m., o Kre-( 
tingos ap. partizanai, užėmę 
Vėžaičius, Ežaičius,* Mikoliš
kius ir Gargždus, nugalabino 

i visus komunistus.

Ar dar reikia geresnio į- 
rodymo, kokiais baisiais 
žmogžudžiais yra taip vadi- 

| narni šių dienų Lietuvos 
“partizanai”? Ko verti tie, 
kurie tuos žmogžudžius už-

Pramoninė Produkcija Viršijo

VILNIUS. —- 1948 metais 
respublikos pramonės įmonės, 
palyginti su 1945 metais, iš
leido 3 kartus daugiau pramo
ninės produkcijos ir 20 pro
centą viršijo prieškarinį lygį.

Eilė respublikos 1 įmonių, 
įvykdžiusią prieš laiką 1948 
metu planą, duoda produkci
ją 1949-1950 metą sąskaiton 
Kauno fetro ‘ fabrikas “Velti
nis” duoda produkciją 195Č 
metu sąskaitom Šiaulių tri- 
kotažo fabvikas> “Verpstas“ 
pirmasis mieste užbaigė penk- 
nyjtjnę užduotį. Tokią įmo
nių skaičius didėja respubli
koje kas mėnesį.

Respublikos pramonės įmo
nėse darbo našumas per pa
staruosius metus padidėjo vi
dutiniškai 15.6 procento.

' iš pasalų, bet užpuolikai ta
po nugalėti. . Jie mūs tautai 
negręsia ateity.

x Tai kas gi- mūs, tautai 
gresia? Kuri,valstybė?

Jau visiems yra gerai ži
nomą, kad veik visas mo
narchijas šėtonas griebė. 
Jos savo pradėtuose karuo
se tapo palaidotos amžinai. 
Liko galingomis tik mūs re
spublika — Jungtinės Ame
rikos Valstijos, kurios jau 
gyvuoja virš 170 metų, ir 
jaunutė respublika Sovietų 
Sąjunga, kuri gįrfiė 31 metai 
atgal.

Ar ji, jos komercija gre
sia mūs tautos reikalams?

Tai labai svarbus klausi
mas.

Dar nemažai laiko ims 
Sovietų Sąjungai, kol ji ga
lės pasiekti mūs šalies gyve
nimo ir komercijos laipsnį. 
Rodosi baimės neturėtų bū
ti pas mus.

Bet, kaip po kiekvieno ka
ro ar karų, nukamuota tau
ta ar tautos nenori ' savo 
buvusių valdonų klausyti, 
juos nori prašalinti, taip ir 
po Antrojo karo yra daro
ma. feiednuomenė, darbinin
kija, kuri daugiausiai nu
kentėjo, sukilo, išvijo savo 
priešus, arba jie patys iš
bėgo ir pati bando susi
kurti sau ■ gyvenimą tokį, 
kuris jai atrodo bus tinka
mesnis. Tas, žinoma, mūs 
turčiams nepatinka. O ne
patinka todėl, kad ten yra 
atimama turtai iš tų, kurie 
turi, b pervedama bendruo
menės žinion. Ir to viso pro
ceso priešaky vadovauja ko
munistinės partijos.

Todėl dabar smarkiausiai, 
ir yra vedama kova prieš 
Sovietų Sąjungą ir tas tau
tas, kurioms vadovauja 
kairysis elementas su ko
munistais priešaky.

Mūsų šaly yra gana daug | plaučius, 
smulkių vertelgų. Jų padė
tis pusėtinai, tarpais, esti 
sunki.'Jie turi savo organi
zacijas. Ęando ginti savo 
reikalus. Bet kova yra la
bai sunki, tankiausiai be 
pasekmių, Atėjus depresi
jai, jie lieka tokiais, kaip ir 
tie, kurie dirbo dirbtuvėse.

Štai, tūlos mažų vertelgų 
organizacijos komitetas net 
pridavė Kongreso nariams 
pareiškimą, čia paduodu iš
trauką iš to pareiškimo:

“If Capitalism in the Uni
ted States is not. to exper
ience the fate of other ca
pitalistic systems abroad, 
then time is of the essense 
in achieving a successful 
working of the nation’s 
laws against private -mono
poly and restraints of 
tradę.”

Susimildami, nemanykit, 
kad aš iš savo arbūzo iš
traukiau šį sekretą? . ,

Kunigai tikintiems atlei
džia visokias nuodėmės, sa
koma, net ir už žmogžudys
tę.

Bet kas atleis už smertel- 
nus griekus kardinolui 
Mindszenty?

Laimė jo, kad dar popie
žius yra už jį aukštesnėj ti
tulo vietoj. Kitaip, jis būtų 
turėjęs reikalą su šv. Pet
ru.

Jei Vatikanas turėtų pri
rengęs daug apginkluoto 
vaisko, karas jau būtų se
niai įvykdintas prieš pasau
lio komunistus.

Nors parapijonams liepia 
poteriauti, bet pats visokius 
skymus daro, kad tik Dėdė 
Samas numestų keletą ato
minių bombų' ant Sovietų 
Sąjungos miestų.

Artįmo meilės skelbėjai, 
ar ne?!

Pranas.

Floridoje jau geras būrys 
lietuvių pastoviai yra apsi
gyvenę, gi žiemos metu, su
sitaupiusiems kiek atlieka
mų, Florida yra ideališka 
vieta poilsiui: saulė kaitina 
kas dieną, gaivinantis vėje
lis nešioja baltus debesėlius 
beribėje mėlynoje erdvėje; 
kartkartėmis atpučia juodą 
debesėlį, iš kurio pabyra per 
kelias minutes tropiškas lie
tus, bet tai pasitaiko reto
kai.

Kelionės įspūdžių nera
šysiu, nes, vykstant pasku
bomis, pietus pasiv'algius 
New Yorke, vakarieniauti' 
galima suspėti Miami.

Nuvykus porai savaičių 
poilsio, nedaug *ką galima 
tikėtis pamatyt, bet patekus 
į gerų draugų globą, vaka- 
cija liekasi netiktai jauki, 
bet ir įspūdinga. Vykau pas 
ilgų metų draugę — Emą 
Sliekienę. Abu draugai Slie
kai rūpinosi, idant kiek ga
lint daugiau pasinaudočiau 
viduržiemyje 
malonumais.

Sliekų namelis, kaip yra dįenos grobis. Bet... 
priimta' tropiskos salies da- nįs laivelis kainuoja $65 
lyJe> baltas - svarus, kaip dienai. Vietos dėl šešių. Yra 
viduje, taip ir is lauko pu-; 
sės. Aplinkui namą ir so
delyje išdidžiai siūbuoja 
gražuolės palmos; pavėsį 
teikia kresni, plačiai išsiša
koję vaisiniai medeliai; lo- 
bynėlis žydinčių krūmų ir 
gėlių. Viskas rūpestingai 
apkasinėta, kiti pastiprinti- 
priraišinėti, įdant vėjelis jų 
perdaug nesuglamonėtų. Sė
dint tokiame gojelyje, ro
dosi, kad kvėpuoji tikrą gy
vybės eleksyrą į New Yor
ke dulkių prisigėrusius

či jas mano motiniškiems 
patarimams.

Penktadienį pas draugus 
Mikitus pasivalgę skanius 
pietus, vykęm apląnkyt 
daugiau lietuvių. Pas Cvir
kas radome gan daug žie- 
mavotojų; visi jie pažįsta
mi - artimi draugai, saulute 
jau gerokai apsikaitinę, visi 
smagūs, linksmi.
Draugė Stankuvienė, wor- 

cesterietė, taip sakant, tik
ra naujakurė. Sftiba jos er
dvinga, graži; biskį kiek 
toliau nuo miesto, bet visi 
patogumai; po zranka. Ji ga
li priimti po keletą svečių 
kartu. Neturintieji vietos 
gali kreiptis: 1325 N. W. 
100 St., Miami, Fla.

Pasimačius da su keliomis 
šeimomis, vykome į Miami 
prieplauką pamatyt grįžu
sių žuvininkų. Pristatyta 
visokiausių laivukų-laivelių; 
vienas gražus, kitas dar 

(gražesnis; norisi tik sėsti į 
kurį ir dar nei neišplaukus 

vasariškais ■ i pbtųji vandenyną, mesti 
i meškerę. Ant denių prigul- 

’ dyta visokiausių žuvų, tai ’ 
... gražes-

Kelias dienas pailsėjus, 
draugė Sliekienė sugestavo 
aplankyti ir^kitus naujaku
rius, pamatyt kaip kiti lie
tuviai ten gyvena. Ketvirta
dienio popietį, d. Slieko bro
lis Povilas su savo žmonele 
pasisiūlė mus pavežioti po 
miestą. Pirmučiausiai nu
sprendėme pavažinėti po iš
garsėjusį Palm Beach. Vie
ta ten atrodo tikrai šventa
dieniškai: visu pajūriu di
džiuliai viešbučiai ir dau
giau jų statoma. Žmonių 
visup pilna. Aiškina, jog 
kiek geresniame viešbutyje 
kambarys kainuoja $25 ir 
daugiau dienai. Tai ne dar
bo žmonėms vieta ten pail
sėti. Pajūris maudytis pui
kus.

' Aplankėme Šalinius, mu
zikės Šalinaitės tėvelius. 
Pagyvenę /jau žmonės, bet 
senatve ‘nesiskundžia jie — 
linksmi- žavūs, savo darbš- 
turųu ir energija toli palie
ka daugelį jaunamečių. Gan 
didokas Šalinių sodelis rū
pestingai priaugintas' viso
kių vaismedžių, daržovių ir 
gėlių. Abudu jie augmenų 
srityje yra specialistai, tad 
ir džiaugiasi Floridos gam
tos dovanomis ir savo darbo 
rezultatais. t

Namon grįžtant sustojo
me pas Masonus, seniau gy
venusius JIartford, Conn, 
Tenai radome būrį žiema- 
votojų: Sutkai, Stankai ir 
keli kiti. Vyrai tik ką grįžę 
su žuvimis, vakarieniavo. 
Kanaluose prisižvejojo gra
žių žuvų, tai gaspadinėms 
darbo. Bandžiau subuntavo- 
ti drauges, sakau: “Tegu 
vyrai bent žvynus nuskilta, 
bež ve jodami, neprisi v e 1 s 
taip virtuvė.”

Gaspadinčs sugestijai pil
nai pritarė, bet vyrai spre-

ir pigesnių, bet anie širdies 
taip nežavi; jais vykstant, - 
rodosi neteks pagauti tokių 
gražių ir skanių žuvų.

Vakarą praleidom miesto 
sode, klausantis orkestro ir 
poros solistų. Koncertas bu
vo geras.

Lietuvių Piknikas
Sekmadienio popietyje 

draugai Mikitai nuvežė j 
LLI) 75 kp. suruoštą pikni
ką Mpckų darže. Atvykome 
gan, anksti: mat, d. Sliekie- 
nė buvo pikniko surengimui 
komisijoj, tad rūpinosi, kad 
viskas eitų sulig plano.

Susipažinom su vietos 
šeimininkais. Abudu Moc
kui jau pasiekę garbingo 
amžiaus, peršokę 72 m., bet 
vargu kas tam tikėtų j 
juos pasižiūrėjus. Koralų 
akmens skeveldrų dabuda- 
vota virtuvės sienos. “Tai 
mano čia darbas”, sako Mo
ckienė. Nestebėtina, vasaros 
metu pas juos lankosi daug 
svečių, kozna šeimininkė į*- 
vertina patogesnę virtuvę.

Mockus aiškina, kaip jis, 
atvykęs, nusipirko žemės 
sklypą pūstynėje, kuris da
bar yra gražiu sodu. Gerai 
jau suaugę daugybe visokių 
vaismedžių, žydinčių krū
mų, gėlių; išgręžta šeši šu
liniai medžiams laistyti. 
Floridoj jau taip yra~: vais
medžius reikia bent du kart 
per metą patręšti ir ryte ir 
vakare gerai palieti; kitaip 
naudos nebus.

“O kaip su gyvatėmis?” 
klausiu Mockaus. “Jūs čio
nai’ Floridoje turite bent še
šiolika skirtingų, barškan
čių gyvačių, kurios yra mir
tinai nuodingos”, aiškinu 
jam.

“Ateidavo atsigerti palei 
stubą juoda gyvatėlė, bet 
kartą šuo užpuolė ją. Suba
riau šunį. Gyvątėlė atrodė 
dėkinga už apgynimą, bet 
daugiau ji nepasirodė. Kito
kių gyvačių netenka matyti, 
gal kur pelkynuose jų yra”, 
aiškino Mockus.

(Daugiau bus)

RIAUŠĖS TSINGTAO.
Šanghai, Kinija. — Pra

nešama, jog amerikonų ma- 
rininkų užimtame Tsingtao, 
rytinės Kinijos kamputyje, 
išsiveržė smarkios alkanųjų 
kinų riaušes ir plėšimai. x
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slapstosi. Ji pasiėmė sau 
advokatu buvusį mūsų vals
tybės prokuroro padėjėją O. 
John Rogge ir pati pasišau-

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

“Neregėk, Negirdėk, Nekal
bėk,” Bet Ji Regėjo ir Kalbėjo

Prigyvenome gadynę, 
kuomet regėti, girdėti ir 
pasakyti apie viską regėtą 
skaitoma baisia kriminaly- 
be. Tai yra — kriminalybe 
skaitoma visa tai, kas ma
toma ir apsakoma ar apra
šoma apie kovą išsilaisvini
mui nuo išnaudojimo žmo
gaus žmogumi.

Taip, miela sesute, nori 
ar nenori mokytis kiniškai 
kalbėti, turėsi mokytis, 
nes —

Ką darysi be kiniškos! 
kalbos, kuomet tave išde- 
portuos tenai, , “iš kur tu 
atvažiavai,” jeigu nemokėsi 
kiniškos kalbos? 0 spren
džiant sulyg dabartinės da-

kė spaudos atstovus pasa
kyti jiems, jog jinai čia, 
New Yorke. Kad ji niekur 
nesislėpė ir neketina, netu
ri reikalo slėptis.

Ji pareiškė nuostabą, kad 
generolas MacArthur, den- 
giąsis kariškio neliečiamy
be, nusilenkė tokj įkaltini- 
mą skelbti. Kariškio, mat; 
negali patraukti atsakomy
bėn už apšmeižimą. Ji sakė:

“Baisus dalykas, kad ga
lingas generolas, naudoda
masis savo oficiale jam pa
tikėta. padėtimi, kuri jį ap
saugo nuo civilinės bylos, 
gali taip smogti ir bandyti 
sunaikinti reputaciją Ame
rikos pavienės pilietės, ne-

Nešinos ipapomis, 3Ū0 darbininkių, valdžios raštinių 
valytojų Londone maršavo to miesto gatvėmis, pabrėž- 
damos savo reikalavimą pakelti mokestis po 34 iki 40 

centų per valandą. Socialistų valdžia joms pasiūlė . 
po farthingą (1 centą).

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

Maistas ir Mūsų Svoris 
Viduramžio Sulaukus

Kur Ta Mūsų Didžioji 
Meilė Veteranams ir 
Jų Mylėtinėms

lykų eigos gali tikėtis išde- 
portavimo Kinijon, jeigu 
bent kada prasitartum, jog 
ką nors žinai apie Kiniją.

' Lig šiol išdeportavimo 
pavojus gręsdavo tiktai 
tiems, kurie pasisakydavo 
ką nors žiną apie Rusiją ar 
bile kurią kitą Europos tau
tą, kuri turi tarybinę san
tvarką, ar nors kiek pana
šią tarybinei liaudišką san
tvarką.

Agnes Smedley
Kad toks pavojus depor

tacijų Kinijon (ar vardan- 
Kinijos uždarymas ( mūsų 
pačių šalyje siūlomon 
steigti. koncentracijų kem- 
pėn) gręsia, jau kiekvienam 

aišku. Gręsia, jeigu pilie
čiai nesiims pilietinės drą
sos pasireikšti, protestuoti 
stipriai ir protestuoti laiku,

Tas pavojus visame nuo
gume apsiskelbė MacArthu- 

‘rui įkaitinus autorę ir vi- 
suomėnininkę Agnes Smed
ley šnipavime Tarybų Są
jungai.

Agnes Smedley, visoje 
šalyje paskilbusi novelistė, 
plačiai žinoma užjūriuose, 
seniai domėjosi Kinija ir 
jos liaudies vargais. Tr kuo
met komercinė spauda smer
kė, rneigė pačią Kinijos 
liaudį už jos vargus, Agnes 
Smedley galvojo, kad šak
nys to vargo turėtų glūdėti 
kur nors kiniečių gyvenimo 
sąlygose ir šalies santvarko
je ar betvarkėje. Ji ryžosi 
visą tai ištirti.

Teisybės ieškojimo sie
kiais Agnes Smedley pra
leido eilę metų Kinijoje ir 
jautriai aprašė žmonių gy
venimą, jiems daromas 
skriaudas, jų kovas už savo 
teises, už nusikratymą ver
gijos jiekanų, už gerovę sau 
ir šaliai.

Dabar, kuomet tos kovos 
priėjo prie to, jog Kinijos 
liaudis, vadovaujama komu
nistų, nusodino nuo sosto 
MacArthuro ir, Marshallo 
plano globotinį Čiang Kai- 
šeką, toji per eilę metų ži
noma rašytoja, staiga “at
rasta šnipavus sovietams.”

Miss Smedley pareiškė, 
jog toks užmetimas yra 
“biaurus melas” (despic
able lie). Taipgi pasmerkė 
tą komercinės spaudos ban-

turincios oficialės pozicijos 
ar turto, nei politinės ar 
kitokios organizacijos, kuri 
ja apsaugotų ir apgintą,. 
Niekad rimty.. tos rūšies 
apkaltinimų prieš mane ne
buvo. Niekad, tokių kaltini
mą, negalės būti teismuose, 
nes nėra faktinio pamato 
tokiai bylai . . .”

Rašytoja sako, kad tą jai 
kaltinimą MacArthurąs pa
darė “blogais politiniais su
metimais” ir kad tai daro
ma iš desperacijos dėl Čiang 
Kai-šeko režimo žlugimo 
Kinijoje.

• Agnes Smedley buvimas 
Kinijoje ir raštai apie Kini
ją buvo žinomi mūsų šaly
je ir pasaulyje per metų 
metus, pradedant 1930 me
tais, kuomet ji parašė ir iš
spausdino pirmuosius savo 
raštus “Japan’s Mailed Fist 
in Manchuria.” Vienok nie
kas tuomet jos nevadino 
šnipe. Tam nebuvo nei rei
kalo. Nei Kinijos, nei mūsų 
kapitalistai . tikėjosi, kadi 
valdžios vadelės ir proga iš
naudoti darbo žmogų Kini
joje galėtų išsprukti iš jų 
rankų tuo trumpu poros de- 
sėtkų metų laikotarpiu.

A-a.

Mažu Vaikų Pirmieji 
Bandymai—Pavojingi

Brooklvnietė Mrs. Henne 
paguldė kūdikius popiečio 
pasilsiui ir išėjo parsinešti 
iš krautuvės reikmenų. Tuo
met lengviau. Ne bile mote
riškei ištenka spėkų nešio
tis po krautuvę du kūdi
kius ir parsinešti kartu su 
pirkiniais. Tačiau sugrįžu
si atrado, kad 2 metų am
žiaus vyresnysis sūnelis, at
budęs, išlipęs iš gardelio ir 
atsukęs gaso kraneliu^. Jis 
mirė. Kitame kambaryje 
mažasis sūnelis išliko svei
kas.

Tenka matyti šeiminin
kes valant - šveičiant skala
vus įrankius ar metalinius 
namuose pagražinimus su 
sinkoms šveisti pudromis. 
Tai ne valymas, bet žaloji
mas. Metalams šveisti rei
kia vartoti Noxon ar kiti 
panašūs švelnūs, minkšti 
tepalai.

Bulvės teikia vitamino C
dymą sukurstyti visuomenę ir geležies, energijos ir ši-
prieš ją aprašymu, būk ji

LOS ANGELES, GAL.
Iš Lietuvių Moterų Susirin

kimo; Atžymėsim Tarp
tautinę Moterų Dieną

Vasario 6 d. įvyko Lie
tuvių Moterų Apšvietos 
Klubo skaitlingas susirinki
mas. Iš jo verta pažymėti 
keletą dalykų, kad nebuvu
sios susirinkime draugės ži
notų, kas yra veikiama.

Kadangi sausio mėnesio 
susirinkime buvo darinkta į 
valdybą pora draugių, to
dėl šiame susirinkime jos 
užėmė valdyboje vietas. Mū
sų buvusi užrašų raštinin
kė Alma Brent, baigdama 
savo tarnystę, atidarė susi
rinkimą ir pakvietė užimti 
vietas raštininkės A. Ber
notienę, o pirmininkės M. 
Alvinienę. Taipgi Alvinienė 
liko išrinkta tos dienos 
tvarkos vedėja.

Užėmus pareigas, pirmi
ninkė tarė keletą žodžių į 
drauges, pareikšdama padė
ką už simpatiją, pasižadėjo 
pati veikti kiek pajėgs ir 
ragino nares sutartinai vei
kti klubo ir visuomenės ge
rovei.

Iš valdybos raportų buvo 
aišku, kad klubo bėgantieji 
reikalai eina geroje tvarko
je ir yra pasibrėžta atlikti 
keletą didelių darbų klubo' 
gerovei.

Svarbu mums yra tas, 
kad šiuo laiku įeina į val
dybą mūsų gera draugė ir 
pasižymėjusi, laikraščių va- 
jininkė- A. Bernotienė. Ji 
savo darbštumu veik lygiai 
atsiekia su didelių kolonijų 
vajininkais. Ji darbuojasi 
ne vien vajaus laike, bet 
per ištisus. metus gauna 
naujų skaitytojų Vilniai, 
Laisvei ir kitiems laikraš
čiams.

Dabartiniu laiku paren
gimų Jkomisija energingai 
dirba pasekmingam pamL 
nėjimui Moterų Tarptauti
nės Dienos. Jis įvyks kovo 
6 d., su įvairia vietinių pro
grama. Ir dalyvaus K, Ka- 
rosienė iš San Leandro 
(Oaklando), Calif. Ji ne 
vien tik bus mūsų mylima 
viešnia, bet pasakys • ir 
trumpą kalbą apie reikšmę 
Moterų Tarptautinės Die
nos. Komisija gerai darbuo-
jasi

tikslams, taip ir šiuo 
sykiu perskaičiūs atsi
šaukimą nuo dienraščio 
Laisvės paramos bazarui li
kosi paaukota iš iždo $10 
tam reikalui.

Gaila, kad liko praleistas 
klausimas dienraščio Vil
nies bazaro, kuris įvyks ko
vo pabaigoje. Tikiuosi, kad 
Los Angeles lietuviai ne
praleis progos gausiai pa
remti Vilnies bazarą pinigi
nėmis aukomis ir savo 
rankdarbiais ar panašiais 
daiktais. Ką manote, drau
gai ir draugės? '

Verta Padėkoti. *
Kadangi viena diena 

įvyksta du mūsų organiza
cijų susirinkimai, tai laike 
pertraukos turime lengvus 
užkandžius, kad nereikėtų 
skubėti namo, taipgi tokia 
proga pasikalbėti ir pajuo
kauti aukli didesnį draugiš
kumą tarpe narių. Nors 
mūsų organizacijos, neatsi
sako atlyginti už tokius už
kandžius, bet mūsų draugės 
yra taip duosnios ir drau
giškos, kad už tokiam tiks
lui užkandžius net nepaiso 
atlyginimo, juos aukoja.

gausio mėnesio susirinki
me E.' S. Slesariūniepė 
aukavo ir savo triūsu paga
mino labai puikius užkan- 
džiusj o vasario susirinkime 
Alma Brent ir A. Berno
tienė taip pat viską aukavo 
ir labai puikiai pagamino.

Už tokį duosnumą ir 
draugiškumą verta ištarti 
draugėms didelę padėką.

Pastaba Narėms
Atsiminkite, . kad kovo 

mėnesio susirinkimas neį
vyks iš priežasties mūsų pa
rengimo, todėl visos drau
gės anksti atvykite į paren
gimą.

S e k a maš susirinkimas 
įvyks balandžio (April) 3- 
čią, toje pačioje vietoje ir 
tuo pat laiku.

Platinančios parengimo 
ti/kietus juos grąžinkite pa
rengime, palengvinsite ko
misijai darbą ir mes galėsi
me 'pEirengti parengimo ra
portą.

Ką Turėsime Parengime
Dar niekas nėra papeikęs

Kiekvienas daktaras pa
sakys, kad jaunuoliams ne
kenkia buvimas pilnesniais, 
apvalesniais. Kas kita pa
gyvenusiam — juosmuo pla
tyn, rizika suklupti didyn. 
O tukti visuomet greičiau 
sekasi suaugusiam, • negu 
jaunuoliui. Dėl ko taip?

Augančio kūnas reikalau
ja medžiagos budavotis, 
tam paima didelę dalį mais
te gaunamos. Prie to, jau
nas žmogus daugiau sudėvi 
medžiagos nuolatiniame ju
dėjime, straksėjime, reikia 
to ar nereikia.

Suaugusiam reikalas au
ginti kūną praėjęs. Judėji
mas taipgi sumažėjęs kele
riopai. Mažiau judėti mums 
reikia net tame pačiame 
darbe, kurį dirbome nuo 
vaikystės, kadangi jame 
prityrimas mažina reikalą 
judesio, kožnas žingsnis yra 
apskaičiuotas. Mažiau judė
ti verčia mus ir tas faktas, 
kad greičiau pavargstame, 
ar kad tūlam jau net sąna
riai pyksta judinami.

Gi valgyti mes tebenori
me daug iš pripratimo, 
ypač tie, kurių apetitas vi
suomet tarnauja. Ir jeigu jo 
nesuvaldome ar neapgauna- 
me, tai jis mus suvaldo ir 
apgauna. Suvalgome dau
giau, negu mūsų kūnui da
bartiniame stovyje reikia. 
Ir nusibaudžiame save už- 
sidėjimu -per sunkios mūsų 
spėkoms naštos nešioti kas 
dieną. Jos slegiami dar ma
žiau benorime judėti, jau
čiamės tingūs. Ieškodami 
energijos vėl valgome ir 
dar labiau tunkame. Taip 
eina ta daina be galo iki 
per anksti prilipame 'liepto 
galą.

Susivaldyti nėra lengva 
tam, kas- turi apetitą. Rei
kia nepaprastos stiprybės. 
Bet apgauti savo apetitą 
nėra jau taip sunku, tik 
reikia šiek tiek žinojimo ir 
plano:

Reikia valgyti daugiau 
tokio maisto, kuris netuki
na. Bent pradėti reikia nuo 
tokių valgių, kaip kad ne- 
persaldintas grapefruit, ge
ra, bet skysta sriuba, neper
krauta krakmoliniais ir mil
tiniais pridėčkais. Mėsą, žu
vį, kiaušinius ar sūrį varto
ti ne perdaug riebius ir 
valgyti ’ su lapuočiais, ža
liais ar virtais. Valgyti čie- 
lo grūdo duoną. Vengti 
kleckučių, blynelių, pyra
gučių. L-ė.

SEIMININKĖMS
• r i

Šį Skyrių Veda E. V.
Kumpis su Anansu 

(Pineapple)
2 puodukai išvirto 

šmotukais supjaustyto kum
pio

puodukas smulkiai 
pjaustyto ananaso (iš 
no)

puodukas smulkiai 
pjaustytų selerių

pusė puoduko 
dressing su alyvomis

puą" uoduko mayonnai

ir

SU- 
ke-

su-

french

se.
Sumaišyk kumpį su ana

 

nasu ' (skystimą nuo .anana

 

so nusū^yt, nepilk) ir už
pilk su french dressing; 
Gražiai išdėstyk ant salotų 
lapų, uždėk ant viršaus 
mayonnaise. Jei kam nepa
tinka mayonnaise skonis, 
vieton jo galit ant viršaus 
apdėstyti Smetonos.

lumos. Bulvių bus ne per- sparčiai rengiasi
platindama \ tikietus, mūsų.moterų klubo už pa-

daug 1 iki 3 per dieną su
augusiam ir nuo pusės iki 
vienos bulvės mažam vai
kui.

parengimą įspūdingu.
Kaip kiekviename sūsi- 

rinkime klubietės- neatsisa
ko nuo aukavimo geriems

padaryti rengimus. Tai reiškia, kad
moterys niekad nęapvilia 
publikos. Todėl ir šį sykį 
rengėjos kviečia visus-visas 
iš Los Angeles ir apylinkių.

Užtikrinam, kad būsite už
ganėdinti — matysit dau
giau, negu mes jums žada
me.

Mes žinome, kad kiekvie
nam bus įdomu išgirsti kal
bant pagarsėjusią K. Karo*- 
sienę iš San Leandro. Bet 
tai ne viskas. Muzikalę pro
gramą duos moterų Trio ir 
Sekstetas, vadovaujant Vir
ginia Wonder. Solo dainuos 
Angela Adams, visų myli
ma dainininkė. Ir tikimės 
turėti daugiau, negu čion 
•pažymėta.

Po programos bus šokiai, 
gros Joe Mendell orkestrą. 
Moterys pasirengusios pa
vaišinti visus su skaniu 
maistu ir gėrimais. Įžąnga 
tik 75c
Įsitėmykite Kelrodį ir Laiką

Šis moterų parengimas 
įvyks mažai lietuviams ži
nomoje apylinkėje, todėl 
daugumai reikės sužinoti, 
kaip nuvykti į parengimą 
kovo 6-tą. ’

Svetainė vadinasi South
side Labor Temple. Adre
sas: 7317V2 So. San Ped
ro St. Arti priveža Main St. 
ir Florenėe-Soto busai. Iš
lipus ant Florence ar San 
Pedro, reikia eiti vienas 
blokas iki svetainės.

Svetainė atdara nuo 3, o 
programa prasidės nuo 4 po 
pietų. Rengėjos kviečiame 
visus ne tik iš Los Angeles, 
bet ir iš apylinkių.

M. Alvinienė.

Bulve — Mūsų Kasdieninė
> Patrova
Nors ir maldoje kalbėda

vome “duonos .mūsų,” ta
čiau bulvė Lietuvoje buvo 
visokių maisto , produktų 
karalienė, nors mažai kas 
su ja daug ištaigų daryda
vo — išverda su “kailiniu
kais” ar bile kaip, ir baig
ta. Žydai net dainuškėlę tu
rėjo apie kas dieną valgo
mą bulvę. Tačiau labai nu
tukusių žmonių nematyda
vome. *
^.Visa tai liudija, kad kuo

met kalbama, būk bulvė tu
kina, ji neteisingai apkalba
ma.

Ne kartą matysi asmenį 
dėl bijojimo nutukti neval- 
gant bulvės, bet po valgio 
suriečiant didelį gabalą 
riebaus pyrago ar pudingo, 
išgeriant gorčių alaus ar 
puskvortę degtinės. Gi kal
tinamoji bulvė būtų buvusi 
naudingesnė ir daugeriopai 
pigesnė.

James Bilotta, Amerikos 
pilietis, veteranas, kaip ir 
daugelis kitų mūsų jaunų 
vyrų, tarnavo mūsų karinė
se jėgose užjūryje. Jis pa
mylėjo Vokietijoje gimusią 
merginą.

Po karo, sugrįžo jis į 
Lawrence, Mass. Dirba. 
Priklauso United Textile 
Workers Unijoje, CIO. Su
grįžęs, per trejus metus 
stengiasi atsigabenti savo 
sužadėtinę Friedel Rosen
thal į Jungtines' Valstijas, 
bet be pasekmių.

Išvaikščiojo jis visokiau
sias įstaigas, tačiau, nei 
spauda, nei tie kiti grau
džiai raudojusieji dėl Tary
bų Sąjungos atsisakymo 
savo pilietes nuotakas ar 
mylėtines išleisti Amerikon 
(į sukurstytą prieš jas ir jų 
tėvynę kraštą) nieko nepra
sitarė užtarti amerikietį
Bilottą, unijistą. Nei Mrs. 
Roosevelt, kuri taip gailėjo 
tų rusaičių, nieko nėra vei
kusi užtarti tą neįleidžia
mą žydaitę Rosenthal.

Juos užtarti stojo Ameri
kinis Sveturgiamiams Gin
ti Komitetas, parašydamas 
prezidentui Trumanui pra
šymą. Tas komitetas taipgi 
tikisi, kad visuomenė jį ta
me parems.

Komitetas savo prašyme 
prezidentui primena, jog 
toks verstinas atskyrimas 
įsimylėjusių poros trejiems 
metams yra “žiaurus, ne
žmoniškas, sadistinis,” ir 
kad tai rodo “pasireiškimą 
antisemitizmo vedime mū
sų imigracijos politikos.”. 
Jeigu prezidentas tai paty
rinėtų, jis patirtų, kad Miss 
Rosenthal turi teisę atvyk
ti, sako komitetas.

g J

Apelsinų ir kitų citrinių 
vaisių vitaminas C nyksta 
atvirame ore. Reikiant iš 
anksto priruošti, jups rei
kia laikyti šaltai ir sanda
riai uždengtame inde.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Tree., Vasario 16,1949

Apelsinų (orandžių) žie
vės pagražinimui vartojami 
dažai nėra nuodingi. . Nėra 
reikalo nuskusti , vartojant 
žievę prieskoniui.

9159
SIZES 
11 — 17

New 
vežamų 
baltųjų 
(knishes) 
bulves (yams) ir pardavi
nėja praeiviams.

Yorke ant rateliais 
pečių gatvėse kepa 

bulvių blynelius 
ir geltonąsias

Today’s Pattern

Užsakymą su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.



Levas Tolstojus KAZOKAI
Kaukazo Apysaka23—

(Tąsa)
Lukaška priėjo ir atsisėdo šalia pašne

kovu.-
— O iš kurio aūlo? — paklausė jis.
— Ana iš tų kalnų, — atsakė žvalgas, 

rodydamas anapus Tereko į melsvą rūke 
skęstančią tarpukalnę.

— Žinai kur yra Sujuk-su? Bus kokia 
dešimt varstų už jo.

— Ar pažįsti Girei-chaną iš Sujuk-su?
— paklausė Lukaška, matyt, didžiuoda
masis šita pažintimi: — mano kunakas.

— Mano kaimynas, — atsakė žval-

— Puikus vyras! — Ir Lukaška, ma
tyt, labai susidomėjęs, ėmė kalbėtis su 
vertėju totoriškai.

Netrukus atjojo šimtininkas ir stani
cos viršininkas, dviejų kazokų lydimi. 
Šimtininkas, iš naujųjų kazokų karinin
kų, pasisveikino su kazokais; bet atsi
liepdami jam niekas nesušuko, kaip ar
mijoj daroma: ‘‘sveikas, jūsų kilnybe,” 
ir tik retas kuris atsakė galvos linktelė
jimu. Kiti, jų tarpe ir Lukaška, atsisto
jo ir pasitempė. Uriadnikas pranešė, kad 
poste esą viskas tvarkoj. Tas viskas Ole- 
ninui pasirodė juokinga; lyg tie kazokai 
kareivėliais būtų žaidę. Bet formalumas 
greit pasikeitė paprastais santykiais: ir 
šimtininkas, kurs buvo< toks pat šaunus 
kazokas, kaip ir kiti, ėmė mikliai kalbė
tis su vertėju totoriškai. Parašė kažkokį 
raštą, atidavė jį žvalgui, paėmė iš jo pi
nigus ir prisiartino prie lavono.

— Kuris jūsų Gavrilovas Luką? — 
paklausė šimtininkas. Lukaška nusiėmė 
kepurę ir priėjo artyn.

— Apie tave aš nusiunčiau raportą 
pulko vadui. Kas išeis — nežinau; aš 
siūliau kryžių,,— į uriadnikus dar anks
ti. Ar tu raštingas?

— Ne.
— O koks šaunus vyras! — tarė šim

tininkas, vis tebevaidindamas viršinin
ką. — Užsidėk. Kurių jis Gavrilovų? Ar 
ne Plačiojo?

— Sūnėnas, — atsaku uriadnikas.
— Žinau, žinau. Na, imkit, padėkit 

• jiems, — įsakė jis kazokams.
Lukaškos veidas šviste nušvito džiaug

smu ir atrodė gražesnis nei visuomet. 
Pasitraukęs nuo uriadniko ir užsidėjęs 
kepurę, jis vėl atsisėdo prie Olenino. 
zKai lavoną nunešė į laivelį, brolis če

čėnas priėjo prie kranto. Kazokai neju- 
čioms pasitraukė, leisdami jam praeiti. 
Stipria koja jis atsistūmė nuo .kranto ir 
įšoko į laivelį. Čia jis pirmą kartą, kaip 
pastebėjo Oleninas, staigiu žvilgsniu ap
metė visus kazokus ir vėl kažko striukai 
paklausė draugą. Draugas kažką’ pasakė 
ir parodė į Lukašką. čečėnas dirstelėjo į 
jį ir iš lėto nusigręžęs ėmė žiūrėti į aną 
krantą. Ne neapykantą, o šaltą panieką 
rodė tas žvilgsnis. Jis dar pasakė kažką.

— Ką jis pasakė? — paklausė Oleni
nas laibakojį vertėją.

— Tavo mūsų muša, mūsų tavo gala
bija. Vis ta pati churdamurda, — tarė 
žvalgas, matyt, meluodamas, nusijuokė, 
šiepdamas savo baltus dantis, ir įšoko į • 
eldiją.?

< Nušautojo brolis sėdėjo nejudėdamas 
ir atsidėjęs žiūrėjo į aną krantą. Jo ne
apykanta ir panieka buvo tokia didelė, 
kad jo čia niekas nedomino. Stovėdamas 
ląivelio gale, kilnodamas irklą vienon ar 
kiton pusėn, žvalgas vikriai yrėsi ir kal
bėjo nepaliaudamas. Rėždama įstrižai 

x upę, eldija vis mažėjo ir mažėjo, vis silp
niau buvo girdėti žmonių balsai .iš jos, ir 
pagaliau visų akyse ji priplaukė, krantą 
toj vietoj, kur stovėjo jų arkliai. Ten jie 
išnešė lavoną; nežiūrėdami, kad arklys 
baidėsi, paguldė jį skersai balno, susėdo 
ant arklių ir žingine nujojo keliu pro 
aūlą, iš kurio būrys žmonių išbėgo jų pa
sižiūrėti. O šioj pusėj kazokai buvo links- 

' mi ir be galo patenkinti. Iš visų pusių 
buvo girdėt sąmojis ir juokas. Šimtinin
kas su stanicos viršininku nuėjo į trobą 
pasivaišinti. Lukaška, savo linksmą vei
dą veltui stengdamasis padaryti rimtą, 
sėdėjo šalia Olenino, atsirėmęs rankomis 
į kelius ir droždamas lazdutę.

— Kodėl jūs vis rūkot? — tarytum 
susidomėjęs paklausė jis: — bene tai ge
rai Z

/ ' Tuos žodžius jis pasakė, matyt, tik 
todėl, kad pastebėjo, kaip Oleninui ne
smagu ir kad jis jaučiasi vienišas tarp 
kazokų.

—

Lietuvių kai bon 
verte

V. Jocaitis
1-21-49

— Taip sau, įpratau, — atsakė Oleni
nas. — O ką?

— Hm . .. Bėda būtų, jei mūsiškis 
taip imtų rūkyti! Ana, rodos, netoli kal
nai, — tarė Lukaška, rodydamas tar
pekliu, — o nepasieksi!... Kaip jūs ei-, 
šit vienas namo: tamsu. Jei norit, aš jus 
palydėsiu, — tarė Lukaška: — tik pa
prašykit uriadniką.

“Koks šaunus vaikinas!” pamanė Ole
ninas, žiūrėdamas į linksmą kazoko vei
dą. Jis atsiminė Marjanką ir nugirstą 
ties vartais pasibučiavimą, ir jam pasi
darė gaila Lukaškos, gaila jo tamsumo. 
“Kokie niekai ir nesąmonė?—galvojo 
jis: — žmogus nužudė kitą žmogų ir yra 
laimingas, patenkintas, lyg būtų pada
ręs kilniausią darbą. Nejaugi niekas 
jam nesako, kad čia nėra ko labai 
džiaugtis? Kad laimė yra ne žmones žu
dyti, bet jiems aukotis?”

— Na, dabar, brolau, nepakliūk tu 
jam į nagus, — tarė Lukaškai vienas 
kazokų, lydėjusių valtelę: — girdėjai, 
kaip paklausė apie tave?

Lukaška pakėlė galvą.
— Ar krikštasūnis? — tarė Lukaška, 

vadindamas tuo žodžiu čečeną.
— Krikštasūnis jau neatsikels, bet 

'rudasis jo brolis.
— Tedėkoja dievui kad pats sveiką 

kailį išnešė, — tarė juokdamasis Lukaš
ka. '

— Ko tu džiaugies? — 
Lukaškai. — Ar tu labai 
jei tavo brolį užmuštų?

Kazoko akys juokėsi,
Oleniną. Jis, atrodė, viską suprato, ką 
šis norėjo jam pasakyti, bet stovėjo 
aukščiau tokių sumetimų.

— O ką gi? Ir ne be to! Bene mūsiš-

fl

Nariai CIO United Electrical, Radio & Machine Work
ers pikietuoja Permutit Water Conditioning Equip
ment Co. šapas New Yorke. Firma, didžiausia van
dens valymui įrankių išdirbėja pasaulyje, atsisakė pa
kelti darbininkam^ algas ir pagerinti darbo sąlygas.

DETROITO ŽINIOS

tarė Oleninas 
džiaugtumeis,

žiūrėdamos į

kiu neužmuša?v

XXII
su stanicos viršininku
Oleninas, norėdamas pa-

Šimtininkas 
nujojo sau; o 
daryti Lukaškai malonumo ir kad ne
reikėtų eiti vienam pro tamsų mišką, 
paprašė leisti Lukašką į stanicą, ir uria
dnikas leido; Oleninas manė, kad Lukaš
ka nori pasimatyti su Marjanka, ir iš 
viso'jis džiaugėsi, kad keliaus drauge su 
tokiu iš pažiūros maloniu ir šnekiu ka
zoku: Lukaška ir Marjanka jo vaizduo
tėje netyčia jungėsi į krūvą, ir jam bu
vo malonu galvoti apie juos. ‘Jis myli 
Marjaną, —■ galvojo sau Olėninas, — ir 
aš galėčiau ją mylėti.” Ir kažkoks stip
rus, dar jo nepatirtas meilumo jausmas 
pripildė jo krūtinę tada, kai jiedu ėjo 
namo pro tamsų mišką. Sieloje Lukaš
kai taip pat buvo linksma. Kažką pana
šu į meilės jausmą jautė šitiedu taip 
skirtingi jaunuoliai. Kiekvieną kartą, 
pažvelgę vienas į antrą, juodu norėdavo 
juoktis.

— Tu į kuriuos vartus? paklausė 
Oleninas. -

— Į vidurinius. Bet aš jus palydėsiu 
ligi balos. Ten jau jūs nieko nebijokit.

Oleninas nusijuokė.
— Bene aš bijau? Dėkoju, grįžk atgal. 

Aš vienas pareisiu.
— Nesvarbu! O ką aš veiksiu? Kur 

jūs nebijosi t? Ir mes bijom, — pareiškė 
Lukaška, taip pat juokdamasis ir ramin-, 
damas jo savimeilę.

— Užsuk pas mane. Pasikalbėsim, iš
gersim, o rytą galėsi eiti sau.

— Bene aš nerasčiau kur naktelę per
nakvoti, — nusijuokė J^ukaška, — tik 
kad uriadnikas prašė grįžti.

— Aš girdėjau vakar, tu daiųas dai
navai, ir dar tave mačiau.

— Visi esame žmonės... — Ir Luką 
palingavo galva.

— Ar tiesa, girdėjau tu nori vesti?— 
paklausė Oleninas.
—Močia nori apvesdinti. Bet dar nė žir

go neturiu.
— Tu nerikiuotėj?
—Kur ten! Tiktai rengiuos. Dar žir

go neturiu, o pirktis nėra iš ko. Todėl 
ir nevedu.

— O kiek žirgas kainuoja?
— Derėjome andai vieną už upės, tai 

šešiasdešimt rublių neima, o žirgas no- 
gaj iškas.

— Ar eisi pas mane už drabantą. 
į(Žygyje drabantu vadinamas kareivis, 
duodamas karininkui patarnauti), 
tave išsirūpinsiu ir žirgą dovanosiu, 
staiga tarė Oleninas. — Tikrai, aš 
turiu, man nereikia.

(Bus daugiau)

du

PHILADELPHIA, PA

Opera svetainėj, Pop- 
Broad gatvių. Pradžia 
vakare. Kas turėjo ti- 
įsigiję, bus geri šiame 

kad

Lenkų Veteranų Sve- 
Kas norėjo vakario- 

tas turėjo užsimokėt

Aš klausiu

nepaiso; fanatiškai palaiko iš
naudotoju tradicijas.
Evikcijos ir Mėšlynas

“Brangaus Hooverio laikai 
jau čia pat”: jau prasidėjo 
evikcijos — mėtymas iš namų 
biednųjų, bedarbių ir sveikato
je pašlijusių žmonių. Jau 
prasideda “hoovervillių” sta
tyba. Tik bėda tiems pradi
niams gyventojams, kad jie 
negali apsiginti mėšlynų žiur
kių. Jos puola žmones. Yra 
atsitikimų, kad jos puola ant, 
žmogaus net gerklę perkąsti. 
Pasižiūri žmogus į tą dabar- •, 
tinį sutvarkymą, paremtą lais- v- 

• vąja prekyba — free enter- V 
prise, matai gryną beprotys- 
tę . . .

Stoka namų, stoka trans- 
portaci jos, stoka darbų, stoka 
ligoninių, stoka mokyklų, sto
ka atostogų pailsusiems darbi
ninkams, stoka tinkamų val
gyklų. Stoka daug, kas rei
kalinga žmogaus gyvenime, 
bėt žmonės tarytum nčžino, 
nejaučia, kad tą būtų galima 
lengvu būdu įsigyti. Už tat 
pasaulio milionieriai dūksta 
prieš socializmo šalį—Tarybų 
Sąjungą, kuri žmones peror
ganizuoja, viską .dirbti pačių 
žmonių gerovei. Rep-

Trumanas pataisys Taft-Hart- 
ley bilių tik uždedamas naują 
vardą ir palikdamas visą tą 
patį.”

Taipgi jis palietė imperia
lizmą. Girdi, “visas Wash- 
ingtouas su prezidentu Tru
mann vadina kitas šalis im
perialistais, o tuo pat sykiu 
Amerikos imperializmas nori 
užkariaut visą pasaulį.” No
wak palietė ir kiek Amerika 
supylė turto į Kiniją, kad pa
laikius Kinijos imperializmą, 
ir Indonezijoj ir Indo-Kinijoj 
su Amerikos imperializmo pa
galba taip pat norima palai- 
kiti tų valstybių impleriją.

Kalbėjo trumpai, bet daug 
pasakė.

Prie to, jis pasakė, kad kai 
buvo prezidento rinkimai, tai 
Progresyvių Partijos nekurie 
nariai spėjo, kiek Henry 
Wallace gaus balsų, dėdami 
pinigus. Buvę sudėta $30 ir 
darbietis Jonas Danta atspė
jęs arčiausia. Įteikė čekį J. 
Dantai. 
kio ir z Partijai, 
delegatą

ir busai 
>3,200,000 

ir apylinkės
Lewiston - Auburn, Me .

Levutė , Selemon parodė 
šilko staldengtę ir pasakė: 
“Tai šią stalo uždangą ir švie
žių sūrių pasiųsiu šių metų 
Laisvės bazarui.” Gal ir dau
giau lietuvių, prijaučiančių 
Laisvei, nusiųs pinigais ir ki
tokiais daiktais iš Lewistono 
ir Auburno.visa 

prie 
vai- 
kita c

Hamtramck Kliubo Vakariene

■ Sausio 29 d., Hamtramcko 
pašelpinis kliubas turėjo va
karienę 
tai nėję.
n i aut, 
$2.50.

Vakarienėje dalyvavo, virš 
300 ypatų. Valgyti kas kiek 
gavo, tiek ir užteko, nebuvo 
proporcionaliai paskirstyta. 
Kaikurie taip griebė valgį, 
kaip kad išalkę eskimai pasi
gavę valrusą.

Netoli man padėjo valgius. 
Akies mirksniu valgis su 
diše dingo,
man sėdinčią, kur dingo 
gis.
galą stalo ir verčia į maišus, 
o maišus siųs Vokietijon pa
bėgėliams/’ juokdamasis atsa
kė.

Kadangi nemažai buvo žmo
nių, kitrie valgė dovanai, tai 
kitiems mažai,teko, čia bu
vo visa Hamtramcko lenkiška 
ponstva. Tie ponai prielan
kiai kalbėjo’^pie vakarienę. 
Na, kaip gi ne. Kur valgo, 
tam ir kalba.

Prie lenkiškų kalbėtojų, -kal
bėjo C. J. Martin, kliubo pir
mininkas. Jo kalba ėjo apie 
narių priėmimo sąlygas ir apie 
kliubo perkamą namą. Taipgi 
kalbėjo advokatė Stephanie 
Masis. Jos kalba buvo taip 
pat apie kliubo reikalus. Ka
dangi kalbos buvo trumpos, 
tai negalima jų kalbos pažy- 
mėt. Prie to, mažos svarbos, 
kuomet kalba tik apie grupės 
reikalus.

Visuomet į 
nu pavalgęs, 
ko nepaisau,
sakyt, kad už $2.50 buvo ne
geresnė vakarienė, kaip kad 
už $1.00-$1.50.

Kurie atėjo į vakarienę ne- 
pirkę išanksto tikietų, tie ne
gavo valgyti.

Viso buvo apie, 400 “dū
šių.” jčia buvo pradedant su 
pabėgėliu iš Vokietijos ir bai
giant su Pranu Jočioniu. Bu
vo visokios rūšies.

Po vakarienės skiepe visi 
ūžė ir tuštino visokį rudumą.

Kliubas turės keletą šimtų 
dolerių pelno.

Buvd ir progrąmėlįs: ąkor- 
diono, tap dance- ir tip toe 
dance. Viskas gerai 'išėjo.

Buvo muzika, ir kas norėjo, 
tai vakarienę pakratė.

Tuv būt nuvarė į

vakarienes nuel- 
Asmeniniai nie- 
Tik reikia pa-

• Sekmadienį, 30 d. sausio, 
įvyko Progresyvių Partijos 
lietuvių skyriaus susirinkimas, 
Draugijų svetainėje ant Poft- 
er.

Kadangi buvo pasakyta, 
kad kalbės St. Nowak ir unijų 
advokatas Goodman, tai nu
ke verz o jau pasiklausyt kalbė
tojų. ' Susirinkimui tęsiantis 
pasirodė Stanley Nowak, vi
siems gerai žinomas progre
syvią politikierius. Jis kalbė
jo apie Trumano nusistatymą 
ir pasakė, jog “prezidentas

Jis pasirašė ant če- 
grąžino Progresyvių 
kad pasiųstu vieną 
į Washingtona.

Sąryšio Susirinkimas

Aš pats 
grįžau į 
Tai ste- 
tūkstan-

Draugijų

Sekmadienį, vasario 6 d., 
Draugijų Svetainėj, įvyko 
D rail gijų Sąryšio susirinkimas.

Susirinkimas nutarė paimt- 
piknikų vietą dėl spaudos pik
niko ir nutarė turėt serijas 
tikietų, kaip kad buvo daro
ma' pirmesniais metais. Nu
tarė šaukt susirinkimą trum
poj ateityj, kad būt galima 
išrinkt pilną valdybą.

Čia turiu pasakyt, jog yra 
didelis apsileidimas. Rodos, 
8 draugijos priklauso sąryšyje 
ir kiekviena turi prisilįst tris 
atstovus. Taigi viso turėtų 
būt 24 atstovai. Gi buvo tik 
9. Nebuvo galima išrinkt pil
ną valdybą.

Pirmininku išrinktas Dap- 
šis, o iždininku T. Masienė. Į 
sekretoriaus pareig'as apsiėmė 
O. Krak-aitienė, kol bus išrink
ta pastovus.

šiame dalyke nekaip, atrodo. 
Turi būt p asi pro vi j imas.

Civilių Teisiu Susirinkimas 
•įvyko pirmadienį, vasario 7 d., 
Civilių Teišių kambaryje, 
Reed Bldg., 140' Cadillac Sq.

Iš veikiančių raportų pasi
rodė, kad yra veikiama daug 
ir ruošiama pasiųst atstovai į 
Washingtona, kad spaustų 
Trumaną ir jo administraciją, 
idaht jis pildytų, ką prižade 
jo rinkimų laiku.

Kalbėta apie 12 komunis
tų teismą ir penkius. Trenton, 
N; L, teisiamus juodukus už 
nepapildytą žmogžudystę.

šiems teismams reikia daug 
pinigų. Veikiantis komitetas 
yrą 
būt 
nių, 
kas 
m ai
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Lenino Mirties Paminėjimas 
Perkeltas iš Priežasties 
Kilusio Važiuotės streiko 

Lenino mirties paminėjimas 
turėjo įvykti 11 d. vasario, 
bet likosi perkeltas į sekanti 
ketvirtadienį, 17 d. vasario, 
toj pačioj svetainėj, Metropo
litan 
las ir 
8 vai. 
kietus
parengime . Atleiskite, 
taip įvyko: tą pačią dieną, kai 
turėjo įvykt šis parengimas, 
prasidėjo važiuotės streikas, 
transportacija sustojo.

Transportacijos Darbininkų 
Streikas

Vasario 11, čia prasidėjo 
gatvekarių, požeminių ir vir
šutinių traukinių ir tos pačios 
^kompanijos busų darbininkų 
streikas, vadovaujamas CIO 
unijos. Unija reikalauja apie 
20 centų į valandą pakelti 'al
gas. šios unijos prezidentas 
yra M. Quill, kuris vadovauja 
11,000 transportacijos darbi
ninkų. Daug žmonių turi 
klaidingą supratimą apie šį 
streiką, šios važiuotės linijos 
randasi keleto bankierių glo
boje. Gatvekariai, požemio ir 
iškeltosios linijos 
kasdien perveža 
Philadelphijos 
žmonių.

Apsistojus šiai transportaci- 
jai, žmonės atsidūrė tartum 
panikoj. Tos pačios kompa
nijos geltonosios taxes, kurių 
kompanija turi 2,000, vežioja 
žmones; apylinkių traukiniai 
perpildyti važiuojančiais žmo
nėmis į darbą ir nepajėgia jų 
nuvežti.

Gazolinas nėra aprubežiuo- 
tas, tai kas tik turi automo
bilį, ne tik važiavo, bet ir ki
tus nuvežė į darbą, 
važiavau į darbą ir 
namus automobiliu, 
buktai! Tarytum ne
čiai, bet milionas mašinų; su
sigrūdimas baisus gatvėse, 
kurios visada turėjo trafiko. 
Paprastu laiku iš darbo ten
ka į namus parvažiuoti į pusę 
valandos, tai' šiuo laiku ėmė 
dvi valandas. 11,000 darbi
ninkų sustreikavo—viskas su
paralyžiuota.

Visi atsimename pereitą 
streiką. . Darbininkai laimėjo 
keletą centų algos, o kampa
nija laimėjo važiuotės kainą 
nuo 71/2 iki 10 centų. Už 
specialius transferus 13 cen
tų. Kas dabar? Bankieriai 
vieningai darbuojasi su CIO 
biurokratais ir iššaukė šį strei
ką tikslu, kad keletą centų 
pridėtų algos į valandą, o ta
da sudarytų gerą progą kom
panijai vėl pakelti f erą iki 13 
centų. Kas nežino Philadel
phijos raketierių, bankierių, 
milionierių!

Tik žmonių masiniai pro
testai palaikytų esamą kajną 
važiuotės. Philadelphiją val
do amžinį bankieriai-milionie- 
riai republikonai. žmonės in
dividualiai keikiasi ir smer
kia esamuosius raketiėrius, 
bet kad organizuotis, kovoti 
už teises ir žmoniškumą, jie

čia Laisvės skaitytoja Nellie 
Liaudansky buvo susveikus po 
pirmos operacijos ir tūlą lai
ką jautėsi neblogai. Po to 
vėl susirgo ir tapo paimta j 
Bostono ligoninę ir vėl ope
racija pądaryta.
kad sveiksta. Linkiu jai grei
to pasveikimo.

Girdėjau,

-...........v t................. I - r - ■ ■ I ~ IH--

kių. Draugijos turėtų kreipt 
į tai savo dėmesį- ir prisidėt 
kiek galint su pagalba'civilių 
teisių gynimui.

Įsitemykit, kad Trenton, N. 
J., juodųjų byla yra antras 
Scottsboro.

Taigi, jei turit progą, nesi(- 
gaifėkit duot dolerį dėl gyni
mo civilių teisių.

šiandien teisia komunistus 
ir negrus, o ryt gal katalikus 
ir žydus. Vokietijoj prasidėjo 
tokioj formoj koncentravimas 
ir galabin imas.

Atstui nuo miesto ant kalno 
tūno gražūs budinkai su kami
nais, lyg pieninis fabrikas. 
Tai Laisvės skaitytojų Stukų 
farma. Čia Stukienė man pa-» 
rodė viduj ' namų įrengimą. 
Įėjom į pieno virinimo įštaigą, 
čia garai šnypščia ir sukasi 
kenai aplink bei buteliai plo
vimo mašinoj, tai stukų duktė 
operuoja tą mašiną. O sū
nus tai triūsia apie pieno vi
rinimo katilą, 400 kvortų dy- 
džip. \Jis jau vedęs ir ant 
antrų lubų gyvena su šeimyna.

Dar nuėjom tvartan, tai 23 
karvės stovi ant čystų grindų 
ir du jaučiai. Stukienė sakė, 
tai pirmiau vieną bulių par
davėm už $300. Čia mašina 
šieną meta galvijam. Dar ki
ta mašina meta mėšlą iš bar
nios. Garadžiuje stovi naujas 
trokas, gražus automobilis ir 
traktorius ant kiemo. Dar pie
ninėj keli moderniški šaldy
tuvai pienui. Mat, jie super
ka ir iš kitų farmerių pieną 
ir išvežioja savo kostume- 
ria.mą, Stuk as su dvejetu gra
žių arklių vežė malkas iŠ sa
vo miško. Tai pirmą kartą 
teko matyti taip modernišką ' 
mašineriją lietuviškam ūkyj. 
Taip jau man davė labai ska
nius pietus ir atvežė miestan. 
Stuk ai yra geri žmonės ir su 
visais sugyvena draugiškai.

NAUJQS SNIEGŲ AUD
ROS VAKARUOSE

San Francisco. — VėlSan Francisco, 
privęrtė sniego šiaurinėje 
Californijoje. Sniegų aud
ros siautėjo Idaho, Colorado 
ir Wyoming valstijose. Dau
giau prisnigo taip pat Neb- 
rąskoj, No. Dakotoj, lowoj 
ir kitose vakarinėse valsti
jose.

. Sniegai užblokavo dar 4,- 
000 žmonių automobiliuose 
ir traukiniuose.

................-.........

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith, Daily) — Tree., Vasario 16,1949

Dalyvaukite Kam Laikas Leis
Sekmadienį, vasario 20 d., 

Civilių Teisių, skyrius rengia 
prakalbas, kurios įvyks Schul
ler Hall, Gratiot ir Dubois, 10 
vai. ryte. Kajbės labai žy
mūs žmonės — Lee Presman, 
David Scribner ir Tracy Doll.

padaręs sumanymą, kad 
j ieškoma tam tikrų žmo- 
kurie prisižadėtų duot 

mėnuo po $5.00, kol teis- 
tęsis. Sunku bus gaut to-

................... i lįįą



gražią kooperaciją su mumis. 
Taipgi ačiuojame draugams 
choro garbės nariams ir ne- 

Į nariams, kurie mums gelbėjo 
įvairiuose darbuose. . Tai A- 

‘ nuškis, Stočkus, abu broliai 
: šimkai, Stanelis, Eugene Sta- 
. nelis, jaunasis, režisierius, ir 
j visiems dirbusiems sietynie- 
I čiams.

Mano ’supratimu, p'rograma 
i išėjo gana vykusiai, apart ke- 
i lių techniškų trūkumų, kur, 
i žinoma, nekuriu prie šių sce- 
■ nerijų negalima buvo sutaisyt. 
j Programoj dalyvavo Bob žu- 
j kauskas solo ir su Frances due- 
! tus, Vito Dvareckas Jr. smui
kininkas, choro jaunimas ir 

i pats choras diriguojant Wal-
• Žukas, Eugene Stanelis so-

Newark, N. J

G. Albinas.
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RES. TEL.
HY. 7-36311
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S 
įč 
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Š

Svečių 1 
daugelio į 
Net tu- 

i.š Kana- 
ir Emily

MATTHEW P. BALLAS ;|

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME 
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Btiisamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus io 

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

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

Gražiai Pavyko Sietyni^cių 
įdomumu Vakaras

įvykęs Sietyno Choro juokų, 
meno vakarėlis sausio 29 die
ną, manoma, patenkino meno 
mylėtojus, kurių turėjome pil
na Lietuviu Svetainę, 
buvo apsčiai ir iš 
apylinkės kolonijų, 
rėjome dvi gražuoles 
dos. tai Nellie Kielą 
Adams.

Mūsų visuomenės 
dd. Būčiai iš Great Necko nie 
kuomet neapleidžia jokio šie 
tyniečių parengimo. Tik ki 
tą dieną teko kalbėtis Brook-jtei 
lyne, Kultūros Namo šėrių in
kų suvažiavime ir kaip žiūrint 
jie tą patį vakarą jau pas 
newarkieeius. Tai puikūs 
draugai.

Aišku, turėjom ir jaunų ai- 
ečių su savo mokytoju >Jur- 
u Kazakevičium galvinyje.
Mes ačiuojame visai publi- 

li, ypatingai iš kolonijų

PRANEŠIMAS
NEW HAVEN, CONN.

LDS z16 1<P- rengia vakarienę, ko
vo €0 Mareli, su šokiais. .. ...

Balandžio 24 d., bus suvaidinta 
veikalas Mano Sūnus Ignas. Jau sa
lė paimta viršminėtom dienom.
J. S. K. *' (39-‘4O)
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TELEPHONE
STAGG 2-5043

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti. 

f

1113 Mt. Vernon St.
, PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home,
■' inc. . •

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
telefonnokite:

SHoreroad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui

, šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

iiiiiiiiiniiiiiiuiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

CLEVELANDO ŽINIOS

Svarbus Darbas

isskaito netaksuojamomis ir savo naujagimiams 
šuniukams išlaikyti nematomas paskyras.”

Nors baigėm spaudos vajų, 
bet pats darbininkiškos ir pa
žangios spaudos "platinimo ir 
stiprinimo darbas toli graž-u 
nesibaigia su vajum. Neku
riu clevelandiečiai sako, už- 
baigem “Vilnies” ir “Laisvės” 
dienraščių. vajų, tai dabar 
“pasilsėsime.”

Manau, kad dalinai yra tie
sos pasakyta, nes taip intensy
viai dirbti retas ir mažas skai
čius .dirba, sakysime, apskri
tus metus. Bet yra draugų ir 
draugių, kurie ir po vajaus 
nepraleidžia progos, susiėji
muose, parengimuose ir apsi
lankę pas ’draugus bei kaimy
nus, kad nepakalbintų neskai
tančius užsirašyti darbininkiš
ką pažangų laikraštį. Arba 
suėję dienraščių skaitytojų ne
paragintų su doleriu kitu 
paremti savo spaudą. Tik taip 
darbininkų spauda gali augti.

Darbininkiška spauda yra 
kelrodis darbo žmonių dėl 
šviesesnio ir gausesnio ryto- 
įąuą. Dienraščiai “Vilnis” ir 
“Laisvė” yra švietėjais, aiš
kintojais pažinimui savo prie
šų, kurie gražiai čiulbėdami 
nori nukalti darbo žmonėms 
dar sunkesnius retežius.

Kaip būtų kilnu ir gražu, 
’kad mes paimtume pavyzdį 
nuo mūsų draugių ir draugų 
vajininkų. Jie didžiuma ir po 
vajaus, nežiūrint, kad sako 
pasilsėsime, dirbs. ‘ K o d ė 1 
nepagelbėti jiems? Jeigu ku
ris iš skaitytojų jaučia, kad 
jam, jai persunku arba nepa
siseka kaimyną, drau'gą ar gi
minę prikalbinti, t ai pasi- 
stengkimc tokių žmonių var
dus ir adresus• perduoti mū
sų d arb u oto j ams-va j i n i n k ams.

Šitaip kooperuodami su va- 
jininkais daug prisidėsime 
prie platinimo savo pažangios 
spaudos, kartu jausimės, kad 
atliekame savo darbininkišką 
pareigą.

Mūsų, vilniečių ir laisvie- 
čių, pareiga padėti kitų pa
žiūrų mūsų broliams ir sesu
tėms apsišviesti. Apsišvietę 
jie mums bus dideliai dėkingi 
už tai. Jie,“ pažinę savo prie
šus, isivilkusius nekaltų avinė- 
lių kailiuose, paliks juos ir 
padės muips dirbti bendrą, 
naudingą savo klasei darną.

Darbo žmonių išnaudotojai 
yra maža saujelė, palyginus 
su darbo žmonių milionais. 
Bet jie supranta svarbą spau
dos, kuri' tarnauja, išimtinai, 
jų interesams. Bankieriai ir 
įvairios biznio korporacijos 
bilionus dolerių sušeria Ame
rikos spaudai, daugiausia skel
bimų formoje. Turčių klasė 
gerai žino, kad bę tos didžiu

lės spaudos jokiu būdu nega
lėtų tiek iš darbo žmonių ir 
farmerių pasinaudoti, tiek bi- 
lionų pelno iš abiejų susižer
ti i savo kišenius.

Progresyvė spauda, kaip 
mūsų dienraščiai “Vilnis” ir 
^Laisvė,” yra geriausi organi
zatoriai prieš reakciją. Mes 

didžiuotis turėdami 
stambius du dienraš- 
Taigi dirbkime, kad 
broliai-sesutės lietuviai 
supažindinti su mūsų

galime 
tokius 
čius.
mūsų 
būtų 
laikraščiais.

Draugijų ir kuopų susirin
kimuose diskusuokime spau
dos platinimo reikalais. Kiti 
u žmus to darbo neatliks. Ca- 
vo spauda nuolatos turime 
rūpintis taip, kaip kasdienine 
duona, be kurios negalime ap
sieiti.

Laikas Rengtis
Prie Spaudos Pikniko

Labai jau laikas susirūpinti 
apie šių metų spaudos pikni
ką, kad laiku prisirengus ir 
sėkmingą jį padarius. Pikni
kas būna sėkmingas tada, kai 
jis yra gerai prirengtas, susi
organizuota prie jo; dovanų 
duodama įvairių ir vertingų.

Imkime pavyzdį iš mūsų 
kaimynų detroitiečių. Tiesa, 
Detroite yra dusyk tiek lietu
viu, kiek Clevelande. Bet 
tėmijant matai kur kas ma
žesnę Rockfordo lietuvių kolo
niją. Rockfordo pažangūs lie
tuviai, jų organizacijos kas 
metais turi didžiulę spaudos 
iškilmę, “Vilnies” pikniką 
Darbo Dienoje (Labor Day).

Tenai metinis “Vilnies” pik
nikas patapo visos lietuvių 
kolonijos švente. Tiesa, tą pa
čią dieną bandė kitos grupės 
surengti piknikus, pakenkti, 
bet jų pastangos nuėjo nie
kais. nes kerštinčiams ir kitų 
pažiūrų lietuviai nepritaria.

Mums, clevelandiečiams, yra 
proga turėti gerą pikniką dar-' 
bininkų spaudos labui, ypa
tingai dienraščiui “Vilniai,” 
kuri jau keliolika metų turi 
mūsų kolonijos žinių skyrių.' 
Padarykime 
dienraštis 
draugijoms, 
rams yra 
“Vilniai”

•am

Montello, Mass. Rochester, N. Y Lowell, Mass
Čeverykų (shoe) darbinin

kai, kaip vyrai, taip moterys, 
būkite sargyboj. Kovo 1 d. 
bus labai svarbūs balsavimai, 
dėl pasirinkimo unijos. Da
bar mus atstovauja vietinė 
Brotherhood unija, kuri silp
na, neapgina darbininkų rei
kalų ir veda prie 
taipgi prie open 
mos.

Tą jau parodo 
tai Conrad Shoe 
Abington, kuri neva suban
krutavo ,tikromoj, fabrikantai 
persiorganizavo po nauju 
vardu ir daugiau su ta unija 
nesiskaito, unijistųs neima j 
darbą. Jau 300 buvusių uni- 
jistų likosi be darbo.

Kita, Regal Shoe Co., Whit- 
minėta unija va- 

streikui, 
savaites, 
streikas

i nedarbo; 
shop siste-

faktai, kaip
Co., North

Gedemino svetainės maiia- 
džerio J. Stašaičio pagelbinin- 
kui A. Kriaučiūnui buvo su
rengta mažiukė parinkę. Mi
nimam pagelbininkui - senu
kui sukako 70 metų amžiaus. 
Kelios draugės pasikalbėję 
nutarė senuką palinksminti. 
Abidvi Voltienės,' Švedienė, 
Baronienė, Šukienė ir šopienė 
minimą parinkę gyvenimai! 
įvykdė.

Susirinkę keletas draugų ir 
draugių,' pasilinksminę ir pa
linkėję A. Kriaučiūnui ilgo 
amžiaus, prie pabaigos P. Bu- 
gailiškis prisiminė, kad gali
ma būtų parinkti aukų Lais
vės popieros fondui.

Visi sutiko ir likosi surinkta 
dešimt dolerių. Aukavo se
kančiai : Švedienė ir Bugailiš- 
kis po $2; J. Stašaitis, Baro
nas, J. šūkis ir Švedas po $1; 
šopis, J. Voltas, D. Voltienė ir

Svarbu Visiems Lietuvių 
Piliečių Kliubo Nariams

Ateinantį sekmadienį, vasa
rio 20 d., 6 vai. vakare, yra 
šaukiamas labai svarbus susi
rinkimas, kuriame turi daly
vauti visi Lietuvių Piliečių 
Kliubo nariai ir narės.

Tai yra specialiai šaukiamas 
susirinkimas, kuriame bus'- 
svarstomas ir balsuojamas 
konstitucijos priėmimas. Tas 
liečia kiekvieną narį ir todėl 
visi privalo dalyvauti. Nuo 
šio susirinkimo r priklausys, 
kokį -pamatą nusibalsuosime, 
ant kurio remsis mūsų organi
zacija ateityje ir kokių įstatų 
turėsime visi prisilaikyti. '

Šaukia Kliubo Komitetas.

man, Mass 
dovavo darbininkų 
streikas tęsėsi 24 
darbininkai suvargo, 
buvo pralaimėtas.

Faktas yra, kad Brocktone 
apsiuvų dirbėjų algos yra 
mažesnės negu Bostone, Lyn
ne, Haverh’illyje, Lewistone ir 
kitur, nes dabartine Brother
hood unija ir open shop unija 
—Boot & Shoe—neatstovauja 
ir negina darbininkų reikalų.-

Kitur darbininkų algos di
desnės ir sąlygos geresnės, 
nes jie yra organizuoti į sti
prią United Shoe Workers- of 
America, CIO uniją.

Todėl, kovo 1 dieną bus 1 
balsavimai. Brocktono apsia- 
vų darbininkai ir darbininkės 
turėsite pasirinkti kuri unija 
jus turi ateityje atstovauti ir 
apginti jūsų reikalus. Bal
suokite už United Shoe Work
ers <)f America uniją, kuri ga
linga, nes yra visos šalies uni
ja.

Pasiklausykite ...per radiją 
kalbų apie unijas-, kurios bus 
duodamos vasario 17 
ir 28 dienomis, per 
stotį WBKA, 1450, nuo -r 
vai. 
d i jo 
visi.

li, 24 
radijo 

5 :45 
vakare. Tai yra CIO ra- 
valandos. Pasi k 1 ausy k i te 

Žolynas.

Philadelphia, Pa.
Įvairios Žinios

Vasario 7 d. atsibuvo LDS 
160 kuopos mėnesinis susirinki
mas, savajame name. Narių at- 

; silankė apie 20.. Svarbiausias 
buvo įvykis, kad Marijona Vic- 
lienė prirašė naują narį. Kiti 
vajininkai ir sakė, kad jau dar
buojasi. Yra numatoma, kad 
'bus gauta apie pora tuzinų 
naujų narių.

Moterų klubas paprašė, kad 
klubas suteiktų patalpą jų pa^ 
rengimui vasario 25 d. Joms 
suteikta vieta. Parengimas at
sibus su paįvairinimais.

kiek 
mūsų 
cho- 
Mes 

turime 
būti dėkingi, lyginai, xkaip 
Philadelphijos ir Pittsburgh© 
organizacijos ir lietuviai dien
raščiui “Laisvei,” kuri .-arčiau 
tų didmiesčių randasi. . .

Clcvelandicčiai, padaryki
me šiemet mūsų spaudos pik
niką tikrai vertu to vardo, 

ž. P.

• rokundą, 
“Vilnis” 
kuopoms, 

patarnavus.
ypatingai

lyginai,

New Yorko turguje veik 
per ištisus metus būna 162 
rūšių - veislių žuvies.

LDS
Car-
pa-

Tą pat dieną, vakare, 
142 k p. patalpoje, West 
son, atsibuvo veikėjų 
sikalbėjimas su Leonu Prusei-
ka, Vilnies redaktoriumi, kuris 
vyko į namus iš Lietuvių Namo 
Bendrovės ir Laisvės suvažia
vimu.

Pruseika raportavo apie mi
nėtus suvažiavimus. Ragino vi
sokiais būdais remti dienraš
čius.' Laisvę ir Vilnį. Reikėtų 
spaudos palaikymui surengti 
parengimų. Manau, kad tuomi 
pasirūpins LLD ir LDS apskri
čiai. D. P. Lekavičius.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street /

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. TAipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

3

5j

S

3

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

2>
§ 
5
5;

3
5

Sinkevičienė po 50 centų.
Ačiū visiems.
Aukas surinko G. Švedas.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Laidotuvių Direktorius

Licensed Undertaker

Cvi įTO e

Tel. EVergreen 8-9770

Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs' daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

LAISVĖS
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka yisokius spaudos darbus. 

Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
gauna visokio popierio, kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
į Laisvės spaustuvę.

Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite patenkinti. 
Kainos už spaudos darbus Laisvės spaustuvėje yra 
prieinamos.

Reikalu spaudos darbų raskite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

MATTHEW L 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

426 Lafayette St 
Newark 5, N.J.

MArket 2-5172

Joseph Garszva
Undertaker & Embklmer

Manager

JOHN A. PAULEY

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
<. Cor. Hcwes St.

BROOKLYN, N. Y. :

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., :: 
EDWIN LANE, Ph. G.
' Tel. EVergreen 7-6238

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

kampas Broadway ir Stone Ave., 
prie Chauncey St., B’way Line 

Tel. GLcnmore 5-6191

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
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NewWto^<žfe^fer2lnloi 
Lekcija Su Programa“Gieda Gaideliai”

Toks tai yra vardas veikalo, 
parašyto .jaunosios kartos ra
šytojo - dramaturgo, J. Baltu
šio, kurį suvaidins Brooklyno 
Liaudies Teatro grupė šį pa
vasarį, balandžio (April) 10 
d., Liberty Auditorijoj.

Neperseniai tilpo Laisvėje 
ilgas aprašymas apie “Gieda 
Gaideliai” premjerą Lietuvos 
TSR Valstybiniame Dramos 
Teatre po antrašte “Buržua
zinės Lietuvos kaimą demas
kuojąs veikalas,” kuriame 
tarp kitko minima, jog šis 
veikalas atnešė džiugias nuo
taikas ne tik gausiems žiūro
vams, bet ir tarybiniams ra
šytojams.

Šis veikalas vaizduoja Lie
tuvos kaimo gyvenimą Smeto
nos režimo laikotarpio pabai
goje. Parodo labai gyvai- 
vaizdžiai tą žvėrišką buožių 
veidą ir išryškina vargingųjų 
valstiečių visapusišką išnau
dojimą bei kovą už šviesesni 
rytojų.

Ypatingai šio veikalo recen
zijoje buvo pabrėžta J. Baltu
šio labai graži liaudinė kal
ba. Straipsnio autorius pa-! 
žymi, kad: “...tokios gražios 
lietuvių kalbos jau seniai ne
girdėjome iš teatro scenos.”

Tad nepraleiskite progos 
pamatyti šį taip svarbų veika
lą. Dar mūsų kolonija tan
kiai mena veikalą “Pergalė,” 
kuris pasiliko žiūrovų širdyse 
amžinai, bet dramatinis veika
las “Gieda Gaideliai,” be abe
jonės, padarys žiūrovui nepa
prastai gilų įspūdį, ypatingai 

F tiems, kuriems neteko gyventi 
Smetonos režimo laikotarpyje 
Lietuvoje. • Marytė.

Vasario 20, 3 vai. po pietų, 
Lietuvių Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
įvyks 4-ta LMS 3 Apskrities 
(paskutinė anglų kalboje) 
lekcija. , Kalbės Sidney Fin
kelstein temoj kritika ir sa-

vikritika. Pertraukoj bus 
trumpa dainų programėlė.

Sekanti paskaita bus Dr. A. 
Petrikos apie kun. Strazdelį ir 
jo kovas prieš vergiją Lietus 
voj apie šimtmetis tam atgal.

Visus kviečia
Komitetas.

Dar Turite Progą

Trys jauni vyrai, buvę įtarti 
apiplėšime Bronx saldaininės, 
tapo paleisti apiplėštiesiems 
jų nepažinus teisme.

Maudynėje Rado 
Mirusią Moterį

Perėjęs namo iš parapijinės 
mokyklos 14 metų berniukas. 
John Kehoe radęs savo senu
tę Mrs. Margaret Timothy, 
87 metų, mirusią maudynėje, 
su įrėžtu smilkiniu. Vaikas 
pasišaukęs namo prižiūrėtoją, 
kuris ištraukęs maudynės 
kamštį ir atsukęs senutės kū
ną kitaip.- Tuomet pašaukęs 
policiją.

Policija spėja, kad gal ji bu
vusi nužudyta, tad pareiškė 
nepasitenkinimą, kad jos kū
nas paliestas. Kūno pozicija 
ekspertams daug pasako apie 
mirties aplinkybes. Kūną pa
ėmė ištirti ir pradėjo apklausi
nėjimą visų, kas tą dieną bu
vo ar galėjo būti tame name.

Keturi Sužeisti
EI Nelaimėje

Ateinančiam traukiniui su
davus į stovintį kitą traukinį 
Third Avenues 125th'St. sto
tyje, New Yorke, vasario 14- 
tą tapo sukrėsti ar kaip ki
taip sužeisti keliolika asmenų. 
Keturi iš jų buvo nugabenti 
ligoninėn, bet paskui išleisti.

Ši buvo antra panaši nelai
mė bėgiu savaitės. Vasario 
•7-tą \ panaši nelaimė įvyko 
Tremont Avė. stotyje, Bronxe.

I

Miesto Departmental 
Prašo Daugiau Pinigą

Didžiojo New Yorko 109 
miestavosios veiklos depart
mental įteikė budžeto direk
toriui Thomas J. Patterson 
reikalavimus didesnių pasky
rų veiklai per ateinančius me
tus, kurie skaitomi nuo liepos 
1-mos.

Bendra reikalaujamų priedų 
suma siekia $89,222,427.34. 
Gi imant bendrai* pernykščių 
paskyrų skalę ir reikalauja
mus priedus visas budžetas 
būtų $1,250,807,673.99. šių 
metų, pasibaigiančių birželio 
30-tą, budžetas yra $1,161,- 
585,246.65. šis jau buvo re
kordinis. didžiausias, peršokęs 
bilioninę sumą.

Direktorius visiems isakė i 
reikalavimus mažinti.

Newyorkieciu Veikla 
12-kos Gynimui

Elizabeth Gurley Flynn, 
vadovaujanti kampanijai su
kelti fondą 12-kos komunistų 
vadų gynimui, skelbia, kad 
New Yorke jau sukelta treč
dalis kvotos.

’ Gatvekariui susidūrus su 
sunkvežimiu ties ' Williams
burg Bridge Plaza sukrėstos 4 
keleivės.

East New Yorko ir Rich
mond Hillio LLD ir LDS kuo
pų metiniai ban k i eta i yra taip 
išgarsėję, kad ne rengėjam 
reikia rūpintis bilietų pardavi
nėjimu, bet jų bankietų lan
kytojai gaudo bilietų parda
vėjus. Geriausiu to pavyz
džiu yra drg. P. Vaznys. Jis 
nepraleidžia nė vieno šių 
kuopų bankieto. Kam bus 
vietos ar ne, bet rengėjai jau- 
žino, kad Vazniui vieta turi 
būt rezervuota. Ir tokių am
žinai tiems bankietams užsi
registravusių yra daugybė.

Richmondhilliečiai ir east- 
nevvyorkiečiai kasmet kelio
mis dienomis pii*m bankieto 
sulaiko bilietų pardavimą, kad 
tikrai apskaičiuoti, kiek val
gių reikės — kad niekam ne
truktų..

Taigi ir šiemet, jei dar kas 
norite smagiai pabaliavot, tai 
tuo,jau, be atidėliojimo, šian
dien pat, kam nepatogu ma
tyt ką nors iš rengėjų kitaip, 
už s i re g i str u o k i t e b a n k i e t u i
Laisves ofise, pas J. Kuodį.

Vaznys, Rudaitis, Sasna su 
dideliu slidoku tatai vakar jau 
padarė.

Bankietas įvyks šį šeštadie
nį, Liberty Auditorijoj, Rich
mond Hill. Pradžia 7 valan
da vakare. Bilietas $3.

J. K.

Dar Vienas Mirė 
Nuo Padegimo

Sekmadienio vakarą mirė ir 
Mrs. Elena Fiendola, žmona 
Roberto, kuris mirė anksti 
rytą gaisre padegto namo, 
194 Utica Avė., Brooklyne. 
šeši kiti gaisre sužeisti asme
nys, tarpe tų ir padegėjo su
žadėtinė Rebecca Meltzer, 
Menama, pasveiks.

Martin Drescher, 22 metų, 
įtartas padegime, sulaikytas 
be kaucijos iki kvotimo vasa
rio 17-tą'.

Washington. — Teigiama, 
kad puse Tafto-Hartley’o į- 
statymo būsią perkelta j 
“taisomą” Wagnerio įstaty
mą.> *

MIKE

Moterys Susiplanuosim 
Savo Veiklą 
Laisvės Bazarui

Lietuviu Moterų Apšvietos 
Klubo susirinkime šio ketvir
tadienio vakarą, vasario 17-tą, 
Liberty Auditorijos patalpose, 
turėsime susiplanuoti viską, 
kas bus reikalinga mūsų vei
klai dienraščio Laisvės baza- 
re. Jame mes turėsime savo 
stalą.

Taipgi reikės pasiruošti Mo
terų Dienos pietums, kurie 
įvyks kovo 13-tą, pietų laiku, 
1 valandą, toje pat Liberty 
Auditorijoje.
' Šis yra paskutinis mūsų su
sirinkimas pirm tų abiejų pra
mogų, tad dalyvaukime visos.

Valdyba.

Išvyko Floridon
Mary Prakcvičienė, brook- 

lynietė, vasario 5 d. išvyko j 
Floridą. Ji ten viešės pas sa
vo dukterį per ištisą mėnesį.

M. Prakevičienė su May 
Merk dirba Liberty Auditori
um prie priėmimo drabužių. 
Dabar, kai ji išvyko, jos vie
ton įstojo Ona Globičienė.

Linkime Prakevičienei sma
giai praleisti laiką Floridoje.

Taipgi sužinota, kad ir ki
ta brooklynietė, Ona Bal
čiūnienė, žmona Varpo Ke
pyklos savininko Antano 
Balčiūno, išvyko Floridon per
eito šeštadienio rytą. Ji iš
skrido orlaiviu. Balčiūnienė 
išvyko sveikatos reikalu. Ji 
per ilgą -laiką nesveikuoja, 
turėjo .operaciją, tad išvyko 
poilsiui Floridoje. Linkime 
joms smagiai praleisti laiką 
besiilsint Floridoje.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo giminių ir pažįsta

mų Amerikoje. Norėčiau su jais su
sirašinėti. Jeigu kurie iš mano 
draugų bei giminių pastebės šj pa- 
jieškojimą, prašau tuoj atsiliept i. 
Iš Lietuvos kilęs nuo Tryškių mies
telio, Lapkalnio kaimo, Šiauliai, 
Kaunas. Prašau rašyti sekamu ad
resu: John Wellus, 136 MvKibben 
Street, Brooklyn 6, N. Y.STANLEY ZUBAVICIUS 

Akountentas

Mokinamus ir Dirhame...
Praeitą šeštadienį, pradedant 

antrą valandą po pietų, LKM 
veikimas buvo sekamas:

Be veikaliuko dar bus Stygų 
Ansamblis, tautinių šokių dvi 
grupes,’ deklamacijos ir solis-

Lietuvių kalbos pamokos vi
suomet prasideda 2-rą valan
dą ir tęsiasi iki 4-tai valan
dai. Klasė susideda iš dviejų 
grupių -— pradinių, kurie mo
kinasi ištarti lietuviškas rai
des ii’ garsus, taipgi , pratinasi 
skaityti ir rašyti lietuviškai; 
antros grupės mokiniai jau 
pradeda žodžių linksniuotę ir 
pratinusi sudaryti sakinius.

Po kalbos pamokų seka dai
navimo ir tautinių šokių pa
mokos. Taipgi veikalo sce- 
non statymo pasiruošimas. 
Kaip žinia, LKM turės savo 
parengimą gegužės penkiolik
tą, tai tam parengimui dabar 
labai stropiai ruošiamasi.

Stygų Ansamblio pamokos 
vyko 5:30 vai. po pietų. An
samblis taip pat deda .pa
stangas, kad gegužės penkio
liktą gražiai pasirodžius.

Po visų pamokų LKM val
dyba ir mokiniai turėjome su
sirinkimėlį, pasitarimą. Dau
giausiai buvo tartasi mūsų pa
rengimo reikalais ir štai kas 
nutarta:

Teatras. Statysime vieno 
veiksmo veikaliuką “Nupraus
ta puikybė.” Veikaliukui var
dą pasirinko patys . LKM na
riai, kadangi turėjome tik 
vieną to veikaliuko skripto 
egzempliorių ir jo viršeliai 
nuplėšti, tai nebuvo galima 
sužinoti veikaliuko vardo, 
kaip ir jo autoriaus vardo.
2

2
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tai muzikantai.
Parengimas nutarta pradėti 

sekmadienio (geg. 15) popie
tį, 4 vai. Jžanga bus $1.25, 
įskaitant taksus. Vieta: Li
berty Auditorium, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y.

Be kitko, nutarta visam mo
kyklėlės sąstatui nusifotogra
fuoti. Dėl to dabar prašo
mi visi lankytis mokyklon, 
kad sužinojus, .kur ir kada ei
sim nusifotografuoti.

Taipgi atminkite, kad visi 
LKM veiksmai vyksta Liberty 
Auditorium, po virš minėtu 
adresu'. Turintieji finansinių 
su LKM reikalų, kreipkitės į 
LKM iždininkę, May Merk, 
1823 Madison Ave., Brooklyn, 
N. Y.

Kadangi LKM susirinki
mams penktadienis nėra pato
gi diena, tai ateityje nutarta 
reguliarius LKM susirinkimus 
turėti pirmą šeštadienį kiek
vieno mėnesio. Sekantis toks 
reguliaris susirinkimas įvyks 
šeštadienį, kovo 5-tą dieną, 
6 vai: vakare. Nutarta susi
rinkimuose turėti užkandžių.

Iki kito malonaus susitiki
mo LKM veiksmuose sekantį 
šeštadienį, vasario 19.

, Veiksnys.

New Yorke vasario 14-tą 
oro temperatūra buvo 60 
laipsnių.

M
M

N
N

M

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRtLL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

3

Mary žugžda, 60 m. am
žiaus, gyvenusi 87 Grand St., 
Brooklyne, mirė vasario 13 d., 
Grėenpoint Ligoninėj. Kūnas 
pašarvotas J. Garšvos koply
čioj, 231 Bedford Ave.. ( Lai
dotuvės įvyks vasario 17 d., 
Šv. Jono kapinėse. Velionė 
paliko nuliūdime vyrą Anta
ną.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi J. Garšvos įstaiga.

Charles Kraujalis, 60 metų 
amžiaus, gyvenęs 129 Sheri
dan Ave., Brooklyne, mirė va
sario 14 d., Kings County li
goninėje. Pašarvotas J. Garš
vos koplyčioj, 231 . Bedford 
Ave. Laidotuvės ■ įvyks va
sario 18 d., šv. Jono kapinėse. 
Velionis paliko liūdesyj žmo
ną Alice, dukterį ir žentą 
Mr.- & Mrs. Nagin, du> anū
kus ir tris brolius — Juozą/ 
Motiejų ir Igną.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi J. Garšvos įstaiga.

Antanas4 Kryalskas, 59 m. 
amžiaus, gyvenęs 453 Essex 
St., Brooklyne, mirė vasario 
14 d., Kings County ligoninėj. 
Pašarvotas F. W. Shalins-ša- 
linsko koplyčioj, 8402 Jamai-, 
ca Ave., Woodhavene. Lai
dotuvės įvyks vasario 17 d., 
10 vai. ryto, šv. Jono kapinė
se. Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Marijoną, du sūnus 
Antana ir Vytautą „ dukterį 
Julią, seserį Oną Zank, gyve
nančią Connecticut valstijoje.

Laidotuvių apeigbfriis rūpi
nasi F. W. Shalins įstaiga.

111 AINSLIE STREET 
Brooklyn, N. Y.
Tel. EV. 4-3049

Kreipkitės kas vakarą 
nuo 7-tos vai.

šeštadieniais ir Sekma
dieniais ištisą dieną.

GYDYTOJAS -

S. S. Locket, M. D.
223 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
. 11—2 dienomValandos: j g-8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

. Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: į 1— 8 vakare
į Penktadieniais uždaryta

71DD‘C R iD 411 GRAND STREETLLI10 O Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

. DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

Peter Kapiskas »

1 Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32TenEyck St
Tel. EVergreen 4-8174

.4.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE#

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvie'ną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612
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