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Lašiniu skutimo istorija.
Garsioji Traicč.
Krupavičiaus barzda ir Gri

gaitis. s
Nuo Kauno iki Amerikos.

Rašo A. BIMBA

Nei kardinolas Mindszenty. 
nei jo kolegos Vengrijoje, nei 
protestantų dvasininkai Bul
garijoje, girdi, negalėjo spe
kuliuoti ir žulikauti juodoje 
rinkoje. Tai bolševikų pra
simanymas Tai išnevožijimas 
dvasininkų ir bažnyčios*.

Taip prisimygę tvirtina ne 
tik Draugas su Darbininku, 

> bet ir Naujienos su Keleiviu.

Bet man prisimena garsioji 
“lašinių skutimo’’ istorija. Tai 
buvo, kaip žinote, Lietuvoje. 
Tai buvo krikščionių demo
kratų viešpatavimo laikais. 
Tai buvo laikais, kai kunigas 
Krupavičius buvo ne tik krikš
čionių partijos galva, bet ir 
Lietuvos žemės ūkio ministru.

Lietuva buvo baisiai bied- 
na, karo nualinta šalis. La
bai daug žmonių kentė alkį. 
Vargšų buvo pilna’šalis.

dieną iš A me

Jie buvo at- 
nuo alkio gel-

Vieną gražią 
rikos pribuvo 
skaniu lašinių, 
vežti vargšams 
bėti.

Bet tie lašiniai pateko j ku
nigų rankas. Juos savo glo- 
bon paėmė krikdemų Ūkinin
kų Sąjunga.

Lietu-vos vargšai tiek juos ir 
tematė!

Darbo Žmoniy 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
LJžsieniuose $9.00 0 

Brooklyne $8.00 
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TARPTAUTINIS TRUSTININKAS--D2I0RES PARINKEJAS
i Senato Reakcininkai Žada 
Tauškalais Numarini Bilių 
Dėl Pilietinių Teisių
Republikonai Remsią Pietinius Demokratus, kad “Fili
busters” Būtų Suklampinti Naudingi Sumanymai

Washington. — Prezid. 
Trumanas įsakė saviškiams 

• demokratams senatoriams 
sulaužyt priešingų senato
rių (iš pietinių valstijų) 
“filibusters”, kad galima 
būtų išleisti įstatymą dėl 
pilietinių teisiu lygybės 
negram su baltaisiais ir 
pervaryti kitus prezidento 
pasiūlymus.

Pietiniai demokratai, va
dovaujant 
George’ui, 
teriu”
begaliniais 
numarinti 
svarstyt sumanymą dėl pi
lietinių teisių lygybės.

Walteriui F. 
ketina “filibus- 

— tai yra, tuščiais, 
tauškalais — 
patį pasiūlymą

SOVIETUOSE DIKČIAI
NUPIGINTI VALGIAI 
IR Kil i REIKMENYS

Vadas Džiūrės Parinkimo 
Prieš Komunistus Yra 14 _ I
Kompanijų Pareigūnas

Nuo lašinių “leiYeliai” buvo 
gražiai nuskusti ir lašiniai 
parduoti už didelius pinigus.- 
Pinigai atitolo) krikdemams su 
K ru p a v i Č i u m pry ša k y.i e.

Tai buvo skandalas, kuris 
skardžiai nuaidėjo po visą 
platųjį pasaulį. Apie tai iš
girdome ir mes, Amerikos lie
tuviai. Visi buvome pasipik
tinę. Visi daug rašėme ir kal
bėjome.

Indijos Premjeras Daro 
Ablavas Prieš Komunistus

Kann tik tais laikais ir su 
ta istorija išgarsėjo dar d u 
aukšti “patrijotai”: Vailokai
tis ir Lapenas,

Lietuvos žmonės dar nėra 
pamiršę tos garsiosios traicės 
ir tos lašinių skutimo istorijos.

Nepamiršome nei mes, A- 
merikos lietuviai!

New Delhi, Indija. — In
dijos premjeras Nehru pa
skelbė, kad suimta 870 ko
munistų bei kitų kairiųjų; 
pasakojo, būk jie ruošė sa
botažą ryšiu su geležinke
liečių, telegrafistų ir pašti
ninkų streiku, kuris . skel
biamas nuo kovo 9 d. Neh
ru taipgi šnekėjo neva apie 
teroro veiksmus iš komuni
stų pusės ir ketino tęsti ab
lavas prieš “raudonuo
sius.”

Kai kurie republikonai 
žada remti filibusteri, kad 
tuo būdu pastot kelią su
manymui dėl rendų kontro
lės pratęsimo, Tafto-Hart- 
ley’o įstatymo panaikinimo 
ir t.t. Dabartinis rendų 
kontrolės įstatymas išsi
baigs šio mėnesio paskuti
nę dieną.

Pagal Senato taisykles, 
galima sustabdyt filibuste
rs plepalus, kuomet jau 
būna svarstomas pasiūly
mas, jeigu už tų plepalų su
stabdymą balsuoja du treč
daliai senatorių.

Pietiniai demokratai (ne
grų prispaudėjai), tačiau, 
sako, kad ta Senato taisyk
lė “nekliudo jų teisės” kelti 
filibusteri iš anksto, dar 
prieš sutikimą svarstyt pa
siūlymą.

Reakciniai trukšmada- 
riai grūmojo net ištisus 
mėnesius “filibusteriuoti”; 
kad palaidotų pasiūlymą 
dėl pilietinių teisių lygy
bės. x

Jie jau antradienį kliedė
jo be galo, be krašto.

Švietėjai Smerkia

" Aną dieną, po pirmojo pa
simatymo ir susitikimo,* Nau
jienų redaktorius Grigaitis ra
šė, kokį gilų ir gražų jame 
įspūdį paliko prelato Krupa
vičiaus graži, gyva, juoda 
barzda!

Bet ir prelato barzda 
gana ilga istoriją. . Juk 
kaip ir visi kiti barzdžiai 
gimė su barzda, 
kaip diena.

turi 
jis, 

, ne- 
TaL aišku,

Dauguma Lawrence 
Audėjų Bedarbiai

Lawrence, Mass. — Čio- 
naitinių audyklų - verpyk- 
lų darbininkai jau nekalba 
apie ’’busimąjį nedarbą.” 
Juos jau sunkiai prispaudė 
nedarbas, taip kad du iš 
kiekvienų trijų darbininkų 
šiandien yra bedarbių 
lėse.

fei-

Maskva. — Sovietų vy
riausybė išleido įsakym'ą su 
premjero Stalino parašu 
žymiai numušti kainas 
maisto produktams, fabri
kiniams dirbiniams, drabu
žiams ir kt. reikmenims.

Duonos, mėsos, sviesto, 
žuvies ir konservuotų (ke- 
nuotų) valgių kainos nu
muštos 10 nuošimčių; sūris 
nupigintas 20 nuošimčių; 
drabužiai — 12 iki 20 nuo
šimčių, laikrodžiai 28 nuoš., 
alkoholiniai gėrimai 28L, 
nuoš. Ų

Dar didesniais nuošim
čiais nupigintos daržovės.

Valgykloms įsakyta ata
tinkamai sumažinti maisto 
kainas.

Vyriausybės pareiškimas 
dėl nupiginimų sako:

— Dar pakilus ūkiui, So
vietų Sąjungos ministrų 
taryba ir Komunistų (bol
ševikų) Partijos centro ko-

nu- Teisėjas Knox, Paskyręs Didžiulį Kapitalistą Duncaną 
Džiūrių Komisionierium, Turi Biznio Ryšių su Juo

da-

pa- 
bu-

Buvo šitaip: Kai Krupavi
čius tapo kunigėliu, jis dar 
buvo jaunas vyrukas ir niekas 
nenorėjo jo pripažinti ' vyru. 
Davatkos taip ir sakydavo: 
Ot. tas piemuo!

Tai, žinoma, buvo baisus 
jauno kūnigėlid Įžeidimas. 
Krupavičius užpyko ir nutarė į 
visus pamokvti.

Už kiek laiko kunigėlio jau 
nebegalima pažinti: Krupavi
čius jau, su 
Davatkos stebisi, 
kas nebeišdrįso 
meniu vadinti, 
tėte piemenį su 
da!

Francijos Reakcininkai 
Gąsdina “Raudonaisiais”

vi-

juoda, barzda!
Dabar nie- 

kunigėlį pie- 
Kur jūs ma
jų oda barz-

karjera pra- 
ant mielių, 

ne kokiu ten nepa-

Paryžius.— Franci jos 
daus reikalu ministras*

V f

Moch ketino tęsti ablavas 
prieš komunistus, esą, kaip

.neištikimus, savo kraštui.
Francijos valdžia suėmė 

armijos majorą L. Teulery 
ir kapitoną Asemą būk už 
karinių slaptybių išdavinė
jimą svetimam kraštui bei 
komunistų spaudai; sako, 
kad tiedu oficieriai esą ko
munistai.

Tebelaikomi kalėjime še
ši areštuoti komunistai.

Krupavičiaus 
dėjo kilti, kaip 
Vadinasi, 
prastu gabumu, bet barzdos

. pagalba Krupavičius tapo 
krikdemų .partijos galva ir va
du. Paskui laimėjo ir labai 
šiltą žemės ūkio ministro vie-B

Nanking, Kinija. — Pas 
kinų komunistus pabėgo 
karinis laivas - naikintuvas 
“Chungking”, kurį anglai 
buvo davę Kinijos tautinin
kams.

žmonės sako: Kas įdo
miausia ir. aišku, svarbiausia, 
tai kad Krupavičiaus barzda

(Tąsa 5-me pusi.)

P

Gambier, Ohio.—Per gai
srą Kenyon Kolegijoj 
net 9 studentai,

ŽUVO

, j ■.>

J. Donaldui 
tarptautiniam

mitetas nusprendė vėl 
mušti kainas. Kainų pigini
mas dalinai prasidėjo jau 
li948 m. Dabar gi bus ant
ras laipsnis kainų piginime 
kasdieninio naudojimo 
lykam.

Pirmasis nupiginimas 
matiniams reikmenims
vo įvykdytas 1947 metais, 
ryšium su pinigų vertės 
pertvarkymu. Tada duonos 
ir ,tūlų Kitų valgių kainos 

„ numuštos 10 iki 12 
ųhošimčių.

Užsienio reikalu minist
ras Molotovas pernai lap
kričio 7 d., minint sovieti
nės revoliucijos sukaktį, 
pranešė, jog 1948 m. der
lius buvo bent toks geras, 
kaip 1940, m., o pramonės 
gamyba 17 nuošimčių pra- 25jnilionų dolerių vertės, 
lenkė 1940 m.
' Maskvos gyventojai 
džiaugsmingai sveikino 
naują kainų numušimą.

uždrausdamas
toliau klausi-

pridengė

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Harol
das Medina sustabdė kvoti
mus, kuriuos komunistų 
advokatai darė džiūrių ko- 
misionieriui 
Duncan’ui, 
trustininkui.

Medina,- 
advokatams
nėti Duncaną, 
biznius, kurie buvo varomi 
tarp Duncano ir vyriausio 
federalio.- apskrities teisėjo 
Johno Clarko Knox’o.

Komunistų vadų advoka
tų klausimai ypač palietė 
Equitable Ofisų Buildingą,

kom- 
Pats 

mor-

AMERIKONU KORESPONDENTAI—ŠNIPAI, 
KAIP RAŠO SOVIETINIAI LAIKRAŠČIAI

Profesorių Mėtymus J"?
Už Polit. Nuomones

Washington. — 150 pro
fesorių - mokytojų iš 50 ko
legijų ir universitetų visoje 
šalyje pasmerkė Washing- 
tono Universiteto valdvbą, 
kuri išmetė tris profeso
rius, kaip Komunistų Par
tijos narius arba ryšių pa
laikytojus su komunistais.

Tie 150 švietėjų savo pa
reiškime 
shingtono Universiteto' pir
mininkais Raymondas 
len sugrąžintų tuos 
profešorius; kartu 
smerkia persekiojimus 
politines nuomones.

Tą pareiškimą pasirašė 
Columbijos Univers i t e to 
profesorius L. C. Dunn,

prašo, kad Wa-

Maskva? — Čionaitinis 
laikraštis Kultūra ir Gyve
nimas rašo, kad Jungtinių 
Valstijų ambasada Mask
voj naudojo amerikinių 
laikraščių korespondentus 

, o tarp tų šni- 
Anna 

Strong ir Robertas 
doff.

(Sovietų ištremta 
L. Strong parlėkė 
Yorką praeitą savaitę. M'a- 
gidoff buvo išvytas praeitą 
vasarą.)

Sovietiniai laikraščiai iš
spausdino plačias peržval
gas amerikonės Annabel- 
los Bucar knygos “Teisybė 
apie Amerikos Diploma
tus”. Knyga dėsto, kaip A-

Louise
Magi-

Anna 
į New

Be-merikoš ambasadorius 
dell Smith’as ir jo padėjėjai 
šnipavo ir bizniavo juodo
joj rinkoj.

Pati Annabella Bucar 
pirmiau buvo ambasados 
raštininkė. Ji apleido savo 
tarnybą ir išsižadėjo ame
rikinės pilietybės. Annabel
la piktinosi, kad' Jungtinių 
Valstijų ambasada yra ka
rinių intrigų ir šnipų lizdas 
prieš Sovietų Sąjungą.

Ai
tris- 
jie 
už

Massachusetts Technologi
jos Instituto profesorius L. 
B. Arguimbau ir eilė kitų 
žymių švietėjų.

Pareiškimą viešai pa
skelbė Nacionalė Moksli
ninkų, Artistų ir Profesio
nalų Taryba.

Nušautas Kalėjime 
Negras Veteranas

Manchester, Ga. — Poli
cininkai trimis kulkomis 
nugaron nušovė negrą ka
ro veteraną Šamą Terry 
pro užrakintas kalėjimo du
ris. Po to /policininkai pasa
kojo, būk Samas, girdi, 
priešinosi areštui, todėl jie 
jį pašovę.

Tas veteranas buvo areš
tuotas už “trukšmo dary
mą” namie, kaip sako 
žmogžudžiai.

Teisėjas Knox 1941 m. 
vasaryj paskyrė Duncaną 
federalių džiūrių komisio
nierium, o paskui tais pa
čiais metdis jis paskyrė 
Duncaną to bildingo globė-
pi.

Bildingo bizniš buvo pra
dėjęs smukti, ir ėjo pešty
nės tarp Equitable Life ap- 
draudos kompanijos ir ki
tos stambių kapitalistų 
grupės dėl to bildingo už
valdymo.

Nuo tada teisėjas Knox 
tapo Rockefellerių Equit-

Anglijos Komunistai 
Priešinsis Karui 
Prieš Sovietus

London. ,— Anglijos 
munistų Partijom sekreto
rius Harry Pollitt pareiškė, 
kad anglai komunistai prie
šinsis bet kokiam užpuoli- 
kiškam imperialistų karui, 
atkreiptam prieš Sovietų' 
Sąjungą. Pollitt sakė:

— Tokiame atsitikime 
mes organizuotumėm strei
kus ir veikimo tarybas' 
prieš karo- vedimą.

Niekas negali Šustabdyti 
, komunizmo pažangos. Tai 
bus ne amerikinis šimtme
tis, o komunizmo šimtme
tis.

ne
šaukiami į džiureš.

able Life apdraudos 
panijos direktorium. 
Knox turi $1,730,000 
gičį ant minimo bildingo. O 
jo paskirtas to bildingo 
globėju Duncan’as gali 
kreipti ginčą taip, kad iš
eitų naudon pačiam bei tei
sėjui Knoxui.

Komunistu advokatai nu
rodė, jog Duncan’as, kaipo 
teisėjo Knox’o paskirtas v 
džiūrių komisionierius, pa
gamino poniškų džiūrių są
rašus.

Advokatų klaus inėja- 
mas, Duncanas buvo pri
verstas pripažinti, kad neg
rų vardai piliečiu sąrašuo
se buvo pažymimi raide . 
“C”, idant tie žmonės 
būtų
Buvo suprantama, jog pa
gal teisėjo Knoxo patvar
kymą komisionierius atme
tė nuo džiūrių ir darbinin
kus, žydus ir kitus eilinius 
piliečius. Bet Duncan sakė
si “nieko nežinąs” apie Šį 
patvarkymą.

Parinktinių poniškų džiū
rių sąrašuose sudėta 17,822 
vardai, bet dėl svieto akių- 
įrašyta ir 53 negrų, vardai.

Pats teisėjas Knox yra 
viešai prisipažinęs, kad jis 
įsakė parinkti federates 
džiūres iš “inteligentingų, 
atsakingų” žmonių.

Komunistų advokatai o- 
! ficialiai subpoena pirma
dienį pasaukė teisėją Kno- 

Ko_ xą apklausinėti.

^“Ar*
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SOVIETAI SIŪLO .1. TAUTOM IŠTIRT VERGIŠKAS DARBO SĄLYGAS VISUR
Lake' Success, N. Y. — 

Semionas K. 'Carapkinas, 
Sovietų atstovas Jungtinių 
Tautų Ūkinėje - Socialėje 
Taryboje, pasiūlė ištirti 
“vergiškus” - priev a r t o s 
darbus visame pasaulyje, 
lygiai kapitalistinėse ir ne
kapitalistinėse šalyse.

i

Tyrinėjimams Carapki- 
na$ ragino paskirti plačią 
tarptautinę darbo unijų 
komisiją.

Šiuo pasiūlymu Sovietai 
atsiliepė į Amerikos rezo
liuciją, kuri perša ištirti 
vadinam, “vergiškas” dar
bo sąlygas rytinės Europos 
kraštuose (suprask, Sovie-

tų Sąjungoj ir geruose jos Darbo 
kaimynuose).

Sovietų delegatas Carap- 
kinas pateikė tokį planą:

Sudaryti tarptautinę ty
rinėjamų komisiją iš 110 .iki 
125 narių. Komisijos nariai 
privalo būti išrinkti iš į- 
vairių kraštų unijinių or
ganizacijų — iš AmęJikos 
Darbo Federacijos, CIO, 
Sovietų Darbo Unijų Tary
bos, Anglijos Darbo Unijų 
Kongreso; iš Francijos, I- 
talijos, Kinijos, Vokietijos, 
Indijos, Japonijos ir kitų 
šalių darbo unijų.

Komisijoj taip pat turi 
būti atstovai Pasaulinės

Unijų Sąjungos, 
Krikščionių Darbo Unijų ir 

| kitų.
Komisija privalo:
1. Ištirti būklę bedarbių 

ir pusiau - dirbančiųjų ša
lyse; kur nepanaikintas ne
darbas ;

2. Sužiūrėti tikrąsias 
darbo sąlygas kolonijose ir 
svetimųjų valdomose že
mėse ir nuspręsti, ar atsa
kingieji už tas žemes kraš
tais vykdo savo pareigas 
pagal Jungtinių Tautų kon
stituciją;

■ 3. Surinkti kaip galint 
pilkesnes daiktiškas žinias, 
vartojant tani duomenis ir

faktus valdinių įstaigų ir 
unijinių ir kitų darbinin
kiškų organizacijų^ . %

Pirm' duodant šį pasiūly
mą, Sovietų atstovas Ca- 
rapkinas padarė tokias pa
stabas :

• Yra skirtingų nuomonių, 
ar darbas kapitalistinėse 
šalyse yra laisvas ar versti
nas. Nedarbo baimė vaka
riniuose kraštuose faktinai 
reiškia -prievartos darbą; p 
daugelyje kolonijų ir nesa- 
vivaldiškų žemių yra palai
komas vergiškas ir pusiau- 
vergiškas darbas.-

ORAS.—Būsią šilčiau.

Bet dabartinio teismo 
vadas Medina jau buvo už
gynęs klausimus dėl džiū
rių parinkimo tęsti ilgiau 
kaip iki kovo 1 d., antra
dienio.

Knoxo paskirtas džiūrių 
komisionierius Donai d a s 
Duncanas 'yra didelis tarp
tautinis kapitalistas Jr di
rektorius bei pareigūnas 
keturiolikos stambiu kom-, 
panijų.

Jis yra pirmininkas E- 
quitable Building korpora
cijos; direktorius tarptau
tinės amerikonų, vokiečių, / 
ispanų ir italų korporacijos 
su raštirte Belgijoje; di
rektoriuj Barcelonos Elekt
ros ir Važiuotės kompani- > 
jos, Franko fašistų Ispani
joje; direktorius Ispaniš
kai - Amerikinės Elektros 
kompanijos, I s p a n i - 
joje; pirmininkas Afriki- 
nės Metalų kompanijos, di
rektorius Meksikos Elekt
ros kompanijos, sekretorius 
ir direktorius Solvay-Ame- 
can kompanijos, tarptauti
nio trusto, ir t.t, ir t.t.

Tai tokid asmens koman
doj yra pagaminti sąrašai, 
iš kurių teismas ketina pa- . 
rinkti džiūrę teisti komuni
stų vadams už tai, kdd jie. d 
skelbė marksizmą - leniniz
mą. r > . -? 1
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Amerikos Raudonojo Kryžiaus Vajaus Mėnuo
Su kovo mėnesio 1-mąja prasidėjo Amerikos Raudo

nojo Kryžiaus vajus aukoms rinkti. ARK kiekvieneriais 
metais kovo mėnesį turi savo vajų, taigi šis yra eilinis, 
taip sakant, paprastas vajus.

Per šį mėnesį Raudonasis Kryžius pasiryžo sukelti 
$60,000,000. Iš tos sumos $4,635,000 teks sudėti Didžiojo 
New Yorko žfhonėms. #

Pinigai bus renkami, aišku, aukomis. Aukos pavieniai, 
aukos Urbanizacijos.
- Raudonasis Kryžius atlieka nemažai labdaringų dar
bų: padeda gamtos katastrofų paliestoms šeimoms, vete
ranams ir kitokiems reikalams, susijusiems su žmonių 
nelaimėmis, todėl tikimasi, jog vajus bus pasekmingai 
pravestas, nes žmonės jį rems.

Pikielininltai Kardinolo Spellmano Palangėje.
Kardinolas Spellpnanas mėgsta patriukšmauti dėl 

Mindszenty nuteisimo kalėjiman; jis mėgsta patriukš
mauti “dėl stokos ‘demokratijos anapus uždangos” jis, 
kitais žodžiais, nuduoda didelį demokratą, humanistą ir 
labdarį. - i ■

Bet šiam labdariui aną dieną nei iš šio nei iš to kata
likai darbininkai pasakė nemažai karčios teisybės.

Ties kardinolo rezidencija, pačioje kardinolo Spellma- 
nb palangėje New Yorke, išstojo eilė pikiėtininkų su iš
kabomis: “Jie kalba apie gerus samdytojų su samdomai
siais santykius, bet patys jų nepraktikuoja”, “Mūsų mo
ralių teisių jie nepripažįsta.”

Ką gi pikietininkai turėjo galvoje, sakydami “jie”?
Pikietininkai turėjo galvoje kardinolą Spellmaną ir ; 

žemesniuosius dvasiškius, kurių rankose yra katalikų i 
kapinės4— Calvary kapinės, Maspethe, ir Gate of Haven i 
kapinės, esančios Valhalla miestelyje.

tojai. Iš viso ten streikuoja apie 300 darbininkų.
Šitie darbininkai-streikininkai reikalauja sumažinti 

jiems darbo valandų skaičių nuo 48 iki 40 v. saYątėje, 
nesumažinant algų.

Kardinolas atsisako tai padaryti, atsisako išklausyti 
teisėtų darbininkų reikalavimų. Dėl to darbininkai, pa- 
Streikavę nuo š. m. sausio 13 dienos, nutarė suorgani
zuoti pikiėtininkų gretą ir išstatyti ją kardinolo 
mano palangėje.

Žinoma, katalikų darbininkų žygiai kardinolui 
nepatiko, bet ką gi jis jiems padarys?’.

labai

Teisėjo Wolfe Žodis
Utah valstijos vyriausias aukščiausiojo teismo 

jas, James H. Wolfe, pasmerkė federalinės valdžios by
lą, užvestą prieš 12-ką komunistų vadų tik už tai, kad 
jie skelbia savo idėjas, nepatinkančias valdančiajai kla
sei.

. Teisėjas James H. Wolfe įstojo į specialų komitetą, 
pavadintą Committee for Free Political Advocacy 
(Komitetas už Laisvą Politinį Pasireiškimą). Šin komi-

,tetan įeina 100 žymių* amerikiečių juyištų-advokatų. Visi 
jie reikalauja, kad teisėtumo ministras Tom Clark tuo
jau panaikintų valdžios bylą, besitęsiančią šiuo metu fe- 
deraliame teisme New Yorke. ’ ,

Pareiškimas teisingai sako, jog viena iš pagrindinių 
mūsų krašto konstitucinių garantijų yra ta,'kuri skel
bia, kad mes privalome ginti tuos žmones, kurie su 
mumis nesutinka; mes privalome duoti teisę jiems pasi
reikšti. Nes, jeigu mes to nedarome, tai mūsų skelbiamo
ji laisvė liktųsi be dugno!

Kaip matome, vis daugiau ir daugiau žymių Amerikos 
x piliečių, kurie toli gražu nėra komunistai, kelia galingą 

savo balsą prieš šią bylą, kurios tikslas užgniaužti 
marksizmo mokymą Jungtinėse Valstijose.

Tai yra geras ženklas.
Tuo pačiu sykiu teisiamųjų komunistų vadų draugai 

šaukiasi į Amerikos darbo žmoniją, prašydami aukų by
lai veęti. Aukas renkas Jungtinių Valstijų* Komunistų 
Partija ir Civil Rights Congress (Kongresas Civilinėms 

> Teisėms Ginti). Ši byla lėšuoja labai daug pinigų.

teisė-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
YRA KO PASIDIDŽIUOTI suderinti su Schenck byla.

.. ... m- I .“Jeigu šitoks idėjų skel-Vilniaus chenrastis l'esa^^ būtų paskelbta kri. 
raso" 1 minališku prasižengimu, tai

Tarybų Lietuvos darbo j joks politinis pakeitimas 
žmonės šiandien džiaugiasi; demokratijoje galėtų pasi- 
liaųdies švietimo laimėjimaisj cĮal«vti nebegalimu.
šiais metais mūsų respubllko-1 nllosprendis fakti.
,e jau veuia •. gimnazijos, padarytų Komunistų
pu kai buržuazinėje Lietuvoje į Partija ir kitas kairiąsias 
valdžios išlaikomu gimnazijų įg r U p e S n e 1 e g a 11 S- 
buvo keturis kartus, .o progim-: komis Jėngtinėse Valstijo- 
nazijų dvylika kartų mažiau. Ise, panašiai, kaip buvo pa- 
Moksleivių skaičius vidurinė-į daryta Hitlerio, 
se mokyklose padidėjo keturis(Mussolihio ir Franco. Tuo 
kartus palyginti su moksleivių! ląiku, kai mūsų šalis sie- 
skaičiumi buržuazinėje ' Lietu-' kįa pasaulinės demokrati- 
voje. Tarybinių'mokytojų ar- vadovybės, šitoks žygis 
mija išaugo iki 12,000 žmonių, vargiai laimėtų demokrati-

Pik tarybinės santvarkos są- —pasaup0 pagapba ir pa- 
lygomis liaudies švietimas ; kitikė jima
ri visas galimybes klestėti. To- un'. x.‘ . v ,v... .5 .. . ... Iki šiol sis ant žodžiokios plačios galimybes kaip tik . . _ v .. ,

v i j.- . nacini- Risvcs Užpuolimas buvo ap-ir skatina nesitenkinti pasiek-, 1
tais laimėjimais.

Visų pirma čia lemiamą rei-, 
kšmę turi pačių liaudies švie
tėjų miestų, miestelių iri 
kaimo mokytojų iniciatyva.; 
Šia iniciatyva pasižymi šimtai! 
mūsų respublikos mokytojų. :

KAS ATSITIKTŲ SU 
AMERIKOS ŽMONIŲ PO
LITINĖMIS LAISVĖMIS?

New Yorko susiorganiza
vo Committee .for Free Po
litical Advocacy. Komitetas 
susideda iš žymių liberalų, 

ij komitetą įeina Paul J. 
'Keru, buvęs New Yorko

temdytas ir perstatytas tik 
kaipo, užpuolimas ant Ko- 
mufnstų Partijos.’ Bet yra 
kitaip. Su Koihuhistų Par
tijos teisimu yra šykiu tei
siama pati žodžio laisvė ...”

Atsišaukimą pasirašę li
beralai kviečia visus kitus 
amerikiečius reikalauti, kad 
valstybės prokuroras liau
tųsi žmones politiniai per
sekiojęs.’ “ M *ū s'ų s u - 

j p r a t i m u, ” jie sa- 
i ko, “valstybės prokuroras 
į turėtų savo energiją taupy- 
' ti tokioms byloms, kuriose 
Jo veikla padėtų išlaikyti; o
ne sunaikinti politinę laisvę/ gyventojai, parodė man di- 
kui’i sudaro brangiausią delį pasitikėjimą, išrinkę 
mūsų politinį paveldėjimą.“

Ši liberalų grupė nesibi- darbo žmonių deputatų Ta- 
jo užsitraukti ant savęs re- rybą. Nuo" to laiko^ štai jau 
akcijos rūstybę.

GLUŠU PASAKOS
Klerikalų Darbiniu k as , varta, kad valstiečiai 

(vas. 25 d.) pateikia straip
sni vokišku naciu laikraš
čio “Frankfurter Neue 
Presse”, kuriame tiek daug 
nesąmonių, jog tik stebėtis 
reikia, kad jos suranda vie
tos spaudoje. Bet šiandien 
jau tokia gadynė: melas ir

ninteliu įrankiu kovoje su 
pažangą, ir žmoniškumu.

Straipsnis ‘pavadi-n tas 
I “Kūjis ir Piautuvas Virš 
Lietuvos”. Tik pasiklausy
kite:
“Kelias dienas prieš šven

tes ištisų Lietuvos sričių 
gyventojai gavo įsakymą 
kitą rytą ‘susirikiuoti’. Se
neliai ,vaikai, ligoniai— vi
si, kurie bent kiek galėjo 
judėti — visi buvę išvaryti 
į nežinią — rytų link...”

Tik pagalvokite: surenka 
senelius, ligonis ir vaikus ir 
tremia iš Lietuj! Kam, 
kodėl? Jau jeigu sveikus 
vyrus ir moteris, jaunus 
vyrus ir moteris vežtų, sa
kytumėme, jog jie tapo, nu
bausti už kokį nors , prasi
žengimą, sakytumėme, gal 
juos veža darbams. Bet se
nelius, ligonis ir vaikus! 
Kokia nauda iš jų? Kuo gi 
jie galėjo nusidėti?

Taip ir kyšo bjaurus, 
piktas naciškas - klerika- 
liškas'melas.

Kitoje vietoje vėl karto
jama: '“Atrodo, kad po Es
tijos, kur .jau beveik visi 
senieji krašto gyventojai 
išgabenti, Pabalty atėjo ei
lė Lietuvai...”

Ir-vėl, vadinas, kalbama 
apie senelius. Jie visam Pa
kaityje rankiojami ir “tre
miami tiesiai į Sibirą“’

i Tam esanti priežastis. Ir 
priežastis?

| miesto Municipal Civil Ser- 
i vice Commission preziden
tas, advokatas Arthur Gar
field Hays, Earl Dickerson; 
iš Illinojaųs, Charles H. 
Houston, iš Harvard Law 
School, Utah valstijos auk
ščiausio teismo galva James 
H. Wolfe ir daugiau kaip 
šimtas kitų žymių visuome
nininkų. Komiteto pirminin
ku ir vedėju yra Kern. Ko
miteto raštinė randasi New 
Yorke 11 West 42nd St.

Savo pareiškime šis ko
mitetas kalba apie dabar 
valdžios vedamą bylą prieš 
Amerikos Komunistų Parti
jos vadus. Komitetas sako:

“žodžio laisvė, spaudos 
laisvė, susirinkimų laisvė ir 
laisvė skųsties, kaip Jungti
nių Valstijų Konstitucijos 
Teisių Biliaūs garantuoja
ma, neturi jokios reikšmės, 
jeigu tai pritaikoma tik sa
vo politiniams draugams. 
Šių 'garantijų kvotimas yra i 
pritaikyme jų politiniams 
priešams laike ginčų ir ap
gynimui tų ’žmonių, kurie 
su tavimi nesutinka.

“Taip žodžio laisvę su
prato Voltaire, Jeffersonas 
ir Lincolnas ir toks supra
timas tapo įdėtas į Teisių 
Bilių kaipo švenčiausia po-1 
litinė laisvosios demokrati-, kokia gi ta

Skaitome:
“šių veiksmų priežasties 

reikia ieškoti tame, kad 
Lietuva energingiau už sa
vo šiaurinį kaihiyną, Latvi
ją, priešinosi Maskvos įsa
kytam priverstiniam kraš-

. Be to,

. Nevyko Kairo Kiirstytojains
Praėjusį sekmadienį Belgijos sostinėje Brusselyje kal

bėjo Churchillas ir Belgijoj ministrų pirmininkas Paul- 
Henri Spaak’as, socialdemokratas. Jie kalbėjo 15,000 
žmonių miniai už karą, — už naują karą, už karą prieš 
Tapybų Sąjungą.

• Churchillas, kaip žinia, nerimsta;, jis būtinai nori „ma
tyti dar vieną pasaulinį karą pirmiau, negu pats kojas 
pakratys/ Dėl to jis trankosi po pasaulį (neužilgo jis bus 
Amerikoje) ir agituoja žmones už naują pasaulį karą. 
Jam pritaria Wall strytas, jam pritaria Wall stryto le- 
kajai, tokie, kaip Spaak’as ir jiems panašūs.

Tačiau Brusselyj jiems nelabai vyko. Klausytojuose- 
kilo triukšmas, obstrukcijas, baubimas, ir švilpimas. 
.Brusselyy nebuvo taip, kaip buvo prieš porą savaičių Šv. 
Petro aikštėje Romoje. Ten naujo pasaulinio karo kur-

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Trečiad'., Kovo 2, 1949

*•*

verčiami stoti į kolektyvus. 
Jeigu tai būtų tiesa, tai 
juk jau visas Lietuvos že
mės ūkis būtų seniai suko- 
lektyvizuotas. Tuo tarpu 
faktas yra, kad gal nė vie
nas valstiečių nuošimtis nė
ra susibūrę į kolektyvus. 
Berods iki šiol visoje Lie
tuvoje tebuvo suorganizuo
ta apie ketvertas .šimtų ko
lektyvų. Tas tik vienas fak
tas pilnai įrodo melą, jog 
būk valstiečiai esą verčia
mi rašytis į kolektyvus.

Antra, čia ir vėl iškyla 
klausimas senelių, ligonių 
ir vaikų. Juk jie žemės ne
dirba, jie yra bejėgiai prie
šintis. Tai kodėl juos turė
tu areštuoti ir vežti iš Lie-

Tikinčios katalikes—Švenčionių apskrities 
Tarybos sekretorės laiškas apie sąžinės

• •laisvę Tarybą Lietuvoje
- Tarybų Lietuvos Konstitucijos 96 straipsnyje yra 

pasakyta, jog religinių kultų atlikimo laisvė pripažįs
tama visiems piliečiams. Bet kuris kėsinimasis į sąžinės 
laisvę baudžiamas pagal įstatymą, kaip nusikalti
mas.

Tarybų Sąjungoje religija atskirta nuo valstybės ir 
nuo mokyklos. Valstybė nesikiša į bažnyčios vidaus 
reikalus.

Švenčionyse (Lietuvos TSR) apskrities vykdomaja
me komitete atsakingo sekretoriaus pareigas eina Ve
ronika Uzelaitė — tikinti katalikė.

Čia skelbiame jos laišką, kuriame ji ! pasakoja apie 
sąžinės laisvę Tarybų Lietuvoje. Ji rašo:

“1948 metų pradžioje val
stiečiai-, Joniškio valsčiaus

mane deputatu į apskrities

greit metai aš dirbu Šven
čionių apskrities vykdomo
jo komiteto atsakingu sek
retoriumi.
Mano atsakomybė

Į mane, kaip deputatą,* 
tarybų valdžios . atstovą, 
piliečiai dažnai kreipiasi į- 
vairiais klausimais, tame 
tarpe ir tikybinių apeigų 
klausimais. Į šituos klausi
mus aš, kaip ir į kitus, 
kreipiu daug dėmesio. Per 
visą mano darbo Taryboje 
laiką nebuvo atsitikimo, 
kad klausimas nebūtų iš-

kalauja tarybiniai įstaty-1 
mai. ’ ; ’■

Į mane, pavyzdžiui, krei
piasi tikintieji, prašydami 
suteikt jiems visuomenines 
patalpas tikybinėms apei
goms bei religinių draugi
jų susirinkimams. Tokie 
prašymai visuomet paten-

I kinami, ir joks užmokestis
tuvos, o tuo Tarpu palikti už patalpų naudojimą nei- 
sveikus ir jaunus, vyrus ir mamas.
moteris, kurie iš tiesų ga- 

‘ lėtų pasipriešinti, jeigu bū
tų priešingi kolektyvų stei
gimui? Aišku, jog čia yra 
“Frankfurter Neue Pres
se” iškeptas ir Darbininko 
pakartotas melas. /

Tiek tevertas ir argu
mentas su “partizaniniu 
judėjimu”. Ar gali seneliai, 
ligoniai ir vaikai sudaryti 
partizaninį judėjimą? 'Aiš
ku. kad ne. Tai už ką.juos 
valdžia turėtų bausti, o ne
bausti jaunų ir sveikų vy
rų?

Tik reikia stebėtis, kad 
Darbininko redaktoriai taip 
be galo žemai laiko savo 
skaitytojus, jog mano, kad 
jie šitais iš piršto išlaužtais 
melais tikės..

Bažnyčios ir jų . tarnau
tojai gauna iš miesto Tary
bos elektros šviesą, kuni
gams suteikiami butai ko
munaliniuose namuose, už 
kuriuos jie moka bendro
mis visiems piliečiams tai
syklėmis. Jeigu bažnyčiai 
reikia remonto, tai vietiniai 
miesto valdžios organai per 
valstybines statybines or
ganizacijas parduoda reli
ginėms draugijoms reikia
mą kiekį statybinių me
džiagų. Neseniai, pavyz
džiui, buvo atremontuota ir 
praplėsta, bažnyčia Cekanės 
miestelyje. Man tai ypa-

tingai malonu pranešti, nes 
aš pati esu tikinti katalikė. 
Man niekas netrukdo

• Kartu su kitais tikinčiai
siais aš vaikštau į bažnyčią 
ir švenčiu visas bažnytines 
šventes. Mane, ;kaip ir vi
sus tikinčiuosius, dažnai 
lanko mūsų parapijos kuni
gai. Nei man, nei kam ki
tam prisirišimas prie reli
gijos nėra kliūtis mūsų 
darbui valstybinėj įstaigoj.

Kaip žinoma, Tarybų Są
jungoj vięi civilinės būklės 
aktai (santuokos, gimimo, 
mirties registracija) yra 
valstybinių organų žinioje. 
Tačiau niekam nekliudomi 
vaikus krikštyti, susituokti 
bei kitas religines apeigas < 
vykdyti bažnyčioj. ‘
Religinės neapykantos 

i išnykimas
Kaip apskrities Tarybos 

deputatė aš nuolatos susi
tinku su savo rinkėjais — 
katalikais^ stačiatikiais, 
sentikiais bei kitais tikin
čiaisiais. Visi jie su di- ’ 
džiausiu pasitenkinimu pa
brėžia, jog dėka tarybinės 
valdžios politikos, pripažįs
tančios visų tikybų piliečių 
tygybę, — bažnyčia ir reli- A 
gija daug laimėjo. Tarp ti
kinčiųjų dabar nėra jokios 
neapykantos ir jų santykiai 
pagrįsti tarpusavio gerbi
mu. Pasikeitė ir kulto tar
nautojai. Dabar jie užsiima 
tik religijos klausimais, 
dievo tarnyba, o ne kaip 
pirma — turėjo tarnauti 
šio pasaulio turtingiesiems.

Tarybų Lietuvoje įgy
vendinta tikra sąžinės lais
vė. Tai, junta kiekviename 
žingsnyje visų religijų ti
kintieji. Tai juntu ir aš — 
tikinti katalikė. A

VeronikaUzelaitė,
Lietuvos TSR,

' Švenčionių miestas.

DAILĖS PARODOS REIKALU

Šypsenos

jos gvarantija.
“Šitoje šviesoje dabarti

nės New Yorko mieste fe
deralinės valdžios apkalti
nimas prieš dvyliką komu
nistu vadu už skelbimą 
namie nepopuliarių idėjų 
yra' žiauriausias ' valstybes to sukolchozavimui. 
galios pavartojimas. Apkal- visam Pabaltijy] aktyvėjas 
tinimas nenurodo jokių! partizaninis judėjimas Lie- 
valstybei priešingų veiks- tūvoje gyviausiai reiškia
mų, o tik ‘mokymą ir skėl-isi.”
bimą marksizmo - leniniz-i Bet .gryniausias melas, 
mo principų.” Kaltinimas-kad Lietuvoje ar kurioje 
neparodo ‘aiškauą ir greito, kitoje'Pabaltijo šalyje ko- 
pavojaus,’ kas būtų galima j lekty vai yra kuriami prie-

stytojui popiežiui Pijui buvo lengviau imperializmo lini
ją, pravesti. Šičia, Brusselyj, belgai, pasirodo, nori tai
kos ir jie tai pasakė savo protestu prieš karo kurstyto
jus. ‘ x ,v .

Tiesa, policija puolė tuos, kūrie išdrįso Churchillui pa
sipriešinti; apie 60 asmenų buvo areštuota, — jų tarpe 
šeši komunistai — Belgijos seimo nariai.

Bet ir po tų areštų, po policijos “įsikišimo”, minia vis- 
vien karo provokatoriams priešinosi, nurodo krespon- 
dentai.

Mums rodosi, tai yra geras ženklas!

Kritikas. — Piešinys šio 
arklio puikus, bet kur .jo 
vežimas?”

Artistas. — Oh 
atveš vežimą.”

arklys

Keletas savaičių atgal buvo pytojus, bet ir įvairius kitus 
. per Laisvę platokai pranešta, dailių daiktų gamintojus: me

džio drožinėtojus, skulptorius, 
mezgėjas, simnnėtojas. audė- 

dailiadar- 
kviečiame 
ir tuojau 
komitetui

“Tas kalbėtojas tai tikrai 
pataikė į tašką”*

“Apie ką jis kalbėjo?”
“Apie penkias minutes.’'

Plačiai žinomas karališ
kas akademikas eidamas 
patėmijo ąaligatvio artisto 
nupieštą žuvį. Na ir klau
sia jis jo, 
būt žuvis?

“Šarkas, ponuli.”
“Bet tu niekad nematei 

šarko”, sako k. a.
“Tas tiesa, ponas,” prisi

pažino piešėjas, “bet ar jūs 
ten akademijoj nepiešiate 
angelus?”

kokia čion turi
-• v

niekad nematei

Šv. Petrks. — Čionai bus 
tavo auksinė arpa.-

Ką tik pribuvęs aftie'rikė- 
nas: — Kiek bus pirmas į- 
mokejimas?

Mlil

/ •/

kad LMS Ill-cioji Apskritis 
rengia Dailės Parodą Lietuvių 
Kultūriniame Centre, Rich
mond Hill, N. Y.? ištisam mė
nesiui laiko — balandžio 10 
iki gegužės 15, ir kad kvie
timai buvo išsiuntinėti visiems 
turimais adresais •dailinin
kams. '

Bet atsiliepimų iki šiol gau
ta per m a ž'a i . Kadangi 
kvietimuose buvo nustatyta 
balandžio 1-ma' diena, kaip 
data, iki kurios parodai kū
riniai turi būt jau pristatyti, 
<tai, spėjame, daugelis laukia 
nustatytos datos ir tik tada, 
kartu su siunčiamais kūriniais 
'praneš .ir apie savo dalyvavi- 
mą.,' —

Bet parodos komitetai rei
kalinga iš anksto-—jau. dabai 
—žinoti, kiek dailininkų pa
rodoj dalyvaus, kad galėtų 
laijui vieta prirengti.

Todėl prašome visų daili
ninkų-, — kurie gavo'"kvieti-

įas. ir# tt. Visus 
biais užsiimančius 
parodoj dalyvauti 
apie tai parodos
pranešti. O kas parodai tin
kamu dailiadarbių jau turite, 
prašome tuojau juos siusti že
miau paduotu antrašu.

Savo kūrinius, parodai siųs
dami, pažymėkite juos pava
dinimais if nustatykite parda
vimo kainą kiekvienam. Tuoj 
pirm parqdos ir jos metu ko
mitetas per spaudą paragins 
parodos lankytojus nusipirkt 
jiems patinkamų kūrinių savo 
kambarių bei salių papuoši
mui.

Paroda atsidarys balandžio 
10-tą dieną ir tęsis ilp gegu
žės 15-tcs dienos, Liberty Au
ditorium patalpose, 11O-O6 
Atlantic Ave., Richmond Hill,

Parodai kūrinius -adresuok i-
mus ir kurie dėl’ neturėjimo te: 
.adresų kvietimų negavo, — 
tuojau parodos komitetui pra-t 
nešti apie savo rengimąsi da- ! 
l^yduti ir su keliais kūriniais. !

• Kuomet kalbame apie dai
lės parodą ii; dailininkus, tai 
mintyje, turime iye Vien ta-

S. VEČKYS
110-06 Atlantic Avė. <
Richmond Hill 19

Lauksime!
Parodos komiteto ■ narys, 

S. VEČKYS.



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

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę/ nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. .Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės 1

Tarptautinė Moterų Diena Lietuvos Močiutėms ir Jų Dukrelėms Mūsų Šalies Vaikai

suveskime rokun- 
kurias

Širdingiausiai sveikinu 
kiekvieną draugijėlę, klubą 
arba draugystę, kuri šią 
itin svarbią dieną iškilmin
gai apvaikščios surengiant 
prakalbas, paskaitas, idant 
palaikyti gyvą tos dienos 
pamatinę prasmę. Ir bran
duoliais patyrimų iš mote
rų metų veiklos pasidalin-

* ti, susistiprinti kitiems me- 
< tams našesnio darbo. O dar

bo — begalės.
8-tą dieną kovo — Tarp

tautinę Moterų Dieną — 
viso pasaulio demokratinės 
moterys prisimena-, švenčia 
ir palaiko gyva Clara Zet- 
kinos pramintą šventę.

Šią dieną labiau, kai pa
prastai,
das tų skriaudų, 
pasaulio moterys ir visa 
žmonija dabar kenčia. Pri
siminkime ir persitikrinki
me, kur glūdi pamatai — 

t priežastys tų visų skriaudų. 
Tų skriaudų, kurios išnau
doja žmonėms kūno jėgas,

* iščiulpia kraują, karų lau
kuose palieka svetur dalis 
jaunimo kūnų arba ir gy
vastį. Skriaudas, kurių dė
lei pilnos pataisos prieglau
dos. Kalėjimai nusidėjė- 
liąms, proto sumišėliams, 
seneliams, ir raišiems viso
keriopos prieglaudos per
pildytos, ir jų vjs daugiau 
užvedama.

Pažiūrėkime į tas skriau
das, kurios priverčia jau- 
nūs vyrus, kartais su žmo
nomis ir vaikučiais,, tapti 

. pabastomis, puslaukinį gy
venimą vilkti. Arba dėl va
gystės ir kitų niekšysčių ri
zikuoti savo gyvastį, kad 
tik nepatekus į tas labda
ringąsias prieglaudas?

Atsiminkime, kad ne 
gamtos tikslu yra, kad žmo
nija dėl širdies ligų jaunuo
se metuose sirgtų, kad vė
žio ligos, reumatizmas ir 
tolygios ligos mus sužalotų. 
Tam yra kaltos pamatinės 
gyvenimo sąlygos. Mūsų 
laikų paprotys yra pakavo- 
ti tokias aukas į anas prie
glaudas ir tuomi savo sąži
nę numaldyti, o aiškiai ma
tomas priežastis vis nekliu
dyti.

Pavyzdžiui, mintame ne
žinia kuo, po spausdinto la- 
belio vardu. Viskas iškošta, 
išniekinta, iškepta, sumal
ta, į dešras sukimšta, į sū
rius įvairios rūšies suspaus
ta, gvarantuota. Ir perkame 
ir valgom, ir geriam, ir il
gainiui mūsų organizmas 
nepakelia tojo labo kartu su 
visomis civilizuoto gyveni
mo stokomis.

Mes baidomės aprubežia- 
vimo šeimos didumo, o už
augusius jaunuolius be pro 
testo atiduodame sužaloji
mui.

Mes visi bėgame į pašali
nius darbus,' o moteris iš 
darbo parėjusi pagimdo kū
dikį ir skubi apliuobti na
mie likusius vaikučius. Ant 
rytojaus vėl bėga kitur už
dirbti pragyvenimui. Ar 
dyvai, kad beprotnamiai 
perpildyti, kad prostitucijai 
nestokuoja moterų?

* Ar atsimename savo vai
kus, tokiose sąlygose augan
čius? Ar suprantame, kas
per meilė tokioje šeimojer 
kurioje niekas neturi laiko 
mąndagaus žodžio į kitus
3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-—Trečiad., Kovo 2, 1949

pratarti? Ar dyvai, kad 
karčiamos, smuklės esti ma
lonesnė vieta, kaip paties 
namai?

Štai tik keletą dalykų, 
kuriuos turime atsiminti 
per moterų tarptautinę 
šventę. Kuriuos turime ap
kalbėti ir suradusios jų pa
matines priežastis imtis 
vieningai protestuoti prieš 
jų palaikymą.

Žiūrėkime, kas už mūsų 
prieglaudų puikiųjų sienų 
dedasi.

Žiūrėkime į mūsų mokslų 
įstaigas, kodėl ne visiems 
norintiems mokslo yra vie
tos?

Tai keletas minčių, gimu
sių besižvalgant į gyveni
mą. Joltahna.

v

Turėsiąs Savo Žmonai 
Iš Naujo Pirštis

Sužeista galvon iš teatro 
balkono ant jos galvos nu
mesta 12-kos svarų sėdyne, 
jaunamartė Mrs. Hertis 
Sugden prarado atmintį. Iš 
karto visai nieko neatsimi
nė, paskui jos atmintis dali
nai sugrįžo, tačiau ne visą 
pergyventą laiką atsiminė.

Ligonė vis dar tebeatme
nanti, kad buvo karas. Tu
rėjo vUrgo iki ją įtikino, 
kad sekamą dieną jai nerei
kės eiti į karo darbą Boeing 
lėktuvų fabrike, Seattle, 
Wash. Gi kuomet pastebė
jo vyrą prie savo lovos, o 
jis prisiminė apie juodviejų 
romansą ir vedybas, ji raus
dama pradėjo prisidengti 
veidą užklode, sakydama, 
kad ji nemylinti vyrų, ne
turinti vyro.

’ Jeigu koks nors netikė
tumas nesugrąžins jai at
mintį, jos vyras Will turė
siąs ją iš naujo prijaukinti 
prie savęs, o gal net ir iš 
naujo vesti.

Kokios Tos Farmerkos, 
Kas Jų Palydovai, 
Ko Jie Siekia?

/ ---------4-----

NeW'Yorko spauda vasa
rio 23-čią trumpai pranešė, 
kad “30 atsparių vidur-va- 
karinių moterų, didžiuma iš 
jų farmerių žmonos, išskri
do iš La Guardia lėktuvų 
stoties studijuoti ekonomi
nes, žemdirbystės ir. švieti
mo sąlygas Europoje.”

, Jas lydi keturi Omaha 
vyrai. Ir jos pačios apsimo- 
kėsiančios/ kelionės lėšas. 
Jos lankysis tik Maršhallo 
planu ( o mūsų pinigais) 
šelpiamuose kraštuose.

Kas tos per moterys.? 
Nieko sau farmerkos, jeigu 
ios išsigali pačios apsimo
kėti lėktuvu kelionę Euro
pon ir po Europą šiame ke
liavimo brangume. Kokia 
jų politika, kurią, matomai, 
už jas ves tie keturi vyrai? 
Gal tai bus propaganda at- 
miešimui tų raportų, ku
riuos parvežė Demokratinių 
Moterų Pasaulinės Federa
cijos 2-me Kongrese dalyva
vusios Amerikos Moterų 
Kongreso mobilizuotos ir 
viso Amerikos pažangiojo 
judėjimo buvusios ten pa-

Kada Lietuvą priešai apsupę, 
Kaustė retežiais, mokslą uždarė, 
Lietuvių teises p.urvan sumynė, 
Atėmė žemę, baudžiavon varė;

Tad mūs močiutės, sodžiaus dukrelės, 
Neleido mirti tėvų šalelei, 
Mokė anūkus liaudies dainelių, 
Išlaikė kalba savo tėveliu.

Jos savo rankom rūbus gamino, 
Lietuvos meną į juos įaudė, 
Gimtosios kalbos vaikį# mokino, 
Rodė jiems kelią mylėti liaudį.

Liaudis-sodietės davė Žemaitę, 
Jai gilią mintį, sielos kilnybę.
Davė karžygę mums Melnikaitę,
Ginti tėvynei narsą, stiprybę.

Didingos Nėries žvaigždutė spindi, 
Liaudies kovoj kritusių vėliavoj. 
“Vienybėn! Vienybėn!” tautos ją 

girdi,
Liaudis jaučia ją kovų valandoj...

Nebesudėsi visų čia vardų,
Kiek Lietuva davė garbės dukterų, 
Ką kovės už tiesą ant barikado, 

•Kad palikt pasaulį geresniu kaip rado...
Garbė mamytėms ir jų senelėms, 

Už meilę liaudžiai ir paprastumą.
v Garbė narsuolėms mūsų seselėms,

mokino,

4 *

Už kovos žygiuos valios tvirtumą.
Jų pagerbimui paminklą statykim, 
Tęsiant jų darbą tolyn ir tolyn.
Jų pasėtą sėklą darbais ugdykim,
Kad mūs padangė vis eitų šviesyn.

U. R-kaitė.

Mano Močiutei
Iš Atsiminimų Kūdikystės Dienų 

Kaip motutė mane baudė, 
Tai močiutė guodė, glaudė, 
Ašaras nuo veido šluostė, 
Pabučiavo ir paglostė.

Jai beverpiant ant ratelio 
O man rymant ant jos kelių, 
Mokino mane skaityti, 
Lietuvių raštą pažinti.

Pirmoji mokytojėlė, 
Tai mamytės motinėlė, <

• Išmokė pažinti teisybę, 
Rodė kelią į šviesybę.

Lenkiu galvą jai šią dieną 
Už atmintį tokią mielą, 
Tcs dainelės dar man pinas, ■ 
Tos pasakos vis vaidinas .. .

U, R-kaitė.

Amerikos Moterų Kongresas 
Šaukia Ginti Taiką

Kovo aštuntoji, 1949, yra Tarptautinė Moterų Diena. | 
Tokia ją minės veik kožnoje pasaulio šalyje. Ji prasidėjo 
Jungtinėse Valstijose 1908 metais, kaipo išdavas moterų 
konferencijų, demonstracijų ir paradų už teisę balsuoti.

Iš pat pradžios moterų judėjimas dėjosi su visomis ki
tomis jėgomis, kurios kovojo prieš neteisėtumą. Moterų 
judėjimas Amerikoje kovojo prieš vergiją, rasinę dis
kriminaciją, militarizmą, kolonijų išnaudojimą ir karą.

Socialistų Tarptautinis Kongresas, susirinkęs 1910 me
tais Kopenhagene, Danijoje, paskelbė kovo 8-tąją Tarp
tautine Moterų Diena... diena paminėti moterų progre
są ir diena pasišventimo žengti pirmyn kovoje už tei
ses moterims ir taiką.

Kovo 8-ją, 1949, gaysiau negu bile kada praeityje pa
kils moterų "balsai prieš pavojų trečiojo Pasaulinio Ka
ro... karo atominių bombų ir žmogaus padarytų epi
demijų. Pasaulis šiandien, randasi replėse neatlaidaus 
šaltojo karo, kuris bile momentą gali pavirsti į pasaulį 
naikinantį karą. '

Kovo 8-ją, 1949, amerikietės visu rasių, tikybų ir po
litinių pažiūrų šauks Jungtines Valstijas imtis vadovau
ti užbaigimui šaltojo karo. Mes raginsime mūsų vyriau
sybę susitikti su Tarybų Sąjungos vyriausybe prašklinti 
mus padalinančius skirtumus vardan taikos, kuri mums 
ir visam kitam pasauliui taip labai reikalinga.

Kaipo amerikietės, kurios buvome išsaugotos nuo bai
sybių sunaikintų miestų, nuo išbombavimo iš namų, mes 
esame skolingomis neturėjusių tos laimės šalių mote
rims daryti viską mūsų galioje... o mūsų galia yra dide
lė... išvengimui trečiojo Pasaulinio Karo.

Su viltimi, pramatymu, drąsa ankstybųjų sufragisčių, 
kurios pergalėjo akyvaizdoje priešiškumų, paniekos ir 
kerštavimų kovoje už teisę balsuoti, mes, Amerikos mo
terys, privalome sujungti mūsų ryžtą ir spėkas laimėji
mui taikos.

Pasiryžusios laimėti taiką 'moterys gali atsiekti savo!
Tarptautinę Moterų Dieną, 1949, Amerikos Moterų 

Kongresas šaukia visus savo skyrius, kuopas ir su juo 
palaikančias ryšius organizacijas ruošti mitingus ir de
legacijas, leisti literatūrą, naudoti spaudą ir radiją su
kėlimui savo susiedijos moterų į bendrą veiklą už dery
bas taikai.

Amerikos Moterų Kongresas atsišaukia į moteris dar
bo unijose, tautinėse grupėse, į VISAS ORGANIZACI
JAS, kur jos bebūtų, kad jos imtųsi panašios ir tuojau- 
tinės veiklos išlaikyti taiką.

Pasaulio moterys reikalauja taikoj!
Žingsnis po žingsnio stūmimas link naujo karo gali 

būti sustabdytas!
Pasaulio žmonija gali gyventi vieningume ir draugin

gai! „Amerikos Moterų Kongresas.

siųstos apie 40 delegačių.
Amerikos Moterų Kon

greso delegačių raportai 
daugelyje vietų jau buvo* 
girdėti. Ir dar desėtkuose 
miestų, tūkstančių žmonių 
jie bus išklausomi Tarptau
tinės Moterų Dienos minėji
mo masiniuose mitinguose 
kovo mėnesį.
. Visoms - visiems reikėtų 
tuose mitinguose dalyvauti, 
tuos delegačių nepaprastus 
raportus išgirsti.

PASKUBINTI KEPIMĄ
Pagreitinsi kepimą storo 

mėsos kepsnio į jį įsmai- 
gius aluminius iešmus (ske
wers). Aluminum greičiau 
perveda karštį per kepsnį, 
negu karštis pats pereitų. 
Payj 
n^s, kurį reikėtų kepti virš 
3 valandas karštyje 300 F 
be tų iešmų, netruks pilnų 
dviejų valandų kepant su 
iešmais/

žiui, 8 svarų keps-

Detroit, Mich
Iš Moterų Pažangos 
Klubo Susirinkimo

Vasario 16 dieną Moterų 
Pažangos Klubas laikė savo 
reguliarį susirinkimą drau
gijų svetainėje, 4097 Por
ter St. Narių lankėsi ne
daug, bet likosi nutarta 
daug gerų dalykų. Iš valdy
bos ir komisijų raportų pa
aiškėjo, kad klubietės užsi- 
brėžusios daug darbų atlik
ti, pakol oras atšils.

Onutė Demskienė rapor
tavo, kad paėmė draugijų 
svetainę kovo 27-tą ir kad 
užkvietė daktarą D. D. Pa- 
Jevičių' teikti prelekciją 
sveikatos klausimu.

A. Dantienė davė rapor
tą iš civilių teisių gynimo. 
Draugė priminė, kad kovos 
eina už apgynimą ateivių 
teisių ir kad tas daug kai
nuoja. Nutarta paaukoti iš 
iždo $10. .

Buvo sumanymas, kad o- 
rui'atšilus, balandžio mėne
sį, surengtume bankietą.

Sužinota, kad serga vie
na klubo narė, Petronėlė 
Dulkienė. Turėjo operaciją. 
Dabai* raudasi savo namuo
se, 15399 Indiana, Detroit 
21/ Mich. Draugės, ku
rioms laikas pavėlina, malo
nėkit atlankyti draugę. Aš 
nuo savęs ir kitų klubo na
rių vėlinu draugei ko grei
čiausia pasveikti ir vėl kar
tu dalyvauti, kaip ir pir
miau.

Klubo Korespondentė, 
Marytė S. ,

PARENKANT KENUOTĄ 
MAISTĄ

Perkant kenūotą maistą, 
apsimoka pirkti jo po dau
giau, jei galima — daugme- 
niškai. Taip pigiau atsieina 
ir nereikia nuolat į krautu
vę bėgioti, eikvoti laiką. Ke- 
navimas atliekams sezonais, 
o gerai sukenuotas ir padė
tas maistas išsilaiko iki ki
to sezono ar ilgiau.

Tačiau perkant po dau
giau, verta pasiimti kenuką 
išbandymui skonio, kiekio,, 
rūšies. Parsinešus pasverti 
tirščius ir skystį paskyrium. 
Tirščių turi būti daugiau. 
Geros rūšies produkto skys
tis bus tyras, prastos — 
dumbluotas.

1932 metais iš spaudos 
išėjo, gana įdomi knyga, 
kaipo pasėka šios šalies mo
kytojų konferencijos Balta
jame Name. Knyga užvar
dinta “Special Education.”

Štai, kas ten pasakyta:
Jungtinėse V a 1 s t i jose 

yra: 14,400 neregių mažiau 
20 metų amžiaus. 50,000 
nedamatančių, verti specia
lių klasių. 3,000,000 neda- 
girdinčių mokinių. 18,212 
kurčių, specialėse mokyklo
se. 1,000,000 vaikų 5 iki 18 
metų amžiaus reikalauja 
pataisos ir specialio moky
mo Raibos netikslumam pa
taisyti. 60,000 iš jų reikia 
aprūpinti gydymu ir per
auklėjimu. 200,000 raišų 
vaikų. 100,000 iš jų reika
lingi specialio mokslo. 10,- 
110 iš jų lanko viešąsias 
mokyklas. 1,480 randasi 
valstybės ligoninėse ir pri
vatinėse mokyklose. 382,- 
000 vaikų džiovininkų ir 
850,000 numatomų džio
vininkų. 1,000,000 (apie) 
mokyklinio amžiaus vaikų 
serga širdies nedatekliais.

Žodis Apie Amerikos 
Motery Kongresą

375,000 jų kenčia rimtas or- . 
ganiškas širdies ligas. 
6,000,000 vaikų mokyklose 
nedamitusių. 40,000 jų tu
ri patogumus šviežio oro 
mokyklose.

Šiandien tos visos skaitli
nės paaugo, karai ir visa 
kas surišta su jais neleidžia 
savo vaikais rūpintis. Bili
jonai turto mėtomi t rengi- 
muisi prie naujo karo ir 
buvusiųjų karų išmatoms 
šelpti. O kas su mūsų vai
kais?

Dabar laikas visoms jė
goms prabilti už taiką, prieš * 
rengimąsi į naują karą ir 
prieš visas virš minėtas 
skriaudas. Johanna.

Amerikos Moterų Kon
gresas yra dalimi Moterų 
Pasaulinės D e m okratinės 
Federacijos, esančios Jung
tinėms Tautoms patarėju. 
Tos federacijos sušauktuose 
dviejuose kongresuose at
stovauta veik visų žymiųjų 
pasaulio šalių moterys, virš 
80 milionų. Tai milžiniška 
jėga už taiką.

Paskiausiame kongrese 
gale 1948 metų amerikietes 
atstovavo apie 40 delegačių. 
Daugelis iš jų kalbės Tarp
tautinės Moterų Dienos mi
nėjimuose, išgirskite jas. 
KONGRESO PROGRAMA

Už taiką.
Už socialę, politinę ir 

ekonominę pažangą mote
rims.

Už pagerinimą gyvenimo 
mūsų vaikams.

Už bendrą veiklą 
mūsų kasdieninių 
mų/

Kongresas turi 
su desėtkais kuopų 
didžiajame New
taipgi skyrius Chicagoje, 
Clevelande, Detroite, Los 
Angeles, Milwaukee, New- 
arke, Nq. Stelton, N. J., 
Pittsburghe, Seattleje.

Eilėje kitų miestų sky
riai randasi kūrimosi sta
dijoje. Taipgi daugelis tau
tinių organizacijų, tarpe tų 
ir lietuvių moterų organi
zacijos, turi ryšių su kon
gresu — gauna iš jo talkos 
savišvietai ir kituose dar
buose, talkina kongresui jo 
darbuose.

Įstoti į kongresą galima 
ir pavieniai. Užsimokėjusi 
$3 metams narė gauna 
laiks nuo laiko, leidžiamą 
aplinkraštį, informuojantį 
apie centralinę ir skyrių 
veiklą ir apie svarbiausius 
moterims
riais tuo metu reikia la
biausia susirūpinti. Jis 
svarbus visoms, o už vis 
naudingiausias angliškai 
skaitančioms moterims.

rišimui 
proble-

skyrius 
visame 
Yorke,

uždavinius, ku-

Šeimininkėms
Šį'Skyrių Veda E. V. .

SALMON SALAD
1 kenukas tomato sriubos 
trys ketvirtadaliai puo

duko vandens
2 paukštai gelatinos, su

mirkytos ketvirtadaly j puo
duko šalto vandens ir ištir- * 
pytos karštoje sriuboje

3 uncijos cream cheese
2 puodukai suaižyto sal

mon
1 puodukas smulkiai su

pjaustytų seterių
po ketvirtadalį puoduko 

kapotų žalių pipirų ir svo
gūnų (kas nemėgsta jų sko
nio, gali nedėti svogūnų)

druskos ir pipirų pagal 
skonį.

Į atšaldytą sriubą, kurio
je jau ištirpyta gėla tina, 
įmaišyk' cream cheese. Da- 
dėk salmon, selerius, pipi
rą, svogūną, druską, pipi
rus. Supilk į apvalią formą 
(jeigu ne visą kartu paduo
si stalan, bile forma ar bliu- 
das tinka) ir šaldyk iki su
kietės. Išversk ant apvalios 
lėkštės. Tuščią vidurį pri
statyk su traškiais water
cress ar kitais valgomais ža
lumynais. Iš kraštų apdės- 
tyk lėkštę agurkų ir citri
nos griežinėliais ar skilti
mis. Paduodamas su ma
yonnaise.

t oday’s Pattern'
1

, 9124
SIZES
2-10

centais it*Užsakymą su 25 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio siųskite: 
Burba, 427 Lorimer 
Brooklyn 6, N. Y.'
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ALDLD Reikalai Springfield, Ill

(Tąsa)
“Iš Rusijos man siunčia užuojautos 

laiškų; bijo, kad aš nežyčiau, įsiknisęs 
tame užkampyje. Apie mane sako: aš su- 
šiurkštėsiąs, nuo viso ko atsiliksiąs, im
siąs gerti ir ko gera vesiąs kazokaitę. 
Ne be reikalo, girdi, Jermolovas pasa
kęs: kas ištarnavo dešimtį metų Kauka- 

' ze, tas arba nusigeria, arba veda ištvir
kusią moterį. Kaip baisu! Iš tikrųjų, 
neduok dieve save pražudyti, nes mano 
daliai gali tekti didžiausia laimė tapti 
grafienės B*** vyru, kamerheriu arba 
bajorų vadovu. Kaip jūs visi man šlykš
tūs ir pasigailėjimo verti! Jūs nežinote, 
kas yra laimė ir kas yra gyvenimas! 
Reikia vieną kartą patirti 'gyvenimą ir 
visą nedirbtinį jo grožį. Reikia matyti 
ir suprasti, ką aš kasdien matau prieš 
save: amžinus, nepasiekiamus kalnų 
sniegynus ir didingą moterį, kupiną to 
pirmykščio grožio, kokio ji turėjo išeiti 
iš savo kūrėjo rankų, ir tada bus aišku, 
kas save žudo, 'kas gyvena su teisybe ar 
su melu — jūs ar aš. Kad jūs žinotu
mėt, .kaip man jūs biaurūs ir pasigailė
jimo verti su savo įsivaizduota didybe! 
Kai tik aš įsivaizduoju vietoj savo tro
bos, savo miškų ir savo meilės tuos salo
nus, 
tais 
mų 
čias 
sius 
čiauškėjimą, 
šnekėsiu ir neturi jokių į tai teisių — 
man darosi neapsakomai koktu. Matau 
aš tuos atbukusius veidus, tas turtingas 
nuotakas, kurių veido išraiška byloja: 
“nieko, galima, eikš arčiau, nors aš ir 
turtinga nuotaka;” tuos sodinimus ir 
persodinimus, tą akiplėšišką sąvadavimą 
į poras ir tą amžiną liežuvavimą, apsi
metimą; tas taisykles — kam ranką, 
kam galvos linktelėjimą, kam vieną kitą 
palankų žodį ir, pagaliau, tą įsigėrusi į 
kraują amžiną nuobodulį, einantį iš kar
tos į kartą (ir vis sąmoningai, įsitiki-, 
nūs, jog taip reikia). Supraskite vieną 
dalyką arba patikėkite vienu dalyku. 
Reikia matyti ir suprasti, kas yra tiesa 
ir grožis, ir į dulkes subyrės viskas, ką 
jūs sakote ir galvojate, visi jūsų laimės 
siekimai ir man, ir sau. Laimė — tai 
buvimas su gamta, galėjimas, ją matyti, 
su ja kalbėtis. “Dar gink dieve jis ves

• kazokaitę ir visai žhs aukštajai draugi
jai,” įsivaizduoju, kalba jie apie mane, 
nuoširdžiai manęs gailėdamies. O aš tik 
vieno ir tenoriu: visiškai žūti kaip tik 
šitokiu būdu, noriu vesti papraštą kazo
kaitę ir nedrįstu to padaryti todėl, kad 
tai būtų man didžiausia laimė, kurios 
aš nesu vertas.
'“Jau bus trys mėnesiai nuo dienos, 

kai aš pirmą kartą pamačiau kazokaitę 
Marjaną. Įsitikinimai 'ir prietarai, atsi- 
•nešti iš to pasaulio, iš< kurio aš išėjau, 
dar tebeveikė mane. Aš tada netikėjau, 
kąd galiu pamilti šią moterį. Aš gėrė-' 

'* jausi ja, kaip kalnų ir dangaus grožiu, 
ir negalėjau nesigėrėti, nes ji tokia pat 
graži, kaip ir jie. Paskui aš patyriau, , 
kad matyti tą grožį yra mano gyvenimo 
būtinybė, ir tada aš save paklausiau: ar 
kartais aš nemyliu jos? Bet nepastebėjau 
savyje nieko, kas būtų panašu į tą jaus
mą, , tokį kaip aš jį suprantu. Tai buvo 
jausmas, nepanašus į vienišo žmogaus il
gesį ir vedybų norą, nei į platonišką, ir 
dar mažiau — kūno meilę, kurią aš. jau
čiau. Man būtina buvo ją matyti, girdėti, 
žinoti, kad ji yra čia pat, ir aš buvau 
ne tiek laimingas, /kięR ramus. Po va- 

’ karuškų, kuriose aš buvau drauge su ja 
ir jos prisiliečiau, aš patyriau, kad tarp 
manęs ir tos moters yra nesutraukomas, 
nprs ir nepripažintas, ryšys, kurio ne
galima įveikti. Bet aš dar kovojau; aš 
sakiau sau: argi .galima mylėti moterį, 
kuri niekuomet nesupras mano giliausių 
dvasios siekimų? Nejau galimą mylėti 
moterį vien už jos gražumą, moterį sta
tulą? klausiau aš save, o jau mylėjau ją, 
nors dar netikėjau savo Jausmu.

“Po vakaruškų, kur aš pirmą kartą 
su ja kalbėjausi, mudviejų santykiai pa
sikeitė. Anksčiau ji man buvo svetimas, 
bet didingas išorinės gamtos daiktas; po 
vakaruškų ji man jau buvo žmogus. Aš 
ėmiau su ja susitikti, kalbėtis, kartais 
vaikščioti pas jos tėvą į darbus ir išti
sus vakarus išsėdėdavau pas juos. Ir

tas moteris su išteptais ir iškvepiu-. 
plaukais virš pakištų po jais sveti- 
garbanų, tas nenatūraliai krutan- 
lūpelęs, tuo slepiamus ir iškrypu- 
silpnučius sąnarius ir tą salonų 

kurs turėtų vadintis pa-

tarp tų artimų susitikimų su ja mano 
akyse ji liko tokia pat skaisti, nepasie
kiama ir didinga.. Ji į viską ir visuomet 
atsiliepdavo vienodai ramiai, išdidžiai 
ir linksmai abejingai. Kartais ji būda
vo meili, bet d a ž n i a u s i’a i 
kiekvienas žvilgsnis, kiekvienas žo
dis, kiekvienas jos pasisukimas reiškė tą 
abejingumą, ne niekinantį, bet nustel
biantį ir žavintį. Kasdien su dirbtine 
šypsena lūpose aš stengiausi prie kažin 
ko prisitaikyti ir aistros bei geismų kan
kinama širdimi juokaudamas užkalbin
davau ją.' Ji matė, jog aš apsimetu, bet 
atvirai, linksmai ir paprastai žiūrėjo į 
mane. Man pasidarė nepakenčiama toji 
padėtis. Aš norėjau nemeluoti jai ir no
rėjau pasakyti viską, ką galvoju, ką jau
čiu. Aš buvau ypatingai susinervinęs; tai 
atsitiko soduose. Aš ėmiau kalbėti jai 
apie savo meilę tokiais žodžiais, kuriuos 
gėda atsiminti. Gėda atsiminti todėl, 
kad aš neturėjau išdrįsti jai taip sakyti, 
nes ji stovėjo nepalyginamai, aukščiau tų 
žodžių ir to jausmo, kurį aš norėjau jai 
išreikšti. Aš nutilau, ir. nuo tos dienos 
mano padėtis pasidarė nepakenčiama. 
Aš nenorėjau savęs žeminti, ir toliau pa
laikydamas juokaujamus santykius su 
ja, ir jaučiau, kad atviriejns ir papras
tiems santykiams su ja aš nesu pribren
dęs. Nevilties ' apimtas, aš klausdavau 
save: “kas gi man daryti?” Absurdiško
se svajonėse ją vaizduodavausi čia kaip 
savo meilužę, čia kaip savo žmoną, ir 
bjaurėdamasis stumdavau nuo savęs ir 
vieną ir antrą mintį. Padaryti iŠ jos 
mergšę būtų baisu. Tai būtų lygu nužu
dymui. Padaryti iš jos ponią, Dmitrijaus 
Andriejičiaus Olenino žmoną, kaip vieną 
iš vietinių kazokaičių, kurią vedė mūsų 
karininkas, būtų dar blogiau. Kas kita, 
jeigu aš galėčiau tapti kazoku Lukaška, 
vogti arklių kaimenes, gerti čichirį, rą- 
lioti dainuškas, žudyti žmones ir girtas 
įšokti pas ją pro langą naktelei praleis
ti, nieko negalvodamas apie tai, kas aš 
esu ir kam esu, tada kitas reikalas: 
mudu galėtume suprasti vienas antrą, 
tada aš galėčiau'būti laimingas. Aš ban
džiau pasiduoti tam gyvenimui ir dar 
stipriau jaučiau savo silpnumą, savo su
gniužimą. Aš negalėjau užmiršti savęs 
ir savo painios, neharmoningos, sudar
kytos praeities. Ir mano ateitis vaizduo
jasi man dar beviltiškesnė. Kasdien ma
no akyse tolimi, sniegų kalnai ir toji di
dinga bei laiminga moteris. Ir ne man 
skirta vienintelė galima šioje žemėje 
laimė, ne man skirta toji moteris! Visų 
baisiausia., ir visų saldžiausia mano pa
dėtyje yra tai, jog aš jaučiu, kad aš ją 
suprantu, o ji niekuomet manęs nesu
pras. Ji nesupras, ne todėl, kad stovėtų 
žemiau manęs, atvirkščiai, ji neturi ma
ne suprasti. Ji laiminga; ji kaip gamta 
lygi, rami ir pati visa savyje. O aš, iš
krypęs, silpnas padaras, noriu, kad ji 
suprastų mano luošumą ir mano kančias. 
Aš naktų nemigau ir be jokio tikslo iš- 
stypčiojau ties jos langais ir gerai nebe- 
nusivokiau, kas su manimi darosi. Šio 
mėnesio aštuonioliktąją dieną mūsų kuo
pa išvyko į antpuolį. Aš tris dienas nebu
vau stanicoje. Man buvo liūdna ir abuo
ja. Būryje dainos, kortos, girtavimas, 
kalbos apie dovanas man atrodė koktes- 
nės, nei paprastai. Nūnai aš grįžau na
mo, pamačiau ją, savo trobą, dėdę Jeroš- 
ką, iš savo priebučio sniegų kalnus, ir 
mane apėmė toks stiprus ir naujas /lai
mės jausmas, kad aš viską supratau. Aš 
myliu tą moterį tikriausia meile, pirmą 
ir vienintelį kartą saYo gyvenime. Aš ži
nau, kas mane ištiko. Aš nebijau dėl sa
vo jausmo nusižeminti, nesigėdžiu savo 
meilės, aš ja didžiuojuos ... Aš nekaltas, 
kad pamilau. Tai atsitiko prieš mano va
lią. Aš gyniausi nuo savo meilės pasiau
kojimu, aš prasimaniau sau, džiaugsmą iš 
kazoko Lukaškos ir Marjankos meilės ir 
vien tik erzinau, savo meilę ir, pavydu
mą. Tai nėra ideali, vadinama kilnioji 
meilė, kurią aš patyriau anksčiau; tai 
ne tas patraukimo jausmas, kai gėries 
savo meile, jauti savyje savo jausmo šal
tinį ir viską, darai path. Aš esu ir tai 
patyręs. Čia yra dar mažesnis džiaugsmų 
troškimas, čia kažkas Rita. Gal joje aš / 
myliu gamtą, viso gražiausio joje įkū
nijimą; bet aš neturiu savo valios, o per 
mane ją myli kažkokia gaivalinė jėga,

Pasmarkinkime Naują Narių. 
Vajų

Draugijos vajus už įrašymą 
nauju narių, kol kas eina silp-
nail Jis prasidėjo su vasario
1 diena ir baigsis su 1 gegu-
žės. Į mėnesį laiko naujų na
rių gauta sekamai:

Narių Turi
Kp. Miestas gavo punktų

19 Chicago 7 37
185 Richm. Hill 4 19

16 Jersey City 3 18
190 Cleveland 3 . 18

52 Detroit 13
86 Chicago 2 12

116 Chicago 2 12
136 Harrison 2 12
Po 2 naujus narius gavo se-

karnos kuopos: 4 kp., Port
land; 2Q kp., Rockford; 72 
kp.t Great Neck; 77 kp.., Cliff
side; 110 kp., Rochester; 131 
kp.. Saginaw. Jos turi po 7 
punktus.

Po -vieną naują narį gavo: 
6 kp., Brockton; 32 kp., New 
Haven; 44 kp., Lowell; 20 
kp.,- Binghamton; 28 kp.; 
Waterbury; 63 kp., Bridge
port ir 92 kp., Cicero.

Matome iš šių pasekmių, 
kad reikia visiems ir visoms 
smarkiau pasidarbuoti. Cen
tro Komitetas skiria penkias 
rašomąsias plunksnas su Drau
gijos vardu, dvi prenumeratas 
mūsų dienraščių ir vieną pre
numeratą Liaudies Balso, kai
po dovanas daugiausiai gavu
sioms kuopoms naujų narių. J 
dovanų lenktynes kuopos įei
na po gavimo 75 punktų.

Dar 10 Garbes Kuopų
Pirmiau, buvo paskelbta

garbes kuopų, tai yra, kurios 
jau už tiek pat arba daugiau 
narių pasimokėjo duokles, 
kaip jos turėjo 1948 metais. 
Prie garbės kuopų surašo dar 
prisijungė sekamos kuopos:

Kp.
r;

18

65
71

77
148

Miestas 
Newark 
Cambridge 
Wilkes Barre 
Racine 
Bridgewater 
Miami 
Cliffside 
W. Frankfort 
Aurora 
Westville 

s sekamos kuopos 
surašą?

tai 
bū-

ge-

per
J. Lė^evičius

per J

t

(Bus daugiau)

205
Kurios 

įstos į garbes kuopų 
77 kp. Cliffside sekretoriaus 
pareigas eina Senas veikėjas, 
ilgus meKus buvęs CK sekreto
rius Kazys Steponavičius. 
Draugas yra be kojų, ir 
pasirūpino, kad jo kuopa 
tų garbės surašė.

Eilė kuopų prisiuntė po
ra pluoštą duoklių. Pasitikiu, 
kad jų valdybos pasidarbuos 
ir padarys savo kuopas garbės 
kuopomis.

Kas Remia Draugiją 
Aukomis ?

LLD 162 Kp., Toronto, 
A. Karosas ir 
aukavo $52.65.

LLD 65 Kp., Racine, 
Kvietkauskas $7.50. r 

LLD 52 Kp., Detroit, 
Danta $5. Aukavo A. 
kis $2.95 ir P. Kembar $1.5.0, 
kiti po mažiau.

LLD 104 «Kp., Chicago, per 
K. Guzevičienę $5.

Po $2 aukavo: A. Valins-- 
kiene, Coaldale, Pa. ir D Ga- 
linauskienė, Newark.

Po,$l aukavo: A. Čeka
nauskas, Springfield, 148 Kp., 
W. Frankfort; Mrs. Bechulis, 
Rochester ir J. Sibulskis, She
nandoah.

Visa eilė draugų ir draugių 
atsiliepė į L, Prūseikos ir A. 
Bimbos paraginimą mokėti 
vietoj $1.50 po $2 į metus. 
Laikraštyje talpindami vietą 
neskelbsime šių draugų ir 
draugių vardų, paskelbiame 
tik bendrą sumą, kiek iš ka
tros kuopos gavome tokių au
kų. Jų gavome:

Iš 19y kp., Chicago, per P. 
Šolomskas $7.75; 35 kp., S. 
Bęnjo, per K. Ba'gdonas—$4.- 
50; 79 kp., Chicago, per J. 
Urmonas — $2.50; 68 kp., 
Hartford, pe(r B. Muleranką— 
$2.25; 166 kp.,

---------- 1' ... .. .........

per J.
Dems-

Stamford, per

D. Burba — $2; 137 kp.-,
Montreal, per L. Kisielius — 
$1.60.

Po $1.50 gavome iš sekamų 
kuopų: 1 kp., Brooklyn; 86 
kp., Chicago; 188 kp., Detroit 
ir 205 kp., Westville. Po $1 
gauta nuo 11 kp., Worcester 
ir 29* kp., Rockford.

Visięms draugams ir drau
gėms tariame širdingai ačiū 
už. aukas. Dabartinio brangu
mo laiku jūsų aukos daug pa
deda Draugijai plėsti apšvie
tus ir kultūros darbą.

D. M. šOLOMSKAŠ, 
LLD CK Sekr.

46 Ten Eyck St.
Brooklyn 6, N. Y.

Cleveland, Ohio
J. Starobin
Kalbės Clevelande

Po ilgos kelionės po vaka
rinę ir rytinę Europą, kur jis 
Įgavo nuodugnių patyrimų, 
Starobin yra pakviestas būti 
kalbėtoju Public Auditorijos 
Ballroome, kovo 6-tą. Pradžia 
2-rą valandą po pietų.

Starobin lankėsi čechoslo-" 
vakijoj. Lenkijoj, Vengrijoj ir 
kitose šalyse, kur jis turėjo 
progos diskusuoti su tų šalių 
valdininkais apie ekonominę 
tų šalių padėtį, kaip yra trak
tuojamos religijos, kokie j ų 
santikiai su .Tarybų Sąjunga, 
vakarine Europa, Marshall© 
planu ir kaip tos šalys žiūri 
į “šaltąjį karą.“ Bus svarbu 
išgirsti j d patyrimus apie kar
dinolo Mendszenty elgesį prieš 
Vengrijos liaudies valdžią ir 
apie jo nuteisimą.

Kitais kalbėtojais bus 2 iš 12 
teigiamų komunistų vadų — 
John Williamson ir Gus Hali. 
Juodu pateiks žinių iš teismo 
eigos ir ant kiek tas teismas 
palies Amerikos demokratiją, 
mažumų grupes ir sveturgi- 
mius. J. N. S.

Illinois Reakcininkai 
Dideli Bailiai

Legislatures egzekutyvio 
komiteto susirinkimas ėjo po 
stipria policijos sargyba, nes, 
“Sun - Times” “pranešimu,“ 
buvo, baimės iš “komunistų,,“ 
kurie grasino išardysią tą mi
tingą, jei jų atstovai nebus iš
klausyti.

Legislatures “tėvai“ čia lai
kė susirinkimą, kuriame bi> 
vo klausytas! liudininkų pasiū
lymų kovai su komunizmu, 
kurių vienas pasirodė iš visų 
geriausias, tai priėmimas Fair 
Employment Pratices Act.

Tūlas Augustine Bowe, Chi
cagos majoro komiteto žmo
niškiems santykiams rišti na
rys, aiškino legislatures “tė
vams,“ kad vienas iš geriausių 
būdų kovai prieš komunizmą, 
tai panaikinimas rasinės ir re
liginės diskriminacijos darbe- 
Jis nurodė, kad priėmus FEP 
aktą bus atimta iš komunistų 
svarbiausias propagandos ir 
agitacijos pagrindas, kurį ko
munistai naudoja tarpe pri
spaustųjų ir skriaudžiamųjų, 
ypatingai diskriminuojamų ra
sinių ir tautinių mažumų.

Toks Bowe aiškinimas 
Boyles - Libonati tipo “tė
vams“ nelabai tiko, ypatingai, 
kai legislatures atstovas, Cor* 
neal Davis (demokratas iš 
Chicagos) aiškino, ko vaka
rykščiai “komunistai“ norėjo 
iš jo ir kitų.

“Komunistai sakė, kad mū
sų FEP bilius yra silpnas ir 
rėikia jam gerų dantų, 
kino savo
“Tas FEP Aktas neturi baus
mės 
Davis.

Bet valstijos apsaugos di
rektorius P. -T. Sullivan buvo 
gerai prisirengęs, kad “komu
nistai“ FEP biliaus
perklausinėjimo laiku tų dan
tų neparodytų. Jis apstatė 
Legislatures Buto kambarį, 
sustiprinta policijos apsauga 
ir paskyrė būrį slaptų. Prieš 
prasi d ošiant minimam per-
klausinėjimui legislatures “tė
vai“ buvo nervuoti ir laukė 
“komunistų užpuolimo,” “Sun- 
Times“ plunksnabraižų prane
šimu.

Policija viešai ir slaptai iš
ieškojus legislatures galerijas, 
koridorius ir visą valstijos na
mą, pranešė Legislatures “tė
vams,“ kad niekur jokių “agi
tatorių ir komunistų“ nesiran
da, tiktai tuomet buvęs pradė
tas “tėvų“ darbas ir< viskas 
ėję normalėje atmosferoje.

Kas dėjosi antradienį, va
sario 22 d., Springfielde, tai 
“Sun - Times” ir kiti didla
piai bijosi prasižioti, kad ne- 
užpykdžius Boyle - Libonati 
gengės . “Sun - Times“ pasi
vėlino pranešti, kad reakci
ninkams trečiadienį .vaideno
si “komunizmo“ šmėkla.

aiš- 
kolegoms Davis.

prasižengėliams,“ sakė

reikalu

Brockton, Mass
Laisvėje buvo jau rašyta, 

kad gera dalis Brocktono ap- 
siavų gamintojų susirašė į 
United Shoe Workers of A- 
merica, CIO, uniją ir išreika
lavo iš valdžios, kad leistų 
darbininkams pasirinkti, ko
kios unijos jie nori. ,

Buvo nuskirta balsavimams 
kovo 1 diena, bet vėliau bal
savimų dieną nukėlė į 16 d. 
kovo (March), dėl tam tikrų 
formališkumų reikale Taft- 
Hartlcy įstatymo.

Taigi, kovo 16 dieną bus 
slapti balsavimai ir darbinin
kai ir darbininkės turės pro
gą pasirinkti vieną iš šių Uni
jų atstovauti derybose su fa
brikantais arba , United Shoe 
Workers of America, CIO 
stiprią, uniją, arba dabartinę 
silpną —. Brotherhood (B. S. 
A. C.), arba Boot & Shoe uni
ją. Darbininkų pareiga yra 
balsuoti už United > Shoe 
Workers of America, CIO uni
ją, kuri organizuota per visą 
šąli ir yra galinga apginti ap
siuvų gamintojų reikąlus.

Kaip žinome, prieš šią uni
ją fabrikantai skleidžia pro
pagandą, gąsdina komunistais 
ir tt;, neklausykite jų! Apie 
USW of A uniją pasiklausy
kite per radiją kalbų, kurios 
bus duodamos kovo-7, 10, 14 
ir 15 dienomis, 5:45 vakare, 
per radijo stotį WBKA, 1450. 
Pasiklausykite, tai daug tiesos 
sužinosite. Žolynas.

AUTOMAŠINOS KOLEKTY
VINIAMS ŪKIAMS

Vilnius. —■' Respublikos ko
lektyviniuose' ūkiuose . auto
transporto' kiekis didėja kas 
mėnesį.. Lietuvos TSR žemės 
Ūkio Ministerija . sausio pabai
goje gavo iš. Gorkio automobi
lių gajnyklos eilinę partiją — 
200 pusantros tonos automobi
lių. ' '

Visos automašinos perduotos 
žemės’ ūkio artelėms. \ *

Masinė Demonstracija 
Springfielde

Jurgio Washington© gimi
mo dienoje iš Chicagos ir ki
tų Illinois miestų į Spring- 
fieldą ’ buvo atvykę atstovai 
nuo: Civilių Teisių Kongreso, 
Progresyvių Partijos, unijų, 
bažnyčių ir fraternalių orga
nizacijų. Delegacijos tikslas 
buvo užprotestuoti prieš Boy
les komisijos pagamintus fa
šistinius bilius, įneštus Illinois 
legislatūron.

Antradienį valstijos Senate 
Judiciary Committee laikė su
sirinkimą svarstymui Boyles 6 
raganiškų bilių . Tuo tikslu ir 
buvo suvažiavę Illinois orga
nizacijų atstovai pareikšti 
protestą, jog jie yra priešingi 
lllinoiso “Mund-Nixon” biliui.

Toks netikėtas ir skaitlin
gas delegacijos atsilankymas 
Springfielde nugąsdino Boy
les - Libonati gehgę. Apsi
lankę negrų ir 'baltų organi
zacijų atstovai » pasakė, kad 
Boyles 6 raganiški biliai turi 
eiti į sąšlavyną.

Štai kas juos persekiojo ant 
rytojaus, kad reikėjo stiprios 
policijos apsaugos ir vistiek 
jiems ir “Sun-Times“ biurui 
vaidenosi “komunistai.”

lllinoiso reakcininkus iš- 
gązdino minima delegacija ir, 
tas ne naujiena. Visi reak
cininkai labiausia bijosi pilie
čių balso, protestų. Tam re- 
akcininkai rengia fašistinius 
bilius, -kad uždarius plačio
sioms masėms burnas. Tam 
tikslui ir yra Illinois legisla- 
tūroje Boyles komisijos pa
tiekti 6 “maži Mundt-Nixon 
biliai.“

Faktas lieka faktu, kad vi- • 
si Chicagos didlapiai sucenzū- 
ravoJr palėpė nuo savo skai
tytojų Washington© gimimo 
dienoje Illinois piliečių dele
gacijos veiklą Springfielde; 
jie visi kooperavo su Boyles 

; koniipij *
Faktas lieka faktu, kad 

trečiadienį, vasario 23 d., 
Springfielde nebuvo jokios ’ 
delegacijos, bet reakcininkai 
valstijos kapitolių buvo apsta
tę policija gązdinimui piliečių 
“komtinizmu” ir agitacijai už 
Boyles komisijos biHus.

Faktas lieka faktu, kad 
Boyles bilius priėmus kiekvie
nas Illinois nepatinkamas re
akcijai pilietis gali būti’ ap
šauktas “komunistų” ir kaipo 
toks nubaustas.

Faktas lieka faktu, ko re
akcininkai labiausia bijosi, tai 
masių protesto; protestai ir 
masinis spaudimas turi 
didinamas ir vystomaš 
Boyles bilius.

Masiniai protestai ir
gacijos pastojo kelią fašisti
niam Mundt - Nixon biliui. 
Boyles komisijos biliai tokiu 
pat būdu bus galima atmušti.

J. Sibiras.

būti 
prieš

dele-

Liquor License 
Pranešimai

A. B. C. Board jau išduoda naujus License bei leidi
mus pardavinėjiiųui likerių. GayUs laisnius reikia pa-- 
skelbti 2 kartu dienraštyje ir du*kartu savaitraštyje. To 
reikalauja New York valstijos įstatai.

Dienraštis Laisvė pilnai legališkai atlieka laisnių pa-x 
skelbimus du kartu dienraštyje ir du kartu savaitrašty
je ir išduoda valdžiai liudijimus (affidavits), jog skel
bimai būna legališkai atlikti. KAINA TIK $3.00.

Aplaikę laisnius-tuojau kreipkitės* į Laisvės Adminis
traciją, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. Arba išpildy- 
kite žemiau paduotą formą, iškirpkite ir prisiųskite Lai
svei.

License No------------ f--
Vardas taip kaip ant License:

(trade name—biznio -vardas, jei yra)

Antrašas:.

P. S. Mes atliekame tiktai KINGS COUNTY skelbi
mus, iš kitų Counties nepriimame, nes turi būt paskelbta 
tik toje Countyje kurioje^ randasi biznis. Kitaip nelega- • 
liška. '

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Ddily)—Trečiad., Kovo 2, 1949

»
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PITTSBURGH, PA.
. IŠ TIKRŲ ĮVYKIŲ

_ —. ■ - ♦

Ar Kas Tiki i Jų Melus?

vežta į Sibirą 200,000. . . ka
talikiškų kunigų išnaikinta 
daugiau kaip 50 nuošimčių...”

Pittsburgho “didvyriai,” ku
rie yra išnešę savo “kudašių” 
iš Lietuvos, kurioje buvo viso
kių kategorijų ponais laike 
smetoninės gadynės, atbėgę j 
Pittsburgh;; neranda tų šiltų 
vietų. . . I Lietuvą jau tie po
nai niekados nesugrįš, nes jie 
mato ir atjaučia, kad ponais 
su- šiltomis, garbingomis vie
tomis Lietuvoje nebus. įpuo
lę į desperaciją, griebiasi vi
sokių bjauriausių melų skelbi
mui prieš Lietuvos žmones ii 
jos valdžią.

Štai keletas tik jų žliop- I 
liškų melų, kutie čia yra pa- | 
skilbę: Vienas “aukšto” ti-| 
tūlo asmuo talpina savo pa
veikslą Pittsburgho dienrašty j 
ir rašo, kaip “rusai jau bai
gia išnaikinti lietuvius.”. Sa- j 
ko: “...tik per 1948 metus 
buvo lietuvių iš Lietuvos iš-

Būųant nors ir didžiausiam 
užsispyrėliui prieš progresy- 
vį judėjimą, turėtų akys atsi
daryti. kad jau čia tas po
nas “profesorius” meluoja... 
Jeigu iš Lietuvos būtų išvež
ta lietuvių po 200,000 kas me
tais, tai jau lietuvių nebūtų 
nė vieno, o jau seniai nebūtų 
likę nė vieno lietuviško kuni
go, o kaip žinom, kad lietu
viai pasilikę Lietuvoje po vo
kiečių skerdynių nesumažėjo 
skaitliunr. Nors retkarčiais, 
bet gaunam laiškų iš Lietuvos, 
kas aiškiai pasako, kad lietu
viai Lietuvoje gyvendami 'eina 
kasdieną^ prie geresnio ir švie
sesnio gyvenimo. Ir patys pa
bėgėliai jau gauna laiškų iš 
Lietuvos. Susitikau vieną pa
bėgėlį, kuris, žinoma, dabarti
nės Lietuvos nekenčia, bet 
laiške .jam rašo: “Gyvenam

Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

(Kampas 68th St.)

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

ŠI lore toad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
t .....Specialistai Pritaikymui 

šermenims, Vestuvėms ir Bankietanis < 
Užsakymus taipgi galima priduoti, per PAUL GUSTAS

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

ant savo ūkės-. . . ta pati mo
kykla... ta pati bažny
čia...” Reiškia, gyvenimas 
eina normaliu keliu Lietu
voje, lietuviai gyvena ant 
ūkių, lanko mokyklą ir baž
nyčią. Atvykę čia pabėgėliai 
įpuolę į didžiausią desperaci
ją prieš Lietuvą skleidžia 
bjauriausius melus per fašis
tinę spaudą. Tikrai bjauru ir 
gėda, kad mes lietuviai turim 
savo tarpe tokių niekšų mela
gių !

Iš L. M. Dr-jos Susirinkimo

L. M. Dr-jos susirinkimas, 
vasario 13 dieną, buvo gana 
skaitlingas, ’ nes buvo pasklidę 
gandai, kad kas' tenai “nege
rai.” Susirinkime buvo išduo
tas raportas iš metinės veiklos 
per draugijos komitetą. Iš.ra
portų paaiškėja, kad draugija 
darė biznio per 19*48 metus 
suvirš’' 26 tūkstančių dolerių, 
bet išlaidų padaryta su virš' 
27 tūkstančių dolerių, taip 
kad apie suvirš 12 šimtų dole
rių turėjo nedateklių. Ant 
namo ir ’nebuvo didelių re
montų daryta. Po raportų 
pirmininkas nelabai smagiai 
pradėjo aiškinti, kad namo 
gaspadorius $900 sudegino 
draugijos pinigų, sausio mė
nesį. Aiškiuos gaspadorius, 
kaip tas įvyko. Po visokių pa
stabų ir diskusijų nutarta tą 
reikalą spręsti kovo mėnesį 
susirinkime.

Reikia pastebėti, Pittsbur
gho draugijų kliubai • daro 
apyvartos-biznįo tarpe 25 ii 
40 ‘tūkstančių dolerių su gė
rimais. bet pelnas kas metai 
darosi mažesnis. Ir kuo dau
giau jaunųjų ateina į drau
gijų komitetus, tai mažiau 
pelno draugijai! Man rodos, 
kad/jaunesnės kaitos lietuviai 
daugiau mokyti turėtų drau
giau ir praktiškiau tvarkyti 
draugijų reikalus už buvu
sius senius.

★ ★ ★
Ir Gabaliauskas Pripažįsta 
BALFo Susmukimą

Gabaliauskas per L. ž. pra
našauja juodą ateitį BALFui 
ir reikalauja, kad ta organi
zacija būtų išnaujo perorga
nizuota, kad būtų šaukiamas 
seimas ir padaryta nauja kon
stitucija, nes kitaip tai jau 
krakas: “...b milijonų ne
surinksim ... paskelbtas va
jus mažai tedavė... Liko di
delis centras kaip generolas 
be armijos... Dar kur-nekur 
kelių asmenų palaikomi skyre- 
liąi, bet didžiumoje kolonijų 
BALF, kaipo organizacijos, 
veikiiųas yra miręs. . . Centrą 
mechaniškai sudarė politinės 
srovės...”

Tai taip kalba apie BALF 
ne koksai bolševikas, bet Ga
baliauskas, buvęs paties BALF 
centro komiteto narys. Dabar 
tik yra klausimas: ar jau taip 
ištikrųjų yra BALF blogai, 
kaip kad Gabaliauskas sako? 
Ar tik savo “piktumą” rodo, 
kad jis ir p. Kuličienė gavo 
išstumti iš to centro? Kaip 
ten nebūtų su tuom BALF, bet 
mes pirmeiviai visados sakėm 
ir pei’sergėjom lietuvius, kad 
BALF ir tarybininkų renkami 
pinigai-yra tik kelių asmenų 
naudai dėl pasivažinėjimų ir 
gerų laikų) Jau dabar pra
deda ta geroji karvutė užtrūk
ti ir pienelio bus mažiau.'

LDS ir ALDLD Apskričiai

Tie abudu apskričiai visados 
turėdavo vasarinius parengi
mus, bet pereitais metais neį
vyko. 1949 metais tų abiejų 
apskričių komitetas turėjo su
sirinkimą ir nutarę turėti va-, 
sabinius parengimus dėl mūsų 
spaudos naudos. Labai gerai 
padarė komitetas, kad nutarė 
daryti vasarinius parengimus, 
nes mūsų spauda paramos rei
kalinga 4r tuom pačiu sykiu- 
nėra nieko taip malonaus, 
kaip į tokius parengimus at
vykti ir pasimatyti - pasikal
bėti su senais draugais.

★ ★ ★ 
Pittsburgho Skyrius

Su virš du metai, kaip 
pittsburghiečiai nuolatiniai va

šinėjo ir palaikė Pittsburgho 
skyrių Laisvėj, kur buvo vi
sokių žinių iš Pittsburgho ir 
apylinkės. Kad tas skyrius 
būtų palaikytas/buvo nutarta 
Pittsburgho veikėjų susirinki
me išrinkti korespondentai, 
pakviesti lietuvius biznierius, 
kad tame skyriuje savo biznį 
pasigarsintų, kas ir buvov pa
daryta. Gerokas skaitlius lie
tuvių biznierių garsinos ir ko
respondentai nuolatiniai pa
rašė į šį skyrių. Buvo dau
giau prisižadėjusių parašyti, 
bet ne visi tą padarė. -

Iki šiol buvo darbas, kaip 
tai sakant, varomas organi
zuotu būdu. Kaip, buvo pra
dėta per veikėjų susirinkusių 
nutarimą, taip turėtų būti ir* 
toliau, ar mes tą korespon
dencijų skyrių palaikysim 
kaip iki šįpl, ar paliksim liuos- 
noriai dėl tų, kas nori ir ka
da nori kokią žinutę parašyti 
į- Laisvę ar Vilnį? Ar vėl iš
naujo kreipsimės į lietuvius 
biznierius, kad jie garsintus) 
Laisvėj ? Man atrodo, kad tą 
tik galėtų atsakyti mūsų vei
kėjai. Ar nebūtų reikalinga, 
kad ALDLD apskričio komite
tas tuojau sušauktų tokį vei
kėjų susirinkimą? V. B.

Jersey City, N. J.
Antanas Teleiša Kaltinamas 

Žmogžudystėje

Jersey Journal už vasario 
23 ant pirmo puslapio paskel
bė, kad A. Teleiša suareštuo
tas’, padėtas į kalėjimą ir lai
komas be kaucijos. Teleiša 
kaltinamas, kad būk jis Stan
ley Budzinskį išstūmė iš sa
vo* užeigos, 145 Sterling Ave., 
šeštadienio popietį, . vasario 
19, ir išstumtasis Budzinskis 
krisdamas susižeidė galvą. Te
leiša kaltinamas ir toliau, kad 
jisai išmestąjį ir susižeidusj 
Budzinskį įnešė į savo užeigą 
ir per 10 valandų nešaukė gy
dytojo, per kurį laiką Bu
dzinskis mirė. Pašaukus gy
dytoją ir padarius skrodimą, 
paskelbė, kad Budzinskis mirė 
nuo galvos susižeidimo, kuo
met krito ant šaligatvio.

Teleiša laukia teismo. A. 
Teleiša policija kaltina ir ki
tais dviemis prasižengimais, 
turinčiais policijos rekordus. 
Teleišos laukia teismas už 
mušimą 13-kos metų vaiko— 
batų valytojo Freddie Dick
son, 771 Ocean Ave., lapkri
čio 27-tą, 1948 m. Teleiša 
taipgi kaltinamas, jog buvo 
areštuotas vasario 9, 1933 už 
peržengimą blaivybės įstaty
mo ir 'pasimokė jo tuo laiku 
$150.

Jersey Journal įtalpino An
tano Teleišos ir paveikslą. Te
leiša yra 56 metų amžiaus. 
Budzinskis 53 metų. Tačiau 
vienas įdomus dalykas-yra tai, 
kad tasai pat laikraštis Jer
sey Journal už 21 dieną / va
sario paskelbė, kad Budzins
kis mirė nuo širdies ligos ir 
būk Budzinskis buvo priežiū
roj^ privataus gydytojo. Bu
dzinskis, matomai, yra lenkų 
tautybės žmogus ir gyveno 
339 Van Nostrand Ąve. ,Dr. 
Thomas iš Medical Centre pa
skelbė Budzinskį mirusiu na
tūralia, mirtimi. Oi apskrities 
gydytojas A. P. Maskings sa
ko, kad Budžynškis mirė1 nuo- 
gaivūs susižeidimo.

Well, kuo ši byla pasibaigs, 
tai ateitis parodys. Du dakta
rai prieštarauja vienas kitam. 
13et vienas įdomus dalykas yra 
tame, kad Antanas Teleiša 
sėdi kalėjime be kaucijos. Po
licija visada iškasa žmogaus 
praeities nusikaltimus, kuomet 
žmogus įpuąla į bent kokią 
keblią padėtį. Teleiša yra 
ilgametis. Jersey City gyvento
jas, vedos, turi tris dukteris 
h\ jei neklystu, sūnų. Vėliau 
teks pranešti Laisvės fekaityto- 
jamš, kuo ši byla pasibaigs.

Teleiša policijai sakė, kad 
Budzinskis atėjo anksti Šešta
dienio rytą ir išgėręs* porą 
drihškų suklupo., .

Kaimynas.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-nao pušį.) 

niekados nebuvo pastovi ko
kybė. Ji išnyksta arba atsi
randa grynai pagal reikalą. 
Kauniečiai, sakoma, turėdavo 
daug bėdos: Tik priprato jie 
prie Krupavičiaus, krikdemų 
partijos vado ir žemės ūkio 
ministro, barzdos, kaip, žiū
rėk, staiga jos vėl nebėra! 
Pabus mėnesį kitą be barzdos, 
žiūrėk, ji ir vėl atsirado.

Ir visuomet, be jokios išim
ties, Krupavičiaus barzdos 
išnykimas arba pasirodymas 
būdavęs anais laikais susietas 
su kokiu nors politiniu įvykiu, 
su kokiu nors krikdemų par
tijos šposu. Kauniečiai taip 
ir sakydavo: Dabokite Kru
pavičiaus barzdą! Arba: O 
kaip Krupaučius šiandien; su 
barzda ar be barzdos? (Dau
giausia jis ant laisvųjų kau
niečių pykdavo už išmetimą iš 
pavardės raidžių “vi.”)

Kitais žodžiais, Krupavi
čiaus barzda buvo krikščionių 
demokratų ir vyriausybės po
litikos barometras.

Ir reikia pripažinti, kad ir 
'šį sykį, pribūdamas Amerikon 
su barzda, prelatas Krupavi
čius dar kartą parodė savo 
didelę politinę išmintį. įspū
dis milžiniškas. Tuojau visi 
susižavėjo jo barzda.

Ištiesų, rimtai kalbant, jei
gu prelatas būtų neatsivežęs 
barzdos, tai į ką gi šiandien 
bučiuotų ne tik naujieniečiai 
su keleiviečiais, bet ir Vieny- 
biečiai ?

★ ★ ★ -
Be to, prelatas gali visiems 

sakyti: Aš čia neatvažiavau 
jus skusti. Matote, aš netikiu 
net į savo barzdos skutimą.
>. Aš čia pribuvau jums už jū
sų dolerius Lietuva išvaduoti!

Ir staiga visi pamiršo gar
siąją Krupavičiaus krikdemų 
lašinių skutimo istoriją.

Prelatas gražiai skuta ne 
tik tikinčiuosius, bet ir laisva
manius iš Naujienų, Keleivio 
ir Vienybės. Sekasi dar ge
riau, negu su lašiniais Kaune.

PRANEŠIMAI
LINDEN, N. J.

LDS 135 kp. rengia bankietą, ko
vo 5 d., Liet. Laisvės salėje, 340 
Mitchell Ave. Pradžia 7 v. v. įžan
ga $2.50. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti, smagiai pra
leisite laiką, turėsime skanių valgių 
ir įsigerti. Tad būkite visi. — Kom.

(50-51)

BOSTON, MASS.
Visi Amberland radio programų 

komiteto nariai’ ir darbuotojai bū
tinai malonėkite dalyvauti sekma
dienį, kovo 6 d., Meno Sąjungos 
2-ros apskrities Cent. Valdybos po
sėdyje. Svarstysime radio reikalus. 
Pasikalbėjimas įvyks 318 Brbadway.
— S. Zavis. (50-51)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyr. su

sirinkimas įvyks 4 d. kovo, Lietuvių 
salėje, 315 Clinton St., 7:30 v. v. 
Draugės, dalyvaukite susirinkime, 
turėsime svarbių reikalų Aptarti, 
prie progos, nepamirškime ir naujų 
narių, atsivesti. — M. K. (50-51)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LDS 168 kp. rengia vakarėlį, ku

ris įvyks 5 d. kovo, Labor Lyceum 
salėje, 15-17 Ann St., Harrisone. 
Turėsime skanių valgių ir gėrimų. 
Kviečiame visus dalyvauti, nes ma
nome, kad smagiai praleisite laiką.
— F. Shimkienė. (49-50)

J. J. Kaškiaucius, 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 n 

, Savininkas
417 Lorimer Street

; • Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- 

žovių ir pieninių valgių 
gražūs pasirinkimas. /

Montello, Mass.
Pradžioj šių metų sunkią 

operacijų turėjo Marcelė 
Bartkienė. • Laimingai pavy
ko, gerai sveiksta, jau gali 
lankyti susirinkimus ir paren
gimus. Taipgi sunkią opera
ciją turėjo Antanas Valantu- 
k-evičia, ligoninėje išgulėjo 8 
savaites. Dabai’ jau yra na
mie, sveikata eina geryn. Ser
ga Stasys Baronas, jau ran
dasi namie. Sveikata gerokai 
taisosi, nors yra daktaro prie
žiūroj. Linkiu visiems grei
tai pasveikti.

_ Auto nelaimę turėjo Anta
nina ii’ Liudvikas Yočius, ne
tolimai jų namų; Auto neteko 
kontrolės, jie atsimušė į stul
pą. Pavojingai sužeisti, yra 
Brocktono ligoninėje.

Šiemet mirė Katrina Lingis, 
paliko nuliūdime dvi dukteris 
ir kitokių giminių. Taipgi mi
rė Ona Kibartas, paliko nuliū
dime savo vyrą, dukterį, sū
nų ir kitokių giminių.

Mirė sAlbertas Gutkauskas, 
tik 36 metų, paliko nuliūdi
me- savo žmoną, dukterį, tė
vus, seserį, brolį, daug gimi
nių.

★ ★ ★
Liuosybės Choro programą 

pildė patsai Liuosybės Choras, 
vadovybėje E. J. Sugar, Jau
nų Moter-ų Grupė, Ona Minei- 
kiūtė, Norwoodo Vyrų Gru
pė, R. Boris, Ph. Moran, John 
Wallen, G. Phyllis — Putvins- 
kas, G. Stanley, S. Shukis, P. 
Ratkevicz, R. Stripinis-Merke- 
liūtė, V: Kontrotas ir duetas 
—John Wallen ir Ona Mineir 
kiūtė.

Koncertas ir šokiai gerai 
pavyko. Vakarui pirmininka
vo Atiiija Orintas, čia gimus ir 
augus jaunuolė. Kalba aiš
kiai, dalyvius perstatė tinka
mai. Rūpestingai tvarkė ti- 
kietų pardavimą iškalno D. 
Kleihauskas (Beniulytė). Cho
ro pirmininkas Ed. Skliutas ir 
kasierka Anna Skliutas gelbė
jo sėkmingam koncerto suren
gimui. Taigi, koncerto pro
grama buvo -turtinga, paren
gimas pavyko. Liks pelno.

Žolynas.

LAISVĖS 
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka visokius 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. v

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:

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

5 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)- Trečiad., Kovo 2, 1949
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

■ , 405 SO. 4th ST., 
o i Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y. :
'Visokiausi vaistai, kosmetikaikū-! 
ėdikiam reikmenys, įvairūs daik

teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

F. W
' .(SHZ

Fune
84-02 Ja 

Opposite

WOQDF
Suteiktam g

i ' ’ AA

, Shalins : 
iLINSKAS) 

rak Home i < I 
maica Avenue ': 
Forest Parkway į! 
{AVEN, N. Y. / 

arblngas laidotuves ''

>150
iteikiam nemokamai - 
dalyse miesto.
irginia 7-4499 , , į S o

BECEPTV SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., : 
/ EDWIN LANE, Ph. G. , 

Tel. Evergreen 7-6238

! Koplyčias si 
-visose
Tel. V

----- ---------------------------- ----- 1------ ----- •

ŠEŠI TŪKSTANČIAI AVILIŲ 
KOLEKTYVINIŲ ŪKIŲ 

BITYNAMS
Ukmergė. —Kolektyvinio že

mės ūkio sąlygos sudaro dide
lius galimumus išvystyti 'biti
ninkystę Lietuvoje. Ryšium su 
tuo, daugelis kolektyvinių ūkių 
organizuoja savo ūkiuse bity
nus. Visa eilė apskričių pradė
jo gaminti avilius. Vien Uk- 
mergės medžio apdirbimo kom
binatas šiemet išleis 6 tėkštam 
čius avilių kolektyvinių ūkių 
bitynams. 
------------------------------- --------

M. J. ŠVILPOS
Mostys — Nepaprastai 

Svarbios Mostys!
Laikraščių skaitytojams nėra nau

jiena girdėti apie Švilpos mostis, 
nes yra pastebėję daug sykių gar
sinant jas. Bet ar visi.bandėte joms 
pasinaudoti? Dėlko ne? Dėlto, kad 
nenorite tikėti jų sėkminga pagal
ba. Jei netikite .ir nenorite jų pa
bandyti, ta’i patys sau darote 
skriaudą. Meldžiu atkreipti atydą į 
šį patarimą: Ar jūs ligoti ar sveiki, 
vistiek jums yra naudinga visada 
turėti savo namuose M. J. švilpos 
Miracle Ointments, 5 rūšių, kurios 
prašalina keletą dėsėtkų įvairiai pa
sireiškusių skausmų.

No. 1-M J. Svilpa's Mostis nuo 
dantų ir smegenų (gums) nesveiku
mo. Tuoj pagelbsti. Kaina 50c. ir $1.

No. 2-M. J. Svilpa’s Salve for-Ęx- 
ternal Pains. Šį mostis prašalina 
skausmus nuo kojų, rankų, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų su
stingimą. Persišaldymą ir aštrų ko
sulį. Kaina $1. /

No. 3-M. J. Svilpa’s Miracie Salve 
for Skin Irritation. Tai mostis, kuri 
pagelbsti nuo įvairių odos ligų 
kaip tai: Rash, Athlete’s Foot, Sinus, 
sužeidimą. (Tik no vėžio ligas). 
Kiekvienas turėtumėt įsigyti.
Kaina $1.

No. 4-M. J. Svilpa’s New Disco
very Salve for Itching Skin and 
Poison Ivy. ši mostis greitai pra
šalina įvairius odos niežėjimus.
Kaina $1.

No. 5-M. J. Svilpa's New Disco; 
very Salve for Piles. Ši mostis nau
jai išrasta, kuri greit prašalina Piles 
(varvančias ar ne) be pjaustymo. 
Pagelbės, jei tik vartosite pagal nu
rodymą prie mosties dėžutės. Tuoj 
įsigykite. Kaina tik $2.

Sisųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir money orderį ar Čekį. Iš 
Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. * Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
Hartfprdiečiai galite pirkti 

E. Beirs (vaistinėj), 158 Park
arba pas Zembą, 168 Sheldon St.

(Adv.)

pas

SKELBKITĖS LAISVĖJE



Now Motinų Globėją

Daugėja Bedarbiai, 
Blogėja Apdraudai 
Gauti Sąlygos

Civilių Teisių Kongresas 
Šaukia Demonstraciją

Am. Darbo Partija Nori 
Pasisakyti Valstijos 
Budžeto Klausimu

stavo Nevedusių Paskaita Apie Kun. Strazdelį

p.

Bėgiu pastarųjų vienerių 
metų New York o valstijoje 
prašytojų nedarbo apdraudos 
skaičius padaugėjo virš kita 
tiek, tačiau jiems patarnavi
mas bloginamas. Ir tai yra 

. ne iš tose Įstaigose dirbančių
jų tarnautojų kaltės.

Tik nuo praėjusio rugpjū
čio mėnesio iš apie 4,500 dir
busių valdinėse State Division 
of Placement and Unemploy
ment Insurance agentūrų raš- 

- tinėse atleisti 1,000 darbinin
kų. Gi pagal padidėjusį rei
kalą aptarnauti virš kita tiek 
prašančių nedarbo apdraudos 
ar darbo reikėjo ir patarnau
tojų štabą didinti.

štabo mažinimo pasekmėje 
pasitaiko štai kokių dalykė
lių :

Stovėjimo eilėje net iki 4 
valandų pasirašymui gauti če
kį. o paskui iki savaitės jo 
laukti.

Laukti kelis mėnesius', kar
tais net pusmetį, gavimui ap- 
dra.udos, .jeigu kas. nors pro
testuodavo prieš jos davimą.

Mažinimu štabo sakosi tau
pą pinigus. Ar to reikėjo'* 

Visu velionies Roosevelto 
Naujosios Dalybos laikotar
piu., mažėjant nedarbui, pas
kiau visai nebelikus bedarbių, 

.nedarbo apdraudos ižde 
metai susikaupdavo šimtų 

" lionų dolerių perviršis, 
juos taupė, kad reikalui 
ėjus atiduoti tiems, kurie 
tuos pinigus dirbo ?

Ne, tų pinigų netaupė
darbiams. Jie buvo grąžina
mi fabrikantams. Darbininkai 
bendrai ir komunistai ypatin
gai protestuodavo prieš* tą 

' skriaudimą nedarbo fondo.
£et jų nepaisė. Už tą digste- 
lėjimą fabrikantų 
protestuojantieji
raudonaisiais, o, jų 12 vadų 

^šiandien teisiami, kad bedar
biams ir jų šeimoms alkstant 
nebūtų primenančių 
skriaudas.

prieš 
ponų

prievolė užimti savo vietą šio
je demonstracijoj e.

Demonstracija įvyks šį ket
virtadienį' kovo 3-čią, Madi
son Square Parke prie Madi
son Ave. ir 23rd St., New Yor

Amerikos Darbo 
p a re i k al a vo Na t i on a 1 
casting Co. teikti tos

kas 
mi

at- 
už

be-

kišeniun 
vadinami

tas
L. K. N.

Mokinamos ir Dirbame

ft

i

Kaip tik iš kaito Įvyksta 
klaida, tai ima daug laiko ją 
ištaisyti. Čia turiu mintyjė 
šioje skiltyje aprašymą apie 
LKM iždininkę. 12 dieną va
sario buvo jos vedybinio gy
venimo sukaktuvės, o ne gim
tadienis. Taipgi jos adresas 
yra 1823 Madison St., o ne 
Madison Ave., kaip kad tada, 
buvo parašyta. Už klaidą la- 

, bai atsiprašome.
Praeitą šeštadienį mokinių 

lankėsi mažai. Dėl to mažai 
kas buvo galima ir nuveikti. 
Viątiek turėjome liet, kalbos 
pamoką ir turėjome pratimus 
teatrinio veikalo “Nuprausta 
Puikybė,” kurį statysime sce- 
non gegužės 15 d. Tai buvo 
ir viskas.- šokių, dainų ir Sty
gų Ansamblio pratimų nebu
vo.

Daugelis vyturiečių pagei
dauja pakeisti jų pratimams 
dieną ir vietą. Rodos, nusitarė 
sekančiam muzikos pratimui 
susirinkti šį ketvirtadienį, ko
vo 3, Laisvės salėje, 419 Lo
rimer-St., 8 vai. vakare.

O šį šeštadienį, kovo 5 d., 
po pamokų, apie 5 vai. bus 
LKM reguliaris mėnesinis su
sirinkimas. 'Visi suinteresuoti 
LKM veikla prašomi būti su
sirinkime. Reikės daugelį da
lykų apkalbėti, ypatingai da
bar, kuomet ruošiamės prie 
savo pavasarinio parengimo. 
,.i Po susirinkimo bus užkan
džių, kaip buvo nutarta pra
eitam LKM susirinkime.

w. Tai tiek šiuo tarpu. Kitu 
£ kartu gal bus kas daugiau 

apie LKM veiklą parašyti.
Veiksnys.

o

t

Civilėms Teisėms Ginti Kon
gresas šaukia visus teisių ir 
laisvių mylėtojus Į masinę de
monstraciją protestui 
šališką, vienpusišką 
d žiūrės sistemą.

Kongresas stipriai pabrėžia, 
kad ši masinė demonstracija 
turi tapti tikrai masine. Kad 
kiekvienas suprantantis teisių 
ir laisvių svarbą civilizuotų 
žmonių gyvenimui privalo 
tapti tų teisių gynėju. Ir kad 
kiekvieno civilių teisių gynėjo

Kadangi darbo žmones vy
riausia paliečia savo teisių 
gynimas, demonstracija šau
kiama didžiumai 
nių patogiomis 
tuojau po darbo, 
valandos vakaro.

Partija 
Broad- 

partijos 
pirmininkui Vito Marcantonio
“tiek pat laiko, kiek teikta 
gubernatoriui Dewey kalbėti 
apie valstijos budžetą.” Parti
ja reikalauja budžetą pakeis-

darbo žino
vai an domis, 
nuo 5 iki 7

Sugrįžo iš Floridos 
Ballasai ir Šapolai

Vasaris Paliko Daug 
Sniego ir Bėdy

Vasaris visgi nėiškentė ne
atlikęs savo. Buvęs šiltas, pa
vasariškas, nors išeidamas, 
paskutinę dieną, 28-tą, priver
tė didmiestyje po 10, o vieto
mis iki 13 ir pusės colių snie-v 
go, pavojingo sniego. Sniegas 
per visą dieną krito šlapdri
ba, o 'vakarop staiga sušalo, 
apslidino takus ir gatves, ap
sunkino 
medžiai 
tarp jų 
laidus.

LaGuardia stotyje sulaiky
ta 290 vietinių išskridimų ir 
atskridimų ir 30 Į užjūriūs 
kursuojančių lėktuvų. Tūlus 
visai sulaikė. O kitiems buvo 
Įsakyta naudotis Philadelphi- 
jos ar Washingtono stotimis.

Trys 
dentai

medžius. Kai kur 
n u 1 ū ž o, n u t r a u k d a m i 
Įkliuvusius elektros

Filmas be Motery
New Yorko Roxy*teatre 

domas ypatingas filmas, pava
dintas “Down to the Sea in 
Ships.” Tai vaizdas iš dar per
eito šimtmečio pabaigos, 'kai 
iš Now Bedford, Mass., žegli- 
niais laivais toli šiaurinei! jū
ron važiuodavo gaudyti bang- 
žuves. žiauraus, seno, bet tei
singo kapitono rolėje vaidina 
Lionel Barrymore, o jo pagel- 
bininko rolėje—Richard Wid- 
mark.

Kas su šiuo filmu Įdomu, 
tai kad jame nesiranda 
vienos moters. Beveik 
veikalas eina ant laivo, 
nu yra nepamirštinų.

Areštuota Mrs. Alice R. 
Satterthwaite, gyvenanti 1150 
Fifth Ave., New Yorke. Ji 
sakosi esanti nevedusių moti
nų globėja. Prokuroro rašti
nė ją kaltina esant vaikų tur
gaus raketiere. Tokia ją ir 
spauda išpublikavo.

Ar ji ištikro yra reketierė 
—neaišku. Sakoma, net' pati 
prokuratūra dar nežinanti, 
kiek jinai už vaikus pinigų 
gavusi ir ar iš viso gavusi. 
Kad jos prasikaltimas nedi
delis ai' gal ir iš viso negali
ma Įrodyti, liudija tas, kad ją 
paleido po $500 kaucija iki 
kvotimo.

Sekmadienį, kovo 6, 3 vai. 
po pietų, Kultūriniame Cen
tre, 1.10-06 Atlantic Avenue, 
Richmond Hill, įvyks LMS 3 
apskrities 5-ta paskaita, šiuo 
kartu apie kun. Strazdeli. Pa
skaitą duos daktaras A. Pe
triką.

Mes labai dažnai (veikda
mi Įvairiose organizacijose už <

Duonkepyklos Tebėra 
Uždarytos

1'0’

ne 
visas 
Sce- 

Rep.

go

bu- 
pas 

Oną 
turi

Laisvėje apsilankė tik iš 
Floridos sugrįžęs Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas), gyabo- 
rius, kuris užlaiko šermeninę 
koplyčią 660 Grand Street, 
Brooklyne. Floridoje sykiu 
su juomi atostogavo ir Mrs. 
Ballas.

Bieliauskas, gražiai saulės 
spindulių nubučiuotas, yra pil
nai pasitenkinęs vakacijomis. 
Jie ir Mr. ir Mrs. Joseph ša
polai Floridoj gražiai laiką 
praleido. Ballas sakė, kad 
išbuvo šešias savaites, ir sakė, 
kad mylėtų pabūti kad iv pen
kis mėnesius, jeigu ne profe
sionaliai reikalai. Florida pa
tiko. Apai^ pasimaudymo ir 
taip jos apžvalgymo, buvo iš- 
yykęs ir žuvauti ir turėjo 
rų pasekmių.

Ballas ir jo sankeleiviai 
vo apsistoję Miami mieste, 
Mr. ir Mrs. Juozą ir 
Paukštaičius, kurie ten
stamboką gyvennamį ir turis
tams kambarių. Paukštaičiai 
yra seni Newark o gyventojai, 
o Bieliausko seni pažįstami.

Jis susipažino su daugeliu 
lietuvių Miami kolonijos gy
ventojų ir turistų, matėsi su 
Sliekais, Valilioniais, Maiso- 
nais ir kitais floridiškiaįs; bu
vo kliube, taipgi vietinių lie
tuvių parengimuose.

Prieš jų grįžimą iš Floridos 
Mr. ir Mrs. Joseph Paukš
taičiai ir Mr .ir Mrs. Ben Bu- 
biniai surengė jiems gražias 
išleistuves. Mr. ir Mrs. M. Bal
las ir Mr. ii' Mrs. Joseph ša
polai širdingai yra .dėkingi 
Paukštaičiams ir Rūbiniams 
už išleistuves ir kitiems lietu
viams už jų draugiškumą.

M. Ballas parvežė gražias 
dovanas Laisvės Administraci
jos darbininkėms A. Burbai ir 
L. Kavaliauskaitei iš Floridos, 
už ką jos širdingai dėkingos.

M. Ballas ir sankeleiviai vy
ko Į Floridą ir atgal automo
biliu. M. Ballas sakė, kad 
kelionė buvo gera ir pilnai 
pavyko. Ypatingo įspūdžio 
Floridoj gavo iš gerų ir gra
žių Miami maudynių ir taipgi 
gražių ir Įdomių žuvų. Ballas 
sakė, kad Miami lietuvių kolo
nija auga ir darosi Įdomi.

L. Rep.’

Berniukas Nušautas 
Gengsteriuky Kare

asmenys, superinten- 
namų Queens apskri

tyje, staiga mirė nuo pervar
gimo atkasant nuo tako prie 
namų sniegą.

Filmininkas G. Klimas

Sekmadienį, kovo 6 d., 3 
vai. dieną, bus rodoma gra
žios ir visiems naudingos 4 fil- 
mos.* *

Urna filmą apie Vitaminus 
A, B, C ir D, iš kokių vaisių, 
daržovių ir kokią naudą žmo
gus gauna nuo šių vitaminų.

filmą apie kraują, bak- 
ir raudonųjų celių , ko- 

bakterijom. Filmą spal-
tėvijas 
vas su 
vuota.

3- čia filmą, tai bus juokinga 
komedija. O juokas žmogui 
taipgi reikalingas.

4- ta filmą, Tautų Himnas, 
NBC Symphony Orkestrą ir 
choras, su žymiu tenoru Jan

Artūrui

Liberty
Atlantic

Pierce, vadovaujant 
Toscanini.

Filmas matysite 
Auditorium, 110-06
Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Pradžia 3 vai. dieną. Diena 
-nsekmadieriį, kovo 6 d.

Įžanga nemokama. Užkvie- 
čia George Klimas. (50-53)

Mrs. Satterthwaite kaltina
ma, kad 'ji puošniame savo 6 
kambarių apartmente nuslėp
davusi nuo svieto akių neve-> 
dusias motinas, jas Ligoninėse 
patalpindavusi p ers i st at,v dama 
pati esanti sociale darbuoto
ja. Už tai gaudavusi savo 
globon jų naujagimi, kurį, 

1 kaip sako kaltintojai, parduo- 
davusi norintiems auklėti, Įsa
vinti.

SUSIRINKIMAI.
RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 ir ALDLD 185 kp. ben

dras susirinkimas jvyks kovo 3 d., 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Avė. Malonėkite visi nariai daly
vauti, nes yra svarbių reikalų at
likti, vienas iš jų — tai vakarienės 
dalykas. — Valdyba. (49-501

BROOKLYN, N, Y.
LDS 1 kp. susirinkimas jvyks ko

vo 2 d., Laisvės salėje, 419 Lori
mer St., 7:30 v. v. Neatidėliokite 
duoklių užsimokėjimą, nes galite 
likti suspenduoti. Susirinkimas bus 
svarbus, tad būkite laiku.—M. Sta- 
kovas, Prot.'Sekr. (49-50)

MASPETH, N. Y.
ALDLD 128 kp. 'ir LDS 14 

susirinkimas jvyks kovo 3 d., 8 
vak., Rusų Name, 56-58 61st
Kviečiame visus narius dalyvauti.— 
V. Kariūnas. (50-51)

kp.

St

Gerkite Arbatą 
Su Medum

, Laisvės įstaigoje galite gau
ti bitininko Končiaus medaus. 
Šalčiuose yra gerai gerti daug 
arbatos su medum. Ypač ge
rai yra daug arbatos su me-' 
dum ir prieš gult einant.

Medaus Kaina

KVORTA $1.25
PUSĖ GALIONO $2.25.

Tuojau kreipkitės į Laisvės 
įstąigą ir įsigykite medaus. Į 
kitus miestus nesiunčiame.

Fotografas
j Traukiu paveikslus familijų, ves-j 

tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa- ; 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojuj 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn ; 

kampaš Broadwa’V ir Stone Ave., 
prie Chauncey St., B’way Line j 

Tel. GLenmore 5-6191

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-
esant ir

Didžiųjų šešių firmų 24-rios 
duonkepyklos tebebuvo užda
rytomis ir praėjusi pirmadie
ni. Dėl to kai kuriose krau
tuvėse ii- Įstaigose, kurios var
toja baltą, gatavai supjausty
tą, suvyniotą duoną, pasijuto 
jos trūkumas.

šešių didžiųjų firmų ke
pyklos, sakoma, normališko 
darbo dieną pristatančios po 
10 milionų bandukių.

Priemiesčiuose,
mažieji duonkepiai 
tieji tautinių grupių 
valgyti europiečių 
rugines ir kvietines,
piečių ir amerikiečių kukuru- 
zines duonas), duonos dar ne-, 
sto kuoja.

Continental firmos duonve- 
žiams sustreikavus, kitos pen
kios firmos savo duonkepy- 
klas uždarė. Uždarytomis yra 
Drake, General, Grennan, 
Purity, Ward ir jų skyrių 
duonkepyklos.

kur veikia 
(kepan- 
Įprastas 

stambias 
pi.et-euro-

Stanley Fok, 14 metų ber
niukas, gyvenęs su, tėvais 
Brownsvilles projekte, 292 
Sutter Ave., sūnus ■ yetęrano 
Phillip Fox, tapo nušautas 
Gelmanų namuose, 122 Sutter 
Avenu^e. Sakoma, būk nu
šautas ., netyčia, jam su 
Gelmanų jaunuoliais apžiūri
nėj ant arsenalą, pasiruošiant, 
vienos gengsteriukų grupės 
karui prieš kitą.

Policijai padarius kratas 
.susiedijoje rasta revolverių, 
(Peilių, štangų ir kitokių įran
kių. Areštavo 8 jaunuolius. ,

»9^ k ■
Egzaminuojam Akis, 

:: Rašome Receptus . 
; Daroma ir Pritaikome Akinius

Laidotuvių Direktorius

Drs. Stėnger & Stenger
; ’ / Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn N. Y.

Tol. ST. 2-8342

MATTHEW. A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)i

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

’ MArket 2-5172

šviesesni gyvenimą) krizio 
laike kreipiamės Į mūsų mi
rusius kovotojus, ieškodami 
patarimų, paguodos, ir tt. To
dėl mes esame priversti žvilg- 
terėt Į tolimesnę praeitį, kad 
susipažinus su jų -kovos paty
rimais, kad sujungus jų kovų 
patyrimus su savo kasdieni
niais patyrimais. Mes juos 
Įjungiame i vieną sistematišką 
formą, išreikštą meno bei li
teratūros charakterį, kuris 
skatintų žmones imti aktyvų 
dalyvumą kovoj už savo ir vi
sų dirbančiųjų reikalus.

Be abejojimo, paskaita bus 
Įdomi visiems, kaip jauniems, 
taip ir seniems.

Kviečia
LMS 3-čios Apskr.

Komitetas.

>ooooooooooooooooooooooooo<

STANLEY 
ZUBAVIČ1US 

Akountentas

<

i

I

Ill AINSLIE STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EV. 4-3049

Kreipkitės kas vakarą 
nuo 7-tos vai. 

šeštadieniais ir Sekma
dieniais ištisą dieną.

>ooooooooooooooooo<xxxxxx»
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Jane Russell su Bob Hope 
vaidink vyriausiose rolėse fil- 
moje “Paleface,”

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

5

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kaųibarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

llĮgĄII&ĄJI

0

I

ftr...........      < ----

’JT TDWG O A I? ln GRAND STREETZUrĮ 3 DAK BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

BAR & GRILL

BEER & ALES

Telefonas 
EVergreen 4-7720,

Licensed Undertaker 
f

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
1—72 dienom 
6--~8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208
32 Tėn Eyck St. į

Tel. EVergreen 4-8174

Valandos:

TONY’S

Manager

JOHN A. PAULEY

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS tEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

, Tel. EVergreen 7-6868
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Trečiad.r*Kovo 2f 1949

—-w

Peter Kamskds

Peter 
KAPISKAS

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
✓

Kiekvieną 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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