
Tiesa Aukštyn Kojomis.
Negarbingas Pasididžiavi

mas.
Alaska, Vatikanas ir 

Moterys.
Melstis, ar Ne?
Pajudinsią Visą Žemę...
Laukiame.

Rašo A. BIMBA

Vienas klerikalu laikraštis 
rašo, kad jau prasidėjo “at
viras bolševiku karas prieš 
religiją.“ Betgi tai netiesa. 
Karą paskelbė dvasininkija. 
Už tai bolševikus kaltinti ne
galima.

* Paimkime Vengriją. Prieš 
r liaudies demokratiją sukilo

kunigai . Jie ryžosi pastoti 
kelią būtinoms re formoms.

Tos reformos nekliudė re
ligijos. Jos lietė žemę ir mo
kyklas.

Kunigai vėją sėjo. dabar 
audrą pjauna. Tai ir viskas. 

» ★ ★ ★

Atsimename laikus po 1917 
metu revoliucijos *. Rusu dva-' 
sininkija irgi nenorėjo nusi
leisti. Ilgai priešinosi visoms 
reformoms. Bet jai ragai bu
vo aplaužyti. Ji turėjo pri- 

». sitaikyti prie naująją sąlygą.
♦ Melstis ž.mbnėms niekas ne

kliudo. Tik vienas dalykas 
yra draudžiamas: bažnyčias

♦ ir cerkves paversti priešvals
tybinės agitacijos lizdais.

- ★ ★ ★
Kaidinolas Spellman pa

reiškė, kad jis atvirai didžiuo
jasi savo streiklaužiavimu.

Bet tai labai negarbingas 
pasididžiavimas. Spellman bus 
pirmutinis kardinolas atvirai 
d i d ž i u ot is sire i k 1 a u z i a v i m u.

šis kardinolo žygis atida
rys a.kis daugeliui tikinčiąją. 
Pats Spellman sakosi gaunąs

• tiek pasmerkimo laišką, jog 
nuo ją apsiginti nebepajėgia.

Vienas žmogus rašo iš A- 
* laskos, kad ten jaučiamas di

džiausias “moterų“ badas. 
Prieš du vyru tik viena mo
teris! Varžytinės už stebu
klingai Alaskon užkliuvusią 
merginą nesvietiškos.

Kodėl .moterys bijo Alas- 
x kos? Todėl, kad ten per šal

ta. 
★ ★ ★

.Klerikalą Drauge skaitau 
“specialaus korespondento” 
straipsni “Vatikano paslap
tys.“ Ten irgi kalbama apie

> moteris. Iš virš viso tūkstančio 
gyventoją tėra “tik koks šim
tas moterų.“ Tos visos jau 
ženotos, daugiausia diplomatu

9 pačios.
Kodėl moterys bijo Vatika

no? Gaila, kad “specialusis 
korespondentas“ nepaaiškina. 
O istorija būtą labai j domi-.

★ ★ ★
So. Bostono Darbininko 

Maceina aiškina' maldos reikš
mę. Jis bara “tinginius,“ kurie 

. melstis nenori. Ypatingai jau
ni žmonės nebenorį melstis. 
Girdi, laiko nėra.

Maceina duoda patarimą: 
atsikeikite penkiomis minu
tėmis anksčiau ir atsigulkite 
penkiomis minutėmis vėliau. 
Melskitės tik dešimt minučių.

Reikalavimas nedidelis. Pir-
> miausia jį turėtą išpildyti
e Darbininko redaktoriai. Ti

kiu, jog jie mažiau koliotąsi 
ir meluotą, jeigu anksti ryto
po penkias minutes . karštai

I
 pasimelstą. Gal gi Dievas ant 

ją proto susimylėtą.
★ ★ ★

Dirva skelbia, kad balan- 
/ džio 30 New Yorke įvyks 

smetonininką suvažiavimas. 
Šį sykį jie tikrai pajudinsią 
visą žemę. Bet ką jie svars
tys, .nepasako.

★ ★ ★
V. Rastenis rašo ilgą straips- 

W nį apie savo srovės vardą. Jo
kiu būdu smetonininką esą 

A* negalima vadinti “vidurine“
srove, arba “ketvirtąja“ sro- 

* Ve. Jie nori būti “tautiniu-
Ip t* tr (Tąsa 5-rue pus!.)
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ii Komunistę Gynėjai 
Sakor Teisinas Prieš 
Juos Neteisingas

• .—- ■ - ■ ■ —   » ✓
Trumanas ir Kardinolas Spellmanas Ypač Sukurstė Ūpą 
Prieš Komunistus; Teisėjas Atsisako Atidėti Teismą

New York. — Pirma ne
gu federal is apskrities tei
sėjas Haroldas Medina pra
dėjo šaukti kandidatus į 
džiūre vienuolikai komunis.-

NAUJAS BULIUS KONGRESUI 
PRIEŠ “RAUDONUOSIUS”

tu vadų teisti, komunistų 
advokatai pareikalavo pa
naikinti bylą prieš juos. 
Advokatai sakė: Kadangi 
prezidentas Trumanas ap
šaukė komunistų vadus 
Wm. Z. Fosterį ir Eugene 
Dennisą “išdavikais’’, tai 
teismas prieš komunistus 
negalės būti teisingas.

Teisėjas Medina atsisakė 
dėl to panaikint kaltini
mus prieš juos.

Vienas kaltinamųjų ko
munistų, Benjaminas J. Da
vis, New Yorko miesto ta
rybos narys, reikalavo ati
dėti teismą todėl, kad šiuo 

j laiku yra sukurstytas ūpas 
prieš komunistus. Jį ypač 
sukurstė prez. Trumaha's, 
apšaukdamas komunistus 
šalies “išdavikais,” ir Kar
dinolas Spellmanas, rengda
mas demonstracijas prieš 

, komunistus.
• Teisėjas atmetė šį reika
lavimą.

Kitu . atveju advokatai 
reikalavo atidėti teismą to
dėl, kad džiūrimenu sarašai 
šio mėnesio pirmajai pusei 
yra daugiausiai sudaryti iš 
kompanijų pareigūnų, fab
rikantų, turčių ir rinktinių 
profesionalų. ' Tuose 'sąra
šuose yra ,700 asmenų, o jų 
tarpe tiktai apie 30 darbi
ninkų. New Yorko dalyje
Harleme gyvena šimtai
tūkstančių negrų, bet į
džiūrimenu sąrašą įtraukti
tiktai 3 negrai.

Paštininkai prieš Ištikimy
bės Kvotimus

Washington. — 26 pašto 
tarnautojai kreipėsi į fede- 
ralį teismą, prašydami 
panaikint Trumano įves- 

: tus “ištikimybės” kvotimus, 
i kaipo priešingus šalies 
I Konstitucijai.

Dulles Pripažįsta, Kad 
Negręsia Karas iš 
Sovietų Pusės

Washington.— John Fos
ter Dulles, republikonas 
prez. Trumano patarėjas 
dėl užsieninės politikos, pa-* 
reiškė:

— Nėra jokio atsakingo 
valdininko, kuris manytų, 

| kad Sovietų Rusija mėgin-~ 
| tų užpulti Jungtines Valsti
jas.

| Teisėjas Medina atsisakė 
atidėti teismą, atmesdamas G z 

parodymus, jog dabartiniai 
džiūrės sąrašai yra poniš
kai vienpusiški.

Medina neleido komunis
tų advokatams .klausinėti 
kandidatų į, džiūrimenus. 
Jis pareiškė, jog tik 'jis 
pats statys jiems klausi
mus.

Visų vienuolikos komu- 
j nistų advokatams teisėjas 
leido tiktai dešimtį kartų 
pasipriešinti tūliems šau
kiamiems į ęlžiūrę asme
nims.

Teisėjas Medina uždrau
dė pašaliniams žmonėms į 
teismo salę įeiti; tiktai 
spaudos reporterius įleido.

FiBusteris Gręsia 
Reiidų Kontrolei

Washington. — Reakci
niai “demokratai” senato
riai iš pietinių valstijų vis 
tęsia filibusterį — begali
nius plepalus. Jie ketina fi- 
libusteriuoti dar per ištisas 
savaites.

Jeigu tomis tauškalinė- 
mis šnekomis jie sulaikytų 
Senata nuo veikimo iki šio 
mėnesio galo, tai išsibaigtų 
senasis įstatymas rendoms 
kontroliuoti ir nebūtu iš
leista naujo tam įstatymo.

Tie senatoriai plepa, kad 
išlaikytų tokias Senato tai
sykles, kur galėtų per fili
busterį sužlugdyt bet kokį 
pasiūlymą pirma, negu tas 
pasiūlymas bus svarstymui 
paimtas.

Trumaniškų senatorių va
das Lucas siūlė, kad Sena
tas dviem trečdaliais balsų 
galėtų sustabdyt filibusterį. 
Prezidentas gi sakė, filibu- 
steriul sulaikyti turėtų už
tekt paprastos daugumos 
balsu.

Mirė Kongresmanas 
Sol Bloom’as

■ I

Washington. — Mirė 
newyorkietis demokratas 
kongresmanas Sol Bloo
m’as,-78 metų amžiaus. Jis 
buvo Kongreso narys per 
25 metus.

Washington. — Republi
konas senatorius Mundt į- 
nešė paaštrintą savo bilių 
prieš Komunistų Partiją ir 
vadinamas “komunistinio 
fronto” organizacijas.

Pernykščioje Kongreso
• sesijoje suklimpo Mundto- 
Nixono bilius.

Komunistinį judėjimą šis 
bilius vadina “pasauliniai- 
plačiu suokalbiu esamoms 
valdžioms nuversti.”

Jis reikalauja suregis
truoti visus politinių ko-, 
.munistin. organizacijų pa-

j reigunuš ir narius, taip pat 
I ir tariamu “komunistinio 
fronto organizacijų” va
dus.

Bilius sako:
Suregistruotų asmenų 

sąrašus laikys generalis 
prokuroras ir viešai juos 
skelbs.

Neužsiregistravusieji bus 
baudžiami 2 iki 5 metu ka
lėjimo ir $5,000 piniginės 
baudos.

Republikonas kongres
manas Richard Nixon įneš 
panašų bilių Kongreso At
stovu Rūmui, c

Aukš. Teismas 4 Balsais prieš 
4 Patvirtino Bausmę Marzaniui

Washingtop. — Aukš
čiausias Jungtinių Valstijų 
Teismas keturiais teisėjų 
balsais prieš keturis patvir
tino bausmę Carini Marza- 
ni’ui, buvusiam valdžios pa
reigūnui. Vadinamas “libe
ralas” teisėjas Wm. O. 
Douglas susilaikė nuo bal
savimo. Tokiu būdu ir nu
puolė Marzanio apeliacija.

Federalis apskrities teis
mas yra nuteisęs Marzani 
1 iki 3 metų kalėti už tai, 
kad 1946 metais jis į vieno 
valdininko klausimą: — Ar 
esi ar buvai komunistas?—

Šnipai tada liudijo, kad 
Marzani priklausęs . Ko
munistų Partijai.

Dabar buvo jau antra 
Marzanio apeliacija Aukš
čiausiam Teismui.

Douglas nedalyvavo ir 
pirmosios a p e 1 i a c i j o s 
sprendime ,o aštuonių kitų 
teisėjų balsai* thip pat ly
giai pusiau pasidalino.

Karo metu Marzani buvo 
pareigūnas Strategin. Tar
nybos Įstaigoj ir padėjo pa
rinkti taikinius Japonijoje, 
kuriuos jankių lakūnai 
bombardavo.atsakė: — Ne.

Fosterio-Denniso Atsakymas
Prezidentui Trumanui

Maskva. — šį ketvirta
dienį susirenka nauja Auk
ščiausios Tarybos (sovieti
nio seimo) sesija. >

ORAS.—Būsią lietaus.

Dešimt Žvėrišku Nacių 
Nuteista Tiktai Kalėjimai!

Oldenburg, Vokietija. — • 
Vokiečių teismas įkalino 10 
nacių, buvusių saugų sto
vykloje, kur belaisivai buvo 
kankinami ir žudomi/ pu 
sargus teismas pavadino 
žvėrimis, bet skyrė jiems 
tik 33 iki 40 mėųesių kalėji
mo. Kiti 8 įkalinti vieniems 
metahis.

(Pabaiga) l
Iš savo pusės, mes, ko

munistai, gynėme ir ginsi
me tikriausius savo šalies 
reikalus: gynėme ir ginsime 
mūsų šalies žmones nuo vi
sų naminių ir užsieninių 
priešų. Kada mūsų Jungti
nės Valstijos buvo mirtina
me pavojuje, tai didysis tų 
laiku komunistas, genero
las Josephas Weydemeyer 
tarnavo Jungtinėje armijo
je; tarnavo joje ir daug •ki
tų Komunistų Sąjungos na
riu, v

Pastarajame kare prieš 
fašistų Ašį 15,000 (ameri
kinių) komunistų garbingai 
tarnavo ginkluotęse jėgo
se. Tarp jų buvo ir keturi 
kaltinamieji šiandieninėje ’ 
byloje, kurie įkaitinti tiktai 
už savo nuomonių skelbimą 
-tai Robertas Thompsonas, 
Distinguished Seryice Cross 
laimėtojas; Henry Wins- i 
ton, John Gates ir Gus 
Hali.

Mes, komunistai, esame 
pasišventę kovai, kad pada
rytume šią šalį taikia, gero- 
vinga ir pažangia. Mes ir 
toliau raginsime Amerikos 
žmones kontroliuoti lybiai 
naminę, kaip ir užsieninę 
politiką. Mes veiksime to
kioj dvasioj, kaip tas didis 
amerikietis, kuris atstova
vo tamstos valstiją pirm 
tamstos, — senatorius Carl 
Schurz iš Missouri, kuris 
1872 metais Senate pasakė

šiuos nemirštamuosius žo
džius: “Mūsų šalis, teisybė
je ar neteisybėje! Kada tei
sybėje, išlaikykime ją tei
singa; kada neteisybėje, at- 
veskime ją į teisybę!”

Nepaisant visų grūmoji
mų ir persekiojimų, mes ir 
toliau ryžtingai darbuosi
mės dėl taikos. Užuot ag
resingosios Šiaurinio At
lanto Santarvės — atgai
vintos prieškomunistinės 
Ašies — mes kartu su mi- 
lionais kitų amerikiečių ra
ginsime šią savo šalį pasi
rašyti Draugingumo ir 
Taikos Sutartį šit didžiuoju 
mūsų karinio laiko talki
ninku — Sovietų Sąjunga.

Tai šioje linkmėje glūdi 
taika ir saugumas Ameri
kai ir ištisam pasauliui.

Su pagarba,
< William Z. Foster,

Komunistų Partijos 
pirmininkas.

Eugene, Dennis,
Generalis Kom. Par

tijos sekretorius.

Sovietų Radijas Paskelbė 
Fosterio-Denniso Laišką

Maskva. — Sovietinis ra
dijas ištisai paskleidė Ame
rikos Komunistų partijos 
pirmininko Wm. Z. Foste- 
rio ir sekretoriaus Eugene 
Denniso laišką, kurį jie nu
siuntė prez. Trumanui. Tuo 
laišku jie atsako į tai, kad 
Trumanas apšaukė juos 
“išdavikais.”

Kongresmanai Urmu 
Užgyrė Didžiulę 
Šnipų Mašineriją
Valdžia Siųs Šnipus į Unijas ir Kt. Organizacijas; Bandys 
Juos Jbrnkti į Sovietus ir j Naująsias Demokratijas

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas per 40 mi
nučių 'urmu užgyrė val
džios sumanymą įsteigti 
milžinišką šnipų mašineri
ją Jungtinėse Valstijose ir 
užsiehyji Už tą šnipijados 
mašineriją balsavo 384 de
mokratai ir republikonai 
kongresmanai, o prieš ją 
tiktai darbietis Vito Mar- 
cantonio ir trys demokra
tai.

Ta valdinių šnipų įstaiga, 
vadinama Central Intelli
gence Ągency, tapo užgirta i 
faktinai be svarstymų.

Kongresmąnų karinės 
tarnybos komisija, raginda
ma priimti tą pasiūlymą, 
slėpė įvairius jo posmus.

Priešunijinis Aukšč. 
Teismo Sprendimas

Washington.— Aukščiau
sias Teismas 7 balsais prieš 
2 nusprendė, jog atskiros 
valstijos “turėjo teisę” už
draust pilną unijų pripaži
nimą darbavietėse net pirm 
Tafto - Hartley’o įstatymo 
išleidimo. Vadinasi, nors 
unijinis Wagnerio įstaty
mas tada užgyrė pilną 'uni
jų pripažinimą, vis tiek at
skiros valstijos savais įsta
tymais galėjo užgint tokį 
unijų pripažinimą, kaip 
dėsto šis Aukščiausio Teis
mo sprendimas.

Jeigu Kongresas ir su
grąžintų Wagner. įstatymą 
(su darkančiais “pataisy
mais”), bet neužgintų vals
tijoms kontroliuoti unijų, 
tai pagal dabartinį teismo 
sprendimą atskiros valstijps 
galėtų uždraust pilną unijų 
pripažinimą.

15 Bulgarų Kunigų 
įkalinti už Išdavystę

Sofija, Bulgarija. —Bul
garų teismas nuteisė ketu
ris protestantų kunigus vi
są amžių kalėti, o kitiems 
vienuolikai paskyrė trum
pesnes kalėjimo bausmes.

Jie baudžiami už tai, kad 
šnipavo anglam - ameriko
nam prieš Bulgarijos liau
dies respubliką, suokalbia- 
vo nuversti jos valdžią su 
svetimų kraštų pagalba ir 
šmugeliavo amerikinius pi
nigus juodojoj rinkoj.

Anglija Siunčia Daugiau 
Kareivių Prieš Afrikiečius -

Accra,' Afrika. — Angli
ja lėktuvais skubotai siun-. 
čia daugiau kariuomenės 
prieš bruzdančias tautas 
afrikinėse anglų kolonijose. 
Smarkėja judėjimas dėl 
tautines savivaldybės.

Kongresmanas Marcan- 
tonio dėl to pareiškė:

*— Mes dalyvavome ka
ruose, net ir pilietiniame 
kare, bet dabar dar pirmą 
kartą šios šalies .istorijoje 
reikalaujama, k<ad Kong
resas balsuotų už pasiūlymą 
be pilno jo prasmės išaiški
nimo. Įsibangavus karinei 
isterijai, reikalaujama, kad 
Kongresas aklai išleistų į- 
statymą^ kurio reikšmė yra 
slapstoma.

Iš Kongresui atidengtų 
šio pasiūlymo punktų, ta- 
čiaus, matyt štai kas:

Centraline šnipų įstaiga 
lavins ir siųs savo agentus 
į darbo unijas, mokslines 
draugijas, žemdirbiškas ir 
prekybines o r g anizacijas 
Jungtinėse Valstijose ir 
užsienyj.

Valdžia jiems mokės re- 
guliarę algą priedan prie 
algos, kurią tie šnipai gaus 
iš darbo unijų ir kitų orga
nizacijų bei įstaigų.

< Be to, valdžia apmokės 
jų kelionių išlaidas ir įvai
rias kitas lėšas.

Šnipų vardai nebus įra
šyti į oficialius valdinių 
tarnautojų sąrašus.

Centraline Šnipų Įstaiga 
ir generalis prokuroras, ap
lenkdami ateivybės įstaty
mus, galės per metus pri
imti iki šimto sveturgimių 
šnipų jr jų šeimų. '

Bus steigiami šnipų “tin
klai” Sovietų Sąjungoj ir 
naujosiose demokratinėse 
valstybėse.

— H'as įstatymas atida
rys duris Amerikon buvu
siems fašistams, monarchi- 
stams, darbininkų priešams 
ir Franko agentams, — pa
reiškė kongresmanas Mar- 
cantonio*.

Slepiama, kiek valdžia 
viso išleis pinigų tai įstai
gai. Už bet kokį išmokėji
mą mažiau kaip $1,000 ne
bus vedama jokių- atskaitų.

-r............. ......

Senatorių Komisija 
Užgyrė $5,580,000,000 
Marshallo Planui

Washington. — Senato' 
komisija užsieniniais reika
lais. — republikonai ir de
mokratai — vienbalsiai už
gyrė valdžios siūlymą pas
kirti Marshallo planui 5 bi- 
lionus, 580 milionų dolerių 
penkiolikai mėnesių, užsi
baigiančiu 1950 m. birželio 
30 d.j '

Skaičiuojama, jog vaka
rinės Europos kraštams 
ginkluoti* prieš Sovietus, 
pagal Atlanto santarvės 
planą, Amerika išleis dar 
apie bilioną dolerių per 
metus.
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Neoficialės Karo Paliaubost
Kinijos karo fronte dar vis “nėra nieko nauja.” Ko

munistų vadovaujamos liaudies armijos, matyt, stovi 
Yangtze upės šiaurinėje pusėje ir laukia įsakymo mū
šiams pradėti. *

Kada tie mūšiai prasidės, kada prasidės liaudies armi
jų ofensyvas pietinei Kinijai išlaisvinti, sunku pasakyti. 
Tūli spėja, jog tai bus neužilgo.
' Tuo pačiu kartu pasitarimai tarp Nankinge likusios 
Kuomintango valdžios ir komunistų vadų dar vis tik pu-.
siau oficiališki. Sakoma, šį mėnesį, apie jo vidurį, prasi-j «Gerb Laisvės leidėjai: A. Valeika,
dėsiančios oficialės taikos derybos. I Vienybės Pašalpinės Drau- W. Jankowsky, McDonald,

_Bet kiti spėjikai teigia, jog tų deiybų nebūsią bent šį gijos laikytame metiniame i Pa. 
mėnesį. Sakoma, jog paliktoji Kuomintango valdžia Nan- ’
kinge nebepajėgianti suvaldyti savo pasekėjų: vieni jų .$5

Bložys, N. 
John Ster-Rasite čiajBillerica, Mass.;

$5, kuriuos paaukojo Lais- bis, Detroit, Mich,; 1g. Sča- 
Jubiliejaus ♦ pa- sionis, Tuckahoe, N. Y.; M. 

sveikinimui.• Jis, paaukoda- Imbras, Pittsburgh, Pa.; 
mas, pareiškė, kad norįs bū- John Pauleckas, Cambridge, 
ti pirmuoju Jubiliejaus pa-j Mass.; Z. Kundrotas, Grand 
sveikintoju. D r a u g iškai, | Rapids, Mich.; Ch. M. Balk, 
Chas. Stephens, Cliffside Melvindale, z Mich.; Wm. 
Park, N. J.” ! Geibes, Cleveland, Ohio; W.

—;----  ! P. Kelley, Brockton, Mass.;
Chicago, Ill.;

ves 30 m.

Gerb. Laisvės

sausio 31 d., 
dienraščio pa- 
30 m. gyvavi-

kinge nebepajėgianti suvaldyti savo pasekėjų: ’ 
trokšta tartis su komunisfais, kiti — ne. Vieni syra nuo
širdūs taikos šalininkai, kiti — veidmainiški.

Na, o pats Čiang Kai-šekas, pranešimai skelbia, orga
nizuoja savo armiją ir žada “kovoti iki' galo.” Kitais žo
džiais: kuomintangiečiai taip suskilę, kad jie kol kas pa
tys nežino, kaip ir ką darys.

Jei liaudies armijos, vadovaujamos komunistų, pradės į Hnkime^'ilgiausiai gyvuoti 
mūšius, pradės pavasarinį ofensyvą, tai tas ofensyvasj mQSų dienraščiui. Vienybes 
bus labai platus ir intensyvus. Galintas daiktfes, kad nau-i [)r_j()S pjrmininkė •/. Sti- 
iuoiu ofensyviniu mostu .komunistai išlaisvins visas tirs- - -j TL.rr.idn)1 ” čiausiai apgyventas pietines Kinijos provincijas, taipgi/7'"''’ B1Gckton’ 
didmiesčius, tokius, kaip Nankingas, šanghajus, Hhn-i “Gerbiamieji: Prisiunčiu 
kowas, ir kiti. _ į pasveikinimą konvencijai —

Turime suprasti, jog komunistų šalininkai pietinėje) Gaila, kad mes ’nega- 
Kinijoje nesnaudžia: jie organizuojasi ir ruošiasi padėti' Įėjome dalyvauti. Jonas ir 
liaudies armijoms, kuomet jos bus prie didmiesčių vartų.j /..ju, ZniCu HvHp Pm-k šanghajuje ypačiai yra daug komunistų šalininkų. laiR‘

Taigi neužilgo Kinijoje reikia tikėtis didelių įvykių.

sveikinimui
mo proga. Kadangi dienraš
tis Laisvė visuomet talpi
na mūsų pranešimus veltui 

j ir duoda mums teisingiau- 
jsias pasaulines žinias, tai

a.; Andrius ir Margaret 
Šapalai, Tacoma, Wash.;. 
Jenas Gavenavičius, So. 
Boston, Mabs.; M. Kutchins, 
Linthicum, Md.; Petras Ur
bonas, Ashland, Pa.; Juozas 
Kiaušas, Chicago, Ill.; J. 
Jurgėlai, So. Windsor, 
Conn.; Stanley Ketchin, 
Windsor Locks, Conn.; M.

Beje, apart7 aukų, gavo
me ir naujų skaitytojų. Ir
gi svarbu, kad kiekvienas 
bandytų gauti nors po vieną 
naują skaitytoją savo dien
raščiui.

Šį’1 sykį pasidarbavo ir 
prisiuntė naujų skaitytojų 
sekami.

Po vieną: J! Grinevičius, 
Throop, Pa.; Chas. Steph
ans, Cliffside Park, N. J.; 
Stasys Kuržinskas, Maha- 
noy City, Pa.; Z. Matakas, 
Hillside, N. J.; L. Prūsei fta, 
Chicago, Ill.; Wm. Patten, 
Gloucester Heights, N. J.; 
A. Žemaitienė, Binghamton, 
N. Y.; P. Gavėnas, Court
land,- Canada; P. J. Ander
son, Rochester,. N. Y.; V. 
Ramanauskas, Minersville, 
Pa.; M. Kazlauskienė, Bing
hamton, N. Y. .

M. Janulienė, Detroit, 
Mich., viso prisiuntė tris 
naujus skaitytojus.

S. Kuzmickas,- Shenan
doah, Pa. ' ir P. Šlekaitis, 
Scranton, Pa. prisiuntė, po 
du naujus skaitytojus.

Laukiame daugiau naujų 
skaitytojų ir pasveikinimų 
nuo dienraščio pritarėjų 
rėmėjų. ,

Laisvės Adln-cija.

Toki Mūsų Valdonai

ir

Iš Valstiečių Gyvenimo 
Mažųjų Lapių Apylinkėje

Rašo N. Piterskis
tekdavo menki žemės skly
peliai, bet ir į tokius vals
tiečius buvo žiūrima kaip į 
laimingus, nors skurdaus 
derliaus jiems ,vos užtekda
vo iki pavasario. Per šim
tą apylinkės valstiečių nei 
šito neturėjo.

! • Bergždžiai klausi tų žmo
nių, kas buvo įdomaus jų 
praeities gyvenime.

— Mes net tokio žodžio 
“kultūra” nežinojome,—'sa
ko kolektyvininkas Antan. 
Sicila, ir karti šypsena iš-

— Mums-

Mažosios Lapės, Lietuva.- 
Sekmadienis. Užsnigtais ta
keliais rinkosi tolimųjų 
vienkiemių ir gretimų kai
mų kolektyvininkai ir dar
bo valstiečiai į Mažųjų La
pių apylinkės kolektyvinio 
ūkio klubą. Vienas kitam 
pasakodami naujienas, gy
vai šnekučiuodami, jie į- 
prastu žingsniu peržengda
vo klubo slenkstį.

Gražus kultūros židinys 
z

Šiandieną , čia ypatingai 
datfg žmonių. Lektoriuje kreipia jo lūpas, 
turi įvykti eilinis kolektyvi- buvo sunku įsivaizduoti, 
ninku ir valstiečių užsiėmi
mas. Dar ilgai prieš prasi
dedant paskaitai, salė jau 
yra pilnutėlė žmonių. Lai
kas bėga nepastebimai. 
Prie knygų lentynos biblio
tekininkė Elena Zgirskaitė' 
siūlo jaunajai kolektyvinin- 
kei Zojai Sicilaitei keletą 
knygų. Čia ir Gogolio “Mi
rusios sielos”, ir Gorkio 
“Makaras Čudra”, ir Šolo- 
čhovo “Pakelta velėna”, ir 
Petro Cvirkos veikalai, ir 
ne mažai kitų gerų knygų.

Nekantriai laukia savo 
eilės kolektyvininkė Blaže
vičių te. Ji seniai nori per
skaityti Elmaro Grino kny
gą “Vėjas iš pietų.” Sena 
valstietė Matlovienė susi
kaupus vartalioja Glebo Us- 
penskio rinktinius veikalus, stengėsi Vaclovas Rusteika

Priešingoje salės pusėje duoti savo sūnui pradžios 
pire rojalio — jaunas zoo- mokslą. 1937 metų rudenį 
technikas Vilkas. Skamba Jonukas 
pažįstamos dainų melodi- j džiaugsmu peržengė moky- 
jos. Prie šachmatų stalo j klos slenkstį. Bet jau po 
susimąstė Jonas Rusteika j dviejų mėnesių, užėjus pi'r- 

žygį.: miems šalčiams, basas ir 
senių apiplyšęs valstiečio sūnus 

grupė žiūrinėja žūrnalo j turėjo mesti mokslą. 
“Ogoniok” paskutinio nu-. 
merio iliustracijas. Giedri 
veidai byloja, kad žmonės 
čia jaučiasi gerai ir laisvai, 
kaip gįmtuose namuose.

Čia pirmiau linksmindavo 
Smetonos kliką 
dar visai neseniai, 

kas

kad ir mes galėtumėme pa
ilsėti, pasiskaityti laikraš- 
čiusj naudotis biblioteka, 
mokyti mūsų vaikus. Man 
retkarčiais tekdavo būti 
Kaune. Girtųjų muštynės 
smuklėje buvo vienintelis 
mums prieinamas reginys.

Nebūdavo šviesos, 
nebūdavo kultūros

Buržuazinio režimo me
tu ne tik Mažųjų Lapių a- 
pylinkėje, bet ir visame La
pių valsčiuje nebuvo nė 
vieno klubo, nė' vienos bib-1 
liotekos. Kaimo dirbančiųjų 
vaikai augo tamsūs ir ne
mokyti. Ne kiekvienam val
stiečiui pavykdavo < savo 
vaiką norš dvejiems me
tams leisti i mokslą. Veltui i • - *-

Šituo taip pastovios tai
kos,, lyg kokio naujo išga
nyto jaus, laukiančiai žmo
nijai laiku, kai klausai iš 
Washingtono mūsų valdo
vų kalbų, diskusijų, prane
šimų, ypatingai tokių gar
senybių, kaip senatoriai, 
kongresmonai, valstybės de
partmento , mandriausios 
galvos, arba kad ir paties 
prezidento Trumano, kabi
neto aukščiausių valdiniu- i apgalvodamas eilinį 
kų, paskui radijo komenta-1 Prie koklių kamino 

'"ą Į torių, kurių tik kalbos He
mas įvyko-'; tą pačią dieną, i Burt, Raymond, . Wash.; A. šios šalies ai ba užsienio 
kai įvyko suvažiavimas.' Ramanauskienė, Edwards- 
LLD 45 kp. nariai išreiškė,! ville, Pa.; J. Stankevičius, 
kad visuomet rems dienraš-i Wilkes-Barre, Pa.; J. Bal

tušis, Philadelphia, Pa.: 
Alex Sherbin, Pittsburgh, 
Pa.; Anton Čekanauskas,

Mich.; Geo. Wareson, Broo-

Mass.

Ilgiausias Italijos Darbininkų Istorijoj Streikas
Prieš tūlą laiką grįžo darban Sicilijos (Italijoj) sie

ros kasėjai — jie grįžo, laimėję dalinus savo reikalavi
mus.

Šis streikas tęsėsi per 50 dienų ir jis skaitosi ilgiausiu 
Italijos darbininkų judėjime streiku.

Sicilijoje, kaip žinoma, darbininkų judėjimas tebėra 
silpnas. Sicilijoje tebešeimininkauja, feodalistai —- dvar-;tį Laisvę, Vilnį ir kitus pa- 
poniai — panašiai, kaip jie šeimininkavo per pastaruo- i žangius leidinius ir laisvę 
sius šimtus metų (Sįcilija — žemės ūkio sala). Todėl ir mylinčias organizacijas ir 
sieros darbininkų - kasėjų streikas vyko labai nepalan-1 kovojančias už liaudies tei- 
kioje aplinkoje: streikieriai buvo visaip persekiojami, iš- sės dėl visos žmonijos. K. J.

St. Petersburg,

Po $2: J. Sadauskienė, 
Brooklyn, N. Y.; Mrs. Pet- 
litskienė, Maspeth, N. Y.; 
Kazys Sinkevieh, Waterbu
ry, Conn.; John Milinaitis, 
Baltimore, Md.; S. Griggs, 
Port Arthur, Canada. •

Po $1: Wm. Sadauskas, 
randate $10, Scranton, Pa. ; D. Daveikis, 

Burlington, N. J.; C. Kode-tai kuopos narių suaukot
Laisvės dalininkų sųvažiavi-[ Hs, Nashua, N. H.; J. Kriš- 
mui. Mūsų kuopos susirinki-jčiūnas, Pittston, Pa.; --

juokiami, žeminami. Jų ekonominė buitis labai 'buvo įToshalis, 
sunki ir streikas nebūtų buvęs laimėtas, jei visos Italijos jFla.” 
darbininkai nebūtų stoję jiems talkon.

Bet jiems talkon stojo Generalinė Italijos Darbininkų ’ 
Sąjunga su savo milijonais narių. Visoje Italijoje buvo! 
renkamos aukos ir siunčiamos streikuojantiems Sicilijos! 
sieros darbininkams. Tokiu būdu streikieriai ir jų šeimos! 
galėjo gyventi, galėjo tęsti kovą net ir labai nepalankio- ; 
se sąlygose.

Sakoma, jog šis Sicilijos darbininkų laimėjimas įnešė’ 
naujos dvasios, naujo entuziazmo į visos Sicilijos .darbo: 
žmonių eiles. Nuo dabar jie bus ateityje drąsesni, ryž-j

nas, Hazardville, Conn.; J. 
Peskin, So. Boston, .Mass.; 

[Jonas Chėsnius, Ozone 
! Park, N. Y.; Ben Stumbras, 

Norwoodo Marissa, Ill.; Mrs. Eliz, 
kuopa sveikina Macey, Lederach, Pa.

Laisvę su $5. Geriausio pa-[ Ųž aukas ir dienraščio 
sisekimo visuose jūsų dar-130-m. gyvavimo proga pa-

“Gerbiamieji
LDS 3-čia

buose. Draugiškai,
Zaruba, kasierius, 
wood, Mass.”

Olga
Nor-

------_.c ------ ----  ------ . ! Nuo pavienių ir organi 
tingesni ir kovingesni, nes gerai žinos, kad už jų nuga-;zaeijų gavome sekamai:
ros stovi visos Italijos organizuoti darbininkai. Jalui Balsys, Baltimore, 

Md., $18.
Po $10: Nuo LLD 12-tos 

apskr. konferencijos, Scran- 
tohe; J. Šapolas, savininkas

sveikinimus širdingai dėko
jame. Tikimės, kad ir kiti 
skaitytojai - rėmėjai, pa
sveikins savo dienraštį Jubi
liejaus proga. Apie šį Jubi
liejų plačiau galite paskai
tyti kit. laikraščio nume-

politiką, tai atrodo, kad 
kalba toli gražu protiškai 
dar nesubrendę jaunikliai... 
Ištikro, blaivaus proto 
žmogui klausant tų jų visų 
tiradų, kyla mintis, kad gal 
tų kalbėtojų smegenys yra 
suparalyžiuotos arba ilgais 
plaukais apžėlusios, kurie 
suveržia gražesnes jų min
tis ir joms neleidžia nei iš 
vietos pasijudinti. Juk ki
taip jų darbų ir kalbų ne
galima pasverti ir įvertinti. 
Atrodo, kad jau jie visai 
nebenori gyventi ant šitos 
griešnos ašarų pakalnės, o 
trokšte trokšta kuo grei
čiausiai išmėtyti visas ato
mines bombas — kiek tik 
jų'turi pridirbę,— tiesiog 
ant žmonių galvų... ant 
miestų, ant kaimų, jūrų...

riuose. Bet yra svarbu, kad ’Na, ir tegul viskas pra-
k o 1 o n ijose organizacijos 
rengtų parengimus šio Ju
biliejaus naudai.

Partizanų Karas Indonezijoji
Komercinėje spaudoje šiuo metu mažai žinių teranda

me apie Indoneziją, apie josios vidujinę padėtį. Tiek tik 
žinome, jog Hollandijos plėšikai nuvertė Indonezijos res
publikos valdžią ir patys “paėmė- į savo rankas krašto1 
reikalus tvarkyti.” ’ x |

Tačiau tie reikalai jiems nevyksta tvarkyti, — nesi
duoda tvarkomi!

Iš visokių šaltinių gautas žinias (apie Indoneziją), su
dėjus, susidaro toks paveikslas: partizaninės armijos In
donezijoje veikia ir jų veikla plėtojasi.

xNuo’to laiko, kai hollandai pasiėmė Indonezijos sostinę 
Jogjakartą, ten partizanai jau užmušė arba sužeidė apie 
pusantro tūkstančio hollandų karių.

Respublikinės “nepaprastos- padėties” vyriausybės vei
kia Javos ir Sumatroj salose.

Neseniai respublikinės armijos susirėmė su hollandų 
armijomis apylinkėse tokių didžiulių miestų,: kaip Sura
baya, Semarang ir Madiun. * ( -

Partizanai užpuldinėja visokias hollandų strategines 
pozicijas ir tie užpuldinėjimai pridaro imperialistams 
daug žalos.

, Daug pramonės darbininkų atsisako dirbti fabrikuose 
— jie meta darbus ir vyksta į laukus, į kalnus, į partiza
nų gretas. • x
t Neseniai Sumatroje, sakoma, įvyko hollandų karių su
kilimas, dėl kurio^buvo sušaudyta 213 sukilėlių.

Indonezijos sodžius yra griežtai nusistatęs prieš hol- 
landus ir daugelyje sričių hollandai negali net pasirodyt i.

Kitais žodžiais: 
sirodo, nebus, kol 
trauks arba nebus

Fhancijos ambasadoriuh Henri Bonnęt ir Holandijoš 
ambasadorius Eelco N. Van Kleffens buvo atėję' pas 
mūsų valstybės sekretorių Dean Acheson išgirsti 
mūsų valdžios valią dėl North Atlantic Pakto. Jie 
čia matomi išeinant iš valstybės departmento rūmų 

Washingtone

smenga skradžiai žemę — 
ir sykiu jie patys!

Tai štai koki mūsų valdo
vai ! Jų suplanavimas ii; 
skyrimas šalies biudžeto 
net 41 bilijono dolerių vie
niem metam ir taikos me
tu, tai yra baisus dalykas, 
žmogaus kūną sukrečiantis 
dalykas! Ir skriauda didelė, 
skriauda piliečiam.
' Tatai prilygsta Hitlerio 

biudžeto kėlimui Vokietijoj 
nuo'pdt 1933 metų, kuris 
kilo pasakiškomis sumomis, 
pakol “pasiekė čiukuro ir 
sprogo *1941 m., uždegdamas 
antrą pasaulinį karą, ku
riame ne daug ko trūko 
Hitlerio nevidonam — tik 
atominės bombos, — kad 
būtų žuvus* visa žmonija 
pasaulyje. Bet laimė, kad 
Dievas kiaulei nedavė ra- 
-gų • • •

Indonezijoje ramybės nėra ir jos, pa- 
hollandai imperialistai iš ten nepasi- 
išmušti.

Washington! — 
ratai1 senatoriai iš 
valstijų vis dar stabdo Se
nato darbą; tęsdami begali
nius savo plepalus-filibiiste- 

• tn.

Demok- 
pietinių

O' 
prieš 10 metų, mažai 
išdrįsdavo, prisiartinti prie 
dviejų aukštų pastato — 
smetoniško ministro vasa
rinės rezidencijos. Liaudis 
žinojo žiaurų dvarininko 
Merkio būdą. Toje pačioje 
salėje' kur šiandien susirin
ko buvusieji Merkio samdi
niai, kitados linksminosi 
Smetona. Vieną orgiją sek
davo kita. Miškuose didpo- 
niams buvo ruošiami me
džiokliški pasilinksminimai. 
Trūkstamus šunis Merkys 
pakeisdavo savo samdi
niais.

Atsisakyti nuo gėdingos, 
žmogų žeminančios me
džioklinio šuns pareigos, 
pasipriešinti žiaurioms šei
mininko užgaidoms — buvo 
neįmanoma. Tai reiškė su
traukti ant savo galvos di
delę bėdą. Užsispyrusius 
Merkys išvarydavo nuo sa
vo žemės, kas* buvo lygiu 
bado mirčiai.

Kaimas keičia savo 
j išvaizdą

Puikioje Nenes pakran
tės kalvoje yra Mažųjų La
pių apylinkės kaimai, iš vi
sų pusių apgaubti tankiais 
miškais. Tačiau šios apylin
kės valstiečiai daug metų 
nepastebėdavo s u p a n č io 
juos grožio. Badas ir skur
das neapleisdkvo skurdžių 
varguolių lūšnų ,kurių vie
nintelė dalia buvo tik' ka
torginis be prošvaistės dar
bas.

Trečdalis visos ariamo
sios žemės priklausė pen
kiems dvarininkams ir

Mokykla prieinamą visiem
Tarybų valdžia iš pašak- 

nų pakeitė visą kaimo gy
venimo santvarką. Nebėra 
daugiau dvarininkų, paža
boti buožės, žemė tapo savo 
tikrojo šeimininko, kaimo 
dirbančiojo lobiu. Naujas 
gyvenimas įžengė \ jo na
mus, o su juo ir nauji inte
resai.

Tarybinės vyriausyb ė s 
rūpinimasis užtikrino kai
me spartų augimą kultū
ros, nacionalinės savo for
ma, socialistinės savo turi
niu. Kiekvienas Mažųjų La
pių apylinkės vaikas lanko 
dabar mokyklą. Bet čia y- 
ra ne tiktai' mokykla; ati
daryta taip pat ir progim
nazija, kurioje'mokosi 160 
valstiečių vaikų. Suoluose 
sėdi 7 kartus daugiau mok
sleivių, negu smetoniniais 
laikais.

Mokosi ne tiktai vaikai— 
mokosi ir suaugusieji, tie, 
kuriems pirma raštingu
mas • nebuvo prieinamas. 
Mažosiose Lapėse, atidary
ta vakarinė suaugusiųjų 
mokykla, kurioje tarybiniai 
mokytojai — Genė Maru- 
šaitiene, Juozas Bliūdis ir 
Andrius Povilaitis ’ moko 
kolektyvininkus ir- valstie
čius lietuvių bei rusų kal
bų, aritmetikos ir geografi
jos. .
Kolektyvinio ūkio vaidmuo

Apylinkėje suorganizuo
tas Stalino vardo kolekty
vinis ūkis, tapęs priešaki
nės kultūros nešiotoju. 
Kaip tik klubas yra švieti
mo židinys. Čia tarybinis 
valstietis užgeso seną žino
jimo troškulį. Knygose, 
paskaitose, laikraščiuose jis 
ieško atsakymo į gausingus 

’ klausimus, kurie J į šiandie-
10 ną jaudina.

buožių. Valstiečių ūkiams (Pabaiga 5-tam pusi.) J

2 pusi.—-Laisvė {Liberty, Lith. Daily)— Trečiad*, Kovo 9, 1949



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 munis 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!

Moterų Kongresas Susirūpi
nęs Stoka Švietimo Vaikams

SMULKMENOS

Amerikos Moterų Kon
greso vaikų priežiūrai ko
misija savo aplinkraščio 
numeryje 1-me sušuko:

— Mūsų šalis šiandieną 
randasi krizėje švietimo 
klausim u.

Shakespearo laikais mo
terims buvo nepadoru vai
dinti veikaluose, vyrai at- 
lošdavo visas moterų roles 
visuose teatruose.

Rašo JOHANNA
ir klaidingai, ir tai proto 
laisvė veda prie progreso.

K. Tautkienė

Tarybų Valstybės Rūpinima 
sis Motina ir Vaiku

Vaikai Turi Teisę Gauti 
Mokslą

Amerikos Moterų Kon
greso vaikų reikalams ko
misija toliau sako:

“Tiktai paskiausiu šimt
mečiu teisė gauti iš visuę- 

| menės nemokamą mokymą
Ir aplinkraštis, pirm pa- tapo pripažinta teise kiek- 

teikdamas savo komentarus, vieno vaiko — ir kaipo to- 
pakartoja kitų jau paskelb- kia pripažinta įgyvendini- 
tus tokius faktus. Jis rašo: mu ir praplėtimu teisių Bi- 

“ ‘Krizė mokyme,’ sako liaus. Vienok dėl to, kad ta 
National Council on Coope
ration in Teacher Educa
tion, ‘yra krizė Amerikos 
gyvenime. Tai nėra vien 
švietimo profesijos proble
ma.’ ”

Kongreso komisija toliau 
klausia:

“Kas dedasi mūsų mo
kyklose, kad galėjo iššaukti 
tokį stiprų pareiškimą?” Ir 
nurodo, kad:

“1. Taip stokuoja moky
tojų, kad dėl jų stokos 1947 
metais buvo uždarytos 6,000 
mokyklų. •

“2. Tais pačiais metais 
123,492 mokytojai mokė te
turėdami tik nepaprastos 
padėties mokytojų liūdy- 
mus, o 61,191 mokytojas 
patys nebuvo siekę mokslo 
aukščiau vidurinės mokyk
los (high school).

“3. Visos šalies skale 
imant bendrai (average) 
mokytojai gaudavo algos po 
$47 per savaitę.

“4. 'Mažiausia puse visų 
mūsų šalies mokykloms pa
statų yra atgyvenę ir nepa
kankami.

“Tos skaitlinės yra pa
teiktos Benjamin’o Fine, 
New Yorko Times" o švieti
mo redaktoriaus. Dalina 
peržvalga skaitlinių už 1948 
metus rodo, jog padėtis ne 
gerėja, bet blogėja tikrai 
bauginančiu greičiu. Trum
pai tariant, anot Mr. Fine’o 
išsireiškimo, ‘Mūsų vaikai 
apsukami.’ ”

teisė laimėta principe, mes 
negalime atsidėti, kad kiek
vienas vaikas gaus jam rei
kalingą apšvietą. Tikrovėje 
šiandien, remiantis • Pa
rents’ Instituto viršininko 
George Hecht pateiktais 
duomenimis, keturi milio- 
nai mūsų šalies vaikų visai 
nelanko mokyklos, nes nėra 
tam patalpų ir priemonių.”

O tai vis, reikia atsimin
ti, biednuomenės vaikai. 
Kapitalistų ir bendrai bur
žuazijos vaikams mokyklų 
nestokuoja. Jie išmokomi 
ne tiktai to, kaip grumtis 
gyvenime už lygią progą su 
biednuomene. Jie paruošia
mi ir tam, kaip geriau tą 
biednuomenę pasijungti, 
kad iš jos pasipelnytų.

Tame . pat rašte moterų 
komisija pabrėžia apie pa
vojingumą -atakų, ant idėjų 
švietimo srityje ir apie liau
dies kovą prieš persekioto,- 
jus tų idėjų ir bendrai 
prieš krizę švietimo srityje. 
Apie tai teks kalbėti atski
rai. ’ ' B-ė.

Philadelphia, Pa.

Viešosios (public) moky
klos pirmu kartu atidarytos 
Pennsylvanijoj 1834 
tais.

me-

Platonas sakė: “Namas, 
kuriame randasi knygynas, 
turi savyje sielą.”

Ingersoll sakė: “Žmogus- 
žengia pirmyn tik tuomet, 
kada jis į savo darbą pri
maišo savo proto. —

“Jis to atsiekia tik su
jungęs savo spėkas su gam
tos spėkomis. Tik atsipalai- 
dojęs nuo baimės ir netekęs 
vilties, kad Dievas viską 
jam suteiks ...”

Žmogus, kuris nesupran
ta priežasčių to, kas aplink 
jį dedasi — esti prietarin
gas, ' bailys, ramina save 
malda.

Bet darbininkas , neturi 
kada melstis,, kuomet maši
na jam sugenda,'— jis kar
tais net keikdamas ją tai
so ...

Britanija panaikino ver
guvę 1808 metais. Mūsų 
Jungtinės Valstijos panai
kino Vergais prekybą tais 
pat 1808 metais su kitomis 
šalimis, bet namie J. V. ver
guvė bujojo.

Rugpjūčio 28.-tą, 1833 
metais, Anglija panaikino 
vergiją savo kolonijose.

O J. V., mūsų šalyje, A. 
Linkolnas panaikino vergi- 
ją sausio <1, 1863 metais:

Kojų žingsniai
Klausyk, gali juos pažin

ti: .
Kūdikėlio nedrąsus žings

nis. .
Vaikų tratanti žingsniai,
Jaunuolių drąsūs žings

niai.
Greiti, raminanti motulės 

žingsniai.
Pilni, tvirti tęvelio žings

niai.
Žingsnių nepatėmijame, 

bet priprastų laiku negirdė- 
dami jų, pasigendame.

Iš mažos gilės didieji ą- 
žuolai išaugę.

Gilė į ąžuolą nepanaši. 
Tai kur glūdi gilėje žinoji
mas, 
kitas 
ti?

Iš

kad ąžuolas, o ne kas v 7
jai prisieina išaugin-

kiaušinių mažų ir di- 
išauga žuvys, paukš- 
ir visokia gyvybė.

nepanašus į su-
čiai
Kiaušinis 
tvėrimą, bet ten glūdi pat 
pradinė medžiaga išsivysty
mui pagal savo pranokėjus.

Ir žmogus išsivystęs iš 
mažulio kiaušinėlio, kuris 
vos surandamas kada neap
vaisintas išmetamas iš kū
no.

Pirkti Pakelį, 
Ar Svarais?

Susipažinkite su Meg Mcl 
Clure, kuri per tūlą laiką 
Hollywoode buvo žipoma tik 
kaipo Miss X. O taip buvo 
del to, kad jos tikrasis var
das ir pavarde Gene Roberts 
filmų baronams atrodė 
geidaujami. Oi, kiek 

pas *mus laisvių!

Sėkmingos Blynų Vaišės
Philadelphijos Lietuvių 

Moterų Klubo susirinkimas 
įvyko vasario 27-tą, 735 
Fairmount Ave. Perbėgom 
svarbesnius reikalus ir iš
klausėm komisijų praneši
mus.

Draugė T. Šaulinskienė 
nranešė, kad turėsime drau
gišką išvažiavimą birželio 
19-tą. Tai bus pas mūsų 
klubo narę Mrs. Walsky, 48 
Woodland Ave., So. Mer
chantville, N. J.

Valdyba prapešė, kad jos 
pasitarė ir nelaukusios

Laisvė yra dvejopa — 
fizinė laisvė ir proto laisvė.

Fizinė laisvė privalo būti 
pilna nedarant kitam 
skriaudų.

Proto laisvė — turėti tei
sę protauti teisingai, o kad

Džiovinti vaisiai iš did
žiųjų dėžių perkant pasva- 
riui atsieina pigiau ir, daž-, 
niausią, xbūna tokie pat ge
ri, kaip kad ir iš brangiųjų 
pakelių. Pigesni dėl to, kad 
paprastas maišelis ir jin 
įbėrimas bile kaip pigiai] 
kainuoja už gražius pake
lius ir juosna sudėstymą.

nepa- 
daug

Io, Alice Jablonsky. Iš se
niau turėjom 2 jaunas na
res, tai Miss Midhal ir Mrs. 
Klima. O šiame susirinkime 
prisirašė Mrs. Anna Aus- 
tročius. Tai šiais metais 
klubas paaugo 7 narėmis.

Užbaigus susirinkimą, 
prasidėjo vaišės. Svečių tiek

klubo susirinkimo paaukavo prisirinko, kad vėliau atė- 
$10 dienraščio Laisvės ba-; jusiu paklausus, kaip pati- 
zarui. Visos narės užgyrė šį 
atliktą žygį, nes iš seniau, 
yra tarimas, kad bile reika
lui atėjus valdyba yra įga
linta paaukoti be klubo su
sirinkimo nutarimo.

Buvo laiškas - užkvieti- 
mas prisidėti prie Dailės 
Kūrinių ir Rankdarbių Pa
rodos, kuri įvyks pradedant 
balandžio 10 iki gegužės 15- 
tos, 1949, Liberty Audito
rium, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N., Y. Nu
tarėme tam darbuotis,. pa
rinkti mūsų draugių gražių 
rankdarbių. Rinkėjomis ap
siėmė A. Merkienė, E. Tu-, 
reikienė, ’ P. Walantiene. Ir 
daugiau draugių pasižadė
jo darbuotis.

Šiais metais į klubą pri
sirašė Rose Gutauckienė, K. 
Murza. O šios, jaunos mote- 
lys ir Lyros Choro narės, 
sutiko priklausyti ir moterų 
klube: Helen Adams, Fran
ces Pomunk, Nellie Zigcey-

ko blynai, atsakė, kad jų 
jau nebegavo, pritrūkę. Bet 
kurie valgė, visi gyrė. Kiti 
sakėsi pirmu syk valgą to
kių blynų. Jų kepėjomis bu
vo A. / Žalneraitienė, H. 
Mattis, Ana Pauliukaitienė 
(gal ir daugiau). T. šau
linskienė irgi darbavosi. 
Michal patarnavo visiems. 
Tai darbšti jauna klubietė. 
Ji visada lanko susirinki
mus ir apsiima bile darbą. 
Ačiū tau, Dorothy. 1

Žmonės 
pramogėles, 
skaitlingai, 
smagų susitikimą su pažįs
tamais.

Philadelphiečių draugiš- 
kas išvažiavimas, bus gegu
žės mėnesio • 8 d. Tai bus 
Mothers Day. Rengia LDS 
5-ta kuopa. Įvyks Pentį, 
valstijoje. Garsinimai šio 
išvažiavimo vėliau bus pa
skelbti dienraštyje Laisvė
je.

Tas pats ir perkant svies
tą iš pusbačkio. Už tą pačią 
kainą daugiau gausi — jei
gu prižiūrėsi svarstykles.

Teko pastebėti, kad gud
rūs pardavėjai moka pasa
koti pirkėjams visokių juo
keliu, dar -net akele pamirk
sėti. 0 kuomet akis akelėn 
žiūri, niekas nebežiūri 
svarstyklių. Tūlas dar užri
ta tiek popieros, kad gale-, 
turn įvynioti paršiuką, ne 
svarą sviesto. Popiera — 
pigesnė už sviestą.

Šeimininkėms

musųmėgsta
ateina gana
turėjom labai

P. Walantiene.

Ši Skyrių VedĄ E. V.
Kaip šildyti Praėjusios 

Dienos Mėsą
Šildant praėjusios dienus 

virtą ar keptą mėsą geriau
si yra du būdai:

Pirmasis: Ploniausią su
pjaustyt ir' padarius kokio 
padažo, užvirink ir užpilk 
ant mėsos.

Antrasis: Jei jau tiesio
giniai mėsą šildai, atšildyk 
labai povaliai ir neužkaitink 
perdaug, neužvirink,> nes 
tas padarys mėsą labai kie
ta, sunkia viduriams per
dirbti. Taipgi šildyk tiktai 
tiek, kiek tuo kartu suval
gysi, kad nereikėtų tos at
šildytos dar kitai > dienai 
padėti, nes šildyta ir neda- 
šildyta iki virimo gali lik-

Tarybų valdžia išvadavo 
milijonus moterų ir įtraukė 
jas į aktyvų dalyvavimą 
socialistinėje statyboje. Ta
rybinės santvarkos pergalės 
ir privatinės gamybos įran
kių bet priemonių nuosavy
bės panaikinimo rezultate 
Tarybų Sąjungoje įgyven
dintas faktinis moters ly
giateisiškumas su vyru vi
sose visuomeninio-politinio 
gyvenimo ir visuomeninio - 
gamybinio darbo srityje.

Komunistų partija ir ta
rybų valstybė nenuilstamai 
rūpinasi moterimi, jos svei
kata, jos vaikais. Šitas rū
pinimasis atsispindi eilėje 
tarybinės vyriausybės įsta
tymų, kurie užtikrina įvai- 
riašalį moters visuomeninės 
ir darbo veiklos suderinimą 
su jos motinystės pareigo
mis: moters darbo apsaugą, 
materialinę pagalbą gimdy
vėms, daugiavaikėms ir vie
nišoms motinoms, gimdymo 
namų, vaikų darželių, lop
šelių, vaikų ir moterų kon
sultacijų bei kitų įstaigų 
tinklo išplėtimas.

Iki socialistinės revoliuci
jos Rusijoje tiktai. nežymi 
moterų dalis teturėjo gali
mumą naudotis medicinos 
pagalba gimdant Lig 1914 
metų sausio pirmai dienai 
Rusijos ligoninėse ir gimdy
mo namuose buvo 6,824 
gimdymo lovų. Tarybų val
džios metais skaičius įstaigų, 
teikiančių medicinos pagal- 
,bą motinai ir vaikui, neiš
matuojamai išaugo. 1940 
metais Tarybų Sąjungoje 
'gimdymo namuose ir spe- 
cialiniuose 
riuose buvo 
1947 metais 
visų nėščių 
gimdymo namuose ir ligoni
nėse. Gimdymo pagalbos su
teikimas, kaip ir visų rūšių 
gydyrfio pagalba Tarybų Są
jungoje yra nemokama.

> Nėščioms moterims, dir
bančioms įmonėse ir įstai
gose, be kasmetinių apmo
kamų atostogų, suteikiamos 
papildomos atostogos prieš 
ir po gimdymo 77 kalendo
rinių dienų laikotarpiui 
(reikalui esant jos gali bū
ti pratęstos). Už visą ato
stogų dėl nėštumo laiką dar
bininkėms ir tarnautojoms 
išduodama valstybinė pa
šalpa 100 proc. jų uždarbio 
dydžio. < Tarybiniai, darbo 
įstatymai įpareigoja įmonių 
ir įstaigų - vadovus nėščias 
moteris perkelti, priklauso
mai nuo jų sveikatos, į leng
vesnį darbą, paliekant joms 
vidutinišką darbo užmokes
tį laikotarpiui iki šešių mė
nesių. Nėščios moterys ne
leidžiamos dirbti naktį. Mai
tinančioms motinoms be 
bendros pietų pertraukos 
nustatomi dar papildomi

maistu, gaminamu pagal 
gydytojų - pediatrų nurody
mus.

Jaunojoje -Tarybinėje 
respublikoje — Lietuvos 
TSR — darbo žmonių vai
kams sudarytas platus tin
klas vaikų įstaigų, kurių 
buržuazinėje Lietuvoje vi
siškai nebuvo. Respublikoje 
yra ąpie 200 vaikų darže
lių ir keliasdešimt vaikų lo
pšelių. Atidaryta 34 gydy
mo vaikų konsultacijos, 27 
moterų, 22 motinos ir vai
kų konsultacijos.

Pokarinis penkmečio pla
nas numato žymiai padi
dinti priemones, skiriamas 
tolesniam motinystės ir kū
dikystės apsaugos reikalo 
išvystymui. Penkmečio pa
baigoje (1950 m.) nuolati
nių vietų skaičius vaikų lo
pšeliuose pasieks 1 milijo
ną 251 tūkstantį ’(be sezo
ninių lopšelių, aptarnaujan
čių kasmet 3 — 4 milijonus 
vaikų). 1950 metams Auk
štojo .Mokslo Ministerijos 
sistemoje, papildomai bus 
paruošta 10,000 gydytojų - 
pediatrų.

Tarybų valstybė moterį - 
motiną apsupo visuotine pa-, 
garba. Ji aukštai įvertino, 
motinų, auklėjančių vaikus, 
kilnų darbą. Motinystė Ta
rybų Sąjungoje prilygsta 
didžiausioms valstybiniams 
ir visuomeniniams nuopel
nams. Tai rado savo išraiš-*

pusvalandžiai — tąi kas 3,5 
valandos, kurios įskaitomos 
į darbo laiką ir apmokamos 
pagal vidutinišką uždarbį.

Moteris Tarybų Sąjungo
je yra rami dėl savo vaikų 
ateities. Vienas' ryškiausių 
valstybės rūpinimosi moti
na ir vaiku yra išmokėjimas 
motinoms valstybinių pa
šalpų, Tarybinės vyriausy
bės nustatytų dar 1936 me
tais. 1944 metais, kada ša
lis įtempė visas jėgas prie
šui sutriuškinti, TSRS vy
riausybė žymiai padidino 
valstybės pagalbą nėščioms 
moterims, daugiavaikėms ir 
vienišoms moįinoms.

Pagal TSRS Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo 
1944 metų liepos 8 dienos 
Įsaką, tėvams, turintiems 
du vaikus, gimus trečiam, 
duodama vienkartinė pašal
pa,1 o gimus ketvirtam — 
be vienkartinės • piniginės 
pašalpos paskiriama dar ir 
mėnesinė. Vienkartinių ir 
mėnesinių piniginių pašal
pų suma auga atitinkamai 
su kiekvieno naujo vaiko gi
mimu. Vienišai motinai pa
šalpa duodama kol vaikui 
sukaks dvylika metų am
žiaus. Ji turi teisę savo vai- ką nustatant garbės vardą

ligoninių sky-
141,878 lovų.

97,5 procent.
moterų gimdė

tis netinkama maistui, su
gesti.

Pasitaiko matyt šeimi
ninkę paimant likusios mė
sos, didžiausią šmotą įdėjus 
į pečių kepant gana ilgai. 
Atsipjovė kiek, valgė, o li
kusią vėl padeda kitai die
nai. Tas — labai prastas 
paprotys, šildykite tik tiek, 
kiek tai dienai reikia. >

ką patalpinti vaikų įstaigo
je, kur jis išlaikomas vals
tybės lėšomis. Daugiavai
kėms motinoms valstybinės 
pašalpos mokamos, kol vai
kui sukaks penkeri metai 
amžiaus. Tik per vienerius 
1947/metus Tarybinė vy
riausybė išmokėjo motinom 
pašalpų vaikams išlaikyti 6 
milijardus rublių.

Daugelis moterų iš Tary
bų ‘valstybės gavo dešimtis 
tūkstančių rublių. Taip, pa
vyzdžiui, Lietuvos TSR Jo
niškio apskrities valstietė 
F. Kalipauskienė, 10 vaikų 
motina, gavo 18 tūkstančių 
rublių. Per keletą metų ke
liasdešimt tūkstančių rublių 
gavo Podolsko mechaninės 
gamyklos darbininkė Kuz
necova Jevdokija Jakovlev- 
na — 10 vaikų motina. 35,4 
tūkstančio rublių valstybė 
išmokėjo 9 vaikų motinai 
Dudarovai Jekaterinai Se- 
mionovnai, Maskvos tsrities, 
Kuncevo rajono kolektyvi
nio ūkio valstietei.

Naujagimius p r i ž i ūri 
gausingos vaikų konsultaci
jos. Kiekviena motina gau
na Čia nemokamai konsul
tantų patarimus ir pagalbą, 
gali įskiepyti vaikus nuo 
galimų susirgimų. Prie 
konsultacijų skaitomos pa
skaitos. ir pasikalbėjimai 
žymių specialistų — gydy
tojų ir profesorių — vaikų 
auginimo ir auklėjimo temoTį 
mis. Ten pat yra suorgani-i 
zuoti socialiniai teisiniai 
kabinetai, kurie gina tei
sinius motinos ir vaiko inte
resus. Specialios seserys - 
globėjos lanko vaikus nuo 
gimimo ‘iki 3-jų metų am
žiaus namie, teikdamos mo
tinoms sanitarinę - higie
ninę pagalbą. Prie vaikų 
konsultacijų yra taip vadi
namosios pieno Virtuvės, 
aprūpinančios žindo mus 
vaikus

/Motina - Didvyrė,” kuris 
suteikiamas motinoms, pa
gimdžiusioms ir išauklėju- 
sioms 10 ir daugiau vaikų, 
o taip pat įsteigiant ordiną 
“Motinos šlovė” ir medalį 
“Motinystės medalis/’

1948 metų pradžioje “Mo-^ 
tinos - Didvyrės” vardas 
buvo suteigtas 24,993 mote
rims,’ ^‘Motinos šlovės” or-5 
dinų apdovanota 592,604 
daugiavaikės motinos ir 
“Motinystės medaliu” — 
1,640,452 moterys... Jos 
auklėja naują, džiugią, jau
nųjų tarybinių piliečių kar-

T oday’s Pattern
9243 ZSS\

SiZCS 1
6-h /C/ifc jZT'mL «

Mokinei .suknelės forma 9243 
gaunama 6 iki 14 dydžio.
Užsakymą su 25 centais ir 

pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio siųskite: ■ AmeliA 
Burba, 427 Lorimer Street, 

Specialiu pienišku Brooklyn 6, N. Y.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Trečiad., Kovo 9, 1949
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ALDLD Reikalai Iš Saulėtos Floridos

(Tąsa) •
kitam sėkmės žygyje. Jų tarpe buvo ir 
jaunas dabita chorunžas, netikėtai atsi
radęs stanicoje ir pasiėmęs vadovauti 
devyniems susirinkusiems kazokams. Vi
si susirinkusieji buvo eiliniai kazokai, 
ir nors chorunžas dėjosi viršininku, visi 
klausė tiktai Lukaškos. Į Oleniną kazo
kai nekreipė 'nė mažiausio dėmesio. Ir 
kai visi susėdo ant arklių ir išjojo, ir 
Oleninas prijojęs prie chorunžo ėmė tei
rautis, kas atsitiko, tai chorunžas, pa
prastai švelnus žmogus, šį kartą pažvel
gė į jį iš. savo didybės sosto. Tik per di
delį vargą Oleninui pavyko iškvosti, kas 
atsitiko. Žvalgai, pasiųsti ieškoti abrekų, 
užtiko keletą kalnėnų būrimuose, per 8 
varstus nuo stanicos. Abrekai pasislėpę 
duobėje, šaudė ir grasino gyvi nepasiduo-... 
šią. Jojęs su dviem kazokais uriadnikas 
pasiliko jų saugoti ir atsiuntė vieną ka
zoką stanicon jškviesti pagalbos.

Saulė pradėjo kilti padangėn. Per tris 
varstus nuo stanicos iš visų pusių atsi
vėrė stepės, ir nieko daugiau nebuvo ma
tyt, kaip tik nuobodžiai vienoda, liūdna, 
sausa lyguma su smėlyje išmintomis gal
vijų pėdomis, kur nekur nugeltusią žole
le, žemučiais meldynais daubose, retais 
vos pramintais takeliais ir klajoklių no- 
gajiečių palapinėmis toli toli prie hori
zonto. Visur akį stebino rūstus apylinkės 
vaizdas ir visiška pavėsio stoka. Saulė 
stepėse teka ir leidžiasi visuomet raudo
na. Kai pučia vėjas, tai perneša iš vie
tos į vietą ištisus smėlio kalnus. Kai ra
mu, kaip buvo ir tą rytą, tai toji tyla, 
kurios nesudrumsčia nei garsas, nei 
veiksmas, ypatingai nuostabi. Tą rytą 
stepėje buvo tylu, ūkanota, nors saulė 
jau ir buvo pakilusi. Aplinkui jautėsi 
kažkoks ypatingas nykumas ir švelnu
mas.- Oras nė krust; vien tebuvo girdėt, 
kaip žengė ir prunkštavo arkliai; bet ir 
tie garsai buvo silpni ir tuojau nyko. Ka
zokai jojo daugiausia tylėdami. Kazoko 
ginklas visuomet pritaikytas taip, kad 
jis nežvangėtų ir netarškėtų. Žvangan
tis ginklas — didžiausia gėda kazokui. 
Pakeliui pasivijo juos iš stanicos du ka
zokai ir persimetė vienu kitu žodžiu. Lu
kaškos arklys lyg suklupo, lyg užkliu- 

( vo už žolių ir tankiau sutipeno kojomis.
Kazokų tai buvo laikoma blogu ženklu. 
Kazokai dirstelėjo ir greit vėl nusigręžė, 
stengdamies nepastebėti tos šiuo metu 
ypatingai svarbios aplinkybės. Lukaška 
timptelėjo kamanas, rūsčiai suraukė 
kaktą, sukando dantis ir vytiniu užsimo
jo virš galvos. Gerasis kabardinas stai
ga sutrypčiojo visomis keturiomis, neži
nodamas, kuria minti ir lyg norėdamas 
sparnais pakilti į orą; bet Lukaška kar
tą sušėrė jam rimbu per pilnus šonus, 
sušėrė antrą, trečią kartą — ir kabar- 
dinųkas, krimsdamas žąslus ir išpūtęs 
uodegą, prunkšdamas atsistojo piestu ir 
per keletą žingsnių atšoko nuo- kazokų 
krūvelės. . ' ,

— Ak, geras arklys, — tarė chorun
žas.

Kad jis pasakė arklys, o ne žirgas, tai 
reiškė ypatingą pagyrimą žirgui. •

— Liūtas arklys, — patvirtino vie- 
nas vyresniųjų kazokų.'

Kazokai tylėdami jojo tarpais žingine, 
tarpais risčia, ir tik ta viena aplinkybė 
valandėlei kartais sudrumsdavo tylų ir 
iškilmingą jų žygiavimą.

Visoje^ stepėje, per aštuonis varstus 
•kelio, jie nutiko gyvą tiktai vieną noga- 
jiečio kibitką, (klajoklių palapinė. — 
Vert.), kuri, užkelta ant arbos, palengva 
slinko per varstą nuo jų. Tai buvo noga- 
jietis, kraustęsis su savo šeima iš vienos 
vietos į kitą. Dar vienoje dauboje jie su
sitiko porą platveidžių, nogajų moterų, 
kurios su pintinėmis už pečių rinko ki- 
ziakul per stepes praeinančių galvijų 
mėšlą. Chorunžas, menkai temokėdamas 
kumikų kalbos, ėmė kažko iš moterų tei
rautis; bet jos jo nesuprato ir, matyt, 
nedrįsdamos dairėsi viena į kitą.

Prijojo Lukaška, sustabdė arklį, drą- 
siąi, kaip įprasta, su jomis pasisveikino, 
ir nogajietės, matyt, apsidžiaugė ir ėmė 
kalbėtis su juo laisvai, kaip su savo bro
liu. • \

— Ai, ai, kop abrek, — aiškino još 
gailiai, rodydamos rankomis ton pusėn, 
kur jojo kazokai. Oleninas suprato, kad 
jos sakė: “daug abrekų.”

Niekuomet tokių dalykų nematęs ir

tenusimanydamas apie juos tik tiek, kiek 
jam pripasakojo dėdė Jeroška, Oleninas 
norėjo neatsilikti nuo kazokų ir viską 
savo akimis pamatyti. Jis gėrėjosi ka
zokais, stengėsi visur prisižiūrėti, viską 
nugirsti ir sau pasižymėti. Nors buvo 
pasiėmęs su savim kardą ir užtaisytą 
šautuvą, bet, pastebėjęs, kad kazokai jo 
šalinasi, jis nutarė visiškai nedalyvauti 
puolime, juo labiau, kad, jo manymu, 
savo narsumą jis jau-pakankamai įro
dęs rinktinės žygyje, o svarbiausia todėl, 
kad dabar jis buvo labai laimingas.

Staiga tolumoj pasigirdo šūvis.
Chorunžas susijaudino ir ėmė išrodi

nėti, kaip kazokai turi pasidalinti ir iš 
kurių šonų prijoti. .Bet kazokai, matyt, 
nekreipė į tuos nurodymus jokio dėme
sio, klausė tik, ką sakė Lukaška ir žiū
rėjo tiktai į jį. Ir veidu, ir visa išvaizda 
Luką atrodė ramus ir* iškilmingas. Jis 
greitu žingsniu leido savo kabardiną, 
.kurio negalėjo pasivyti kiti arkliai, ir 
prisimerkęs žiūrėjo priekin.

— Ana raitas joja, — tarė jis, sulai
kydamas arklį ir susilygindamas su ki
tais.

Oleninas žiūrėjo išpūtęs akis, bet nie
ko nematė. Kazokai greit įžiūrėjo du rai
teliu ir ramiai pasuko jų link.

— Ar tai abrekai? — paklausė jis.
Kazokai nieko neatsakė į klausimą, 

kurs jų akyse atrodė beprasmiškas. Ab- 
rekąi būtų kvaili, jeigu keltųsi šion pu
sėn su arkliais.

— Ana, ar tik ne dėdė Rodka moja 
mums, — tarė Lukaška, rodydamas į du 
raitelius, kurie jau buvo aiškiai matyt. 
— Ana, į mus joja.

Tikrai, po kelių minučių pasidarė aiš
ku, kad raiteliai buvo žvalgybiniai ka
zokai, ir uriadnikas prijojo prie Lukaš
kos.

XLI
— Ar toli? — tepaklausė Lukaška.
Tuo tarpu gal per trisdešimt žings

nių pykštelėjo trumpas, šūvis. Uriadni
kas lengvai šyptelėjo.

— Mūsiškis Gurka į juos pliekia, — 
tarė jis, mostelėjęs galva j tą pusę.

Nujoję dar keletą žingsnių, jie pama
tė Gurką, tupėjusį už smėlio kaubrelio 
ir užtaisinėjusį šautuvą. Gurka iš nuo
bodumo šaudėsi su abrekais, tupėjusiais 
už kito smėlio kaubrelio. Kulkutė nu
zvimbė iš tos pusės.

Chorunžas buvo išbalęs ir painiojos. 
Lukaška nusėdo nuo arklio, pametė jį 
kazokui ir nuėjo prie Gurkos. Oleninas, 
padaręs tą pat ir susilenkęs, nuėjo pas
kui jį. Vos jiedu prisiartino prie šaudžiu
sio kazoko, dvi kulkos nuzvimbė pro jų 
galvas. Juokdamasis Lukaška atsigręžė 
į Oleniną ir pasilenkė.

— Dar pašaus tave, Andriejičiau, — 
tarė jis. — Verčiau eitum sau iš .čia. Ne 
tau čia darbas.

Bet Oleninas būtinai norėjo pamatyti 
abrekus. •

Iš už kalvelės už poros šimtų žings
nių jis pamatė kepures ir šautuvus. Stai
ga pasirodė iš £en dūmelis, dar nuzvim
bė kulkutė. Abrekai tupėjo atokalnėj, 
dauboj. Oleniną nustebino vieta, kur jie 
tupėjo. Vieta buvo tokia pat, kaip ir vi
sa stepė, bet dėl tos priežasties, kad toje 
vietoje tupėjo abrekai, ji tarytum staiga 
išsiskyrė iš viso^kito ir lyg kuo žymi pa7 
sidarė. Ji jam pasirodė kaip tik toji pati 
vieta, kurioje turėjo tupėti abrekai. Lu
kaška grįžo prie arklio, ir Oleninas 
sekė paskui jį.

— Reikia paimti arba su šienu, — 
rė Lukaška; kitaip mus išmuš. Ana 
kalvos stovi nogajų arba su šienu.

Chorunžas išklausė jo žodžių, ir uriad
nikas pritarė. Šieno vežimas buvo atvež
tas, ir, už jo slėpdamies, kazokai.stengė
si užsiskleisti šienu. Oleninas užjojo ant 
kalvelės, nuo kurios' jam viskas buvo 
matyti. Šieno vežimas slinko; kazokai 
glaudėsi prie jo. Kazokai slinko; čečėnai, 
— jų buvo devynetas vyrų, ~ tupėjo 
susiglaudę, kelis prie kelio, ir nešaudė;

• Visur buvo tylu; staiga iš čečenų pu
sės pasigirdo keisti graudžios dainos 
garsai, panašūs į dėdės Jeroškos ai-da- 
lai-lai. čečėnai žinojo negalėsią paspruk
ti ir, kad išvengtų pagundos pabėgti, 
susirišo diržais, kelis prie kelio, pasiruo
šė šautuvus ir uždainavo priešmirtinę 
dainą.
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J. Pečiukaitis;' Ply- 
Pa., 97 k p.—O. Kru- 

Viso vienuolika Je- 
nuo 4-rių kuopų.

SCRANTON, PA.
ALDLD Xll-tos Apskrities 

konferencija tapo laikyta va
sario 13 d., 1949 m., Ad-Lin 
l^ldinge, Scranton, Pa.

1. Konferenciją atidarė org. 
R. Yenušaitis, 2:30 dieną, pa
skirdamas Į mandatų komisi
ją I. Klevinską ir J. Gluoksnį?

2. Iki komisija sutvarkė 
mandatus, organizatorius pa
kvietė centro pirmininką A. 
Bimbą pasakyti keletą žodžių 
Draugijos reikalais. A. Bim
ba trumpoj kalboj patarė lai
kytis organizacijoj vieningai, 
draugiškai.

3. Mandatų komisija rapor
tavo, kad atstovų randasi nuo 
sekamų kuopų : Pittston, Pa.,
12 kp.—M. Pacenkienė ir A. 
Radišauskienė; 39 kp., Scran
ton, Pa.,—P. Pėstininkas, A. 
Čerkauskaitė, I. Klevinskas, 
VI. Medelis ir J. Gluoksnis; 
Wilkes-Barre, Pa., 43 kp.—J. 
V. Stankevičius, J. Grušelio
nis ir 
mouth, 
tulienė. 
legatų,

Suteikus sprendžiamą 
są apskrities valdybos ‘ 
riams, viso turėjom 15 atsto
vų. \

4. Konferencijos pirminin
ku tapo išrinktas 1. Klevins
kas, pagalbininku—Krutulie
nė, sekretorium—P. Šlekaitis.

5. Protokolas pėreitos kon
ferencijos buvo skaitytas ir 
tapo priimtas vienbalsiai.

6. Skaityti keturi protoko
lai apskrities valdybos posė
džių ir visi tapo' priimti.

7. Skaitytas- raportas ALD
LD XII Apskrities pikniko, 
kuris atsibuvo birželio 13 d., 
Rocky Glenn parke ir davė 
gražaus pelno. Raportas ta
po priimtas su užgyrimu.

8. Kuopų raportai: Rapor
tus raštiškus pridavė sekan
čios kuopos: 12, Pittston ir 
Wyoming, Pa.; 20 kp., Bing
hamton, N. Y.; 20-tos kuopos 
moterų skyrius, Binghamton, 
N. Y.; 39 kp., Scranton, Pa.;
13 kp., Wilkes-Barre, Pa.

Binghamtono kuopos, nors 
neprisiuntė delegatų, bet pri
siuntė raportus. »

O sekančios kuopos nepri
siuntė delegatų neį raportų:

38 kp., Scranton, Pa.; 135 
ftp., Nanticoke, Pa., ir 219 
kp., Forest City, Pa.

P. S. kuopų raportų Lais
vėj” negarsinsime, kadangi 
daug užimtų vietos, bet jie 
Įrašyti į protokolų knygą, ir 
bus skaityti sekančio.) konfe
rencijoj.

9. Minutės atsistojimu pa
gerbti visi mirusieji nariai 
XII Apskrities.

10. Suteiktas balsas svečiui 
Paul Levine, kuris savo kal
boje prašė, 
me
j a m i e m s 
ii 
šios ■ šalies 
kadangi tuo darbu rūpina
si Civilių i Teisių Kongre-’ 
šaš, todėl nutarta tam tikslui 
parinkti aukų. Tapo surink
ta $21.50, kurie tapo pasiųs
ti Civilių Teisių Kongresui 
(lietuvių skyriui).

11. Buvo pakelta klausimas, 
kad apskrities valdyba būtų 
renkama po vieną narį nuo 
kiekvienos kuopos, bet, likos, 
nutarta palikti po senovei, tik 
kuopa, iš kurios nebus nario 
apskrities valdyboj, turi teisę 
išrinkti atstovą, kuris daly
vautų apskrities valdybos po
sėdžiuose.

12. Skaityti laiškai: Nuo 
Liaudies Balso su linkėjimais, 
užuojauta ir padėkavone už 
aukas, ir keletas kitų, kurie 
buvo aptarti tam tikru laiku.

13. Centro reikalai. A. Bim-i

bal-
na-

kad neužmirštu- 
pagelbėt p e r s e k i o- 

sveturgimiaim s 
nepatinkančių piliečių, 

reakcijonieriams,

paremtif Laisvę
30 metų sukak-

Komi- 
būdais 
judėji- 
ir įka-

kuopas, kad 
aukomis jos 
ties proga.

15. Nutarta vienbalsiai, kad 
pasmerkt 'Neamerikinį 
tetą, kuris visokiais 
persekioja progresyvį 
mą ir areštuoja, teisia
liną daugiau susipratusius ir 
pažangius šios šalies piliečius.#

16. Į apskrities valdybą iš
rinkti sekanti nariai: R. Ye- 
nušaitis, I. Klevinskasj P. Šle
kaitis, M. Truikienė, M. Pa- 
cenkienė, O. Krutulienė ir E. 
Kasparienė. J alternatus: E. 
Geležauskiene, A. Radišaus- 
kienė ir J. Grušelionis.

17. Sekanti konferencija 
nutarta laikyti Wilkes-Barre, 
Pa.

18. Tapo apjnokėtos bilos ir 
kuopos užsimokėjo duokles Į 
XII Apskritį, ųr tuom konfe
rencija užsidarė.

Sekretorius I1. Šlekaitis.

Maynard, Mass.
DIDELĖ BEDARBĖ

ba paaiškino, kad reikia pa- 
remt mūsų spaudą. Gabaus 
tapo padarytas įnešimas ir li- 
,kos nutarta, kad paaukauti 
Laisvei, Vilniai ir Liaudies 
Balsui, po $10.

_14. Taip pat nutarta, kad XII 
Apskritis atsišauktų į visas 
šioj apskrity,] prigulinčias

pa- 
šita

čia American Woolen 
baigia visus darbininkus 
leisti Į bedarbių eiles, 
dirbtuve yra viena iš didžiau
sių dirbtuvių, kurioje išdirba 
moteriškus vilnonius aude
klus. čia dirba virš 1,300 
darbininkų.

Prieš naujus metus ši dirb
tuvė dirbo pilną laiką ir ro
dėsi, kad visai bedarbės ne
simato. Kai kurie skyriai 
dirbo tris .pakaitas. 13et po 
naujų metų kai kongresas su
sirinko Washingtone ir mūsų 
prezidentas Trumanas parei
kalavo iš kongreso 4 bilijonų 
dolerių taksų iš korporacijų, 
tai kaip iš giedro dangaus lie
tuviškas perkūnas trenkė. Ry
te ateiname į darbą ' ir gir
dime, kad jau 3-čios pakai
tos verpėjai yra paleidžiami 
iki pašauks. O ant trečios 
pakaitos dirbo visi jauni dar
bininkai ir beveik visi vetera
nai, kurie’ tik išsimokino, dar
bo. Tuoj Įsako, kad dau
giau nedarytų naujų velenų į 
audimus, o tuos, kurje yra 
padaryti, kad pabaigtų. Ir 
taip palaipsniui pradėjo pa
leisti vis dąugiau ir daugiau 
darbiniilkų iš darbo. Vilnos 
dirbo tiek, kiek, reikėjo audė
jom užbaigti velenus ant stak
lių.

Atrodo, had šita dirbtuvė 
negreit pradės dirbti, šita 
dirbtuvė yra didelė ir nema
žai vilnų suvartodavo, o da
bar kur nors, sukrauta gūdi. 
Darbininkai liko bedarbiais. 
Ateis kfcleina ir New Yorko 
kriaučiams, kai neateis aude
klo iš audinyčių.

O mūsų ponai Washingtone’ 
sėdėdami mums sako, kad 
nieko baisaus nėra. Dabar 
visi užsirašė ant nedarbo ap- 
draudos, bet ir čia reikia 
laukti eiles. Kožnas nori pir
miau, tai žiūrėk, jau eilė nusi
tęsė kažin kur. Bet dabar 
yra patvarkyta taip, kokį pa
skutinį numerį turi; Antra— 
tai jau kitom valandom eisi.

Čia 'tik atvažiuoja dvi die
nas iš Marlboro raštinės. 
Massachusetts valstijoje mo
kama bedarbiam $25 į savai
tę, 2 doleriai nuo kožno kū
dikio iki 18 m. Bet daugiau 
neduoda kai 575 dolerius iš 
viso. Jeigu vienas imsi po 
25 dolerius, tai ilgiau tau bus; 
o jei su kūdikiais, tai bus ma
žiau savaičių.

Bet ne visi gali gauti 25 
dolerius. Kurie uždirbo 1947 
m. nemažiau kai $1,919.96, 
tai gaus $25. "Bet jei kaš už
dirba mažiau, tai ir negali 
gauti.

Pirmiau, vienas kitą susiti
kęs klausdavo,* “kaip dirbi?” 
O dabar klausia, “ar jau gau
ni (Ūkius?” Gauni atsaky
mą, “jau "keturis kartus pasi
rašiau, o dar nėra.”

Tik karčiamninkai , sako, 
“žmonės nedirba, tai daugiau 
geria.” > Bedarbis.

• Vakacijoms kelionę turėjau 
gerą. Apsigyvenau Miami 
mieste, pas draugus Paukštai- 
čius, kurie yra labai smagūs 
žmonės, turi gražius 2 namus 
su dideliu ir gražiu tropiš
kais medžiais ir kvietkomis 
sodu. Pas Paukštaicius daug 
apsigyvena, lietuvių—vieni at
važiuoja, kiti išvažiuoja.

Buvau nuvažiavęs į LLD 75. 
kp. pikniką, Mockaus sode. 
Piknike dalyvavo gražus bū
relis lietuvių iš skirtingų vals
tijų, kur geriausia proga su
sieiti su giminėmis ir pažįsta-- 
mais draugais. Susiėjau su 
draugu V. Valuku. Jis yra 
smagus ir pilnas energijos. 
Taipgi susiėjau su draugais 
Stankais.' Stankięnė dirbo 
prie-užkandžių, kad pasotinus 
piknikierius. Taip pat Stan
kus buvo nusivežęs parodyti 
savo statomą naują namą. 
Namas, atrodo, bus stiprus, 
statomas iš cemento blaksų, 
6 kambarių, su dviem por
cinis ir garažu, su dideliais 
metaliniais langais, ir vanduo 
bus šildomas saulės ir elek
tros energija. <

Taip pat buvau sustojęs pas 
draugą Bubiną, kuris taipgi 
turi gražų didelį namą su di
deliu sodu.

Čia, Floridoj, oras labai 
gražus, ypač dabartiniu laiku. 
Saulutė glosto savo spindu
liais kiekvieną. Nakties laiku 
bąli gerai miegoti, nes čia 
naktys yra gana vėsios ir rei
kia gerai apsikloti.

Pats Miami miestas yra ga-. 
na švarus ir oras nėra suterš
tas, nes čia nėra dirbtuvių, ‘

nei namų kaminų. Katrie 
nori gauti dūmų, tai rūko ci- 
garetus. Gatves yra švarios ir 
plačios, trafiko tvarka gana 
gera, automobilistams nevalia 
trūbyti mieste, nes ponai turi 
gerus laikus naktimis, o die
nomis miega, kaip maži kū
dikiai.

Čia visi namai ir viešbučiai 
yra balti, kaip sniegas. Pai
nios ir koknutai tai yra pui
kiausi medžiai, kuriais yra 
papuošti Floridos miestai, 
parkai ir gyvenimo reziden
cijos. Kur koknutai ir palmos 
auga, ten ir gyvenimo namai 
yra brangesni.

Miami mieste yra statoma 
šimtai naujų namų, nuo 8,000 
iki $10,000 vertės vienų lubų, 
5 kambarių, dėl vienos šei- 
mos. Namukai yra statomi iš 
cemento blaksų, su cementi
niais stogais ir dideliais me
taliniais langais, ir su saulės 
energija šildomu vandeniu. 
Kaslink darbų, čia sunku, 
nes čia nėra industrijos. Visa 
miesto gyvybė pasilaiko iš 
atostoginių žmonių. Jei įvyk
tų kita bedarbė, Floridos gy
ventojams būtų labai blogai.

Kas link pragyvenimo, *čia 
toks pat, kaip ir kitose valsti
jose — už $1.50 gali gerai 
pavalgyti. Bet rendos čia 
brangesnės, nes yra trūkumas 
gyvenamų namų. *

P. Šlajus.

Athenai, Graikija.— Nu
krito karinis amerikonų 
lėktuvas; susižeidė 4 lakū
nai. *

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- 
i kites prie manęs dlepą 

ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

’iįhr
1113 Mt. Vemon St.

PHILADELPHIA, PA.
Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home,
'INC. , *

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
* Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

I
Lietuvis Kvietkų Pardavėjas

6762 FOURTH A VE., BROOKLYN 20, N. Y. '
(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
telefonųokitė: z *

_ S-Horeioad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

x ko jūs reikalausite*. v
Specialistai Pritaikymui '

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

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

4 pusi.__Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Trečiad., Kovo 9, 1949



PITTSBURGH, PA.
VISOKIOS ŽINIOS

Kovo 2 d. mirė Vincas Vir
bickas, 65 metų amžiaus, se
nas Northsidėą, gyventojas. Iš 
Lietuvos paėjo nuo Kuršėnų. 
Laudotuvėmis rūpinosi grabo- 
rius J. Šimkus; palaidotas į 
lietuvių tautiškas kapines.

★ ★ ★
Pennsylvania R. R. pasiliuo- 

savo “deriks” (keltuvas) ir 
tiesiai movė į LDS 160 kuopos 
sekretoriaus Dovido stubą. 
Suardė kuknią, nutraukė 
elektros ir gazo įrengimus, 
padarė nemažai žalos. Lai
mei jo dukra česnienė buvo 
kitoj pusėj, o kita duktė vir
šuje, tai nieko nesužeidė, bet 
padarė daug žalos ir ižgąsdi- 
no.

★ ★ ★
Apsilankiau Carnegie mu- 

zėjuje, kur yra laikomi ver
tingi'piešiniai, kuriuos ameri
kiečiai karo pabaigoj atrado 
druskos mainose Vokietijoje 
nacių paslėptus. Šie piešiniai 
įvertinti $50,000,000. Juos 
saugoja militarė sargyba. 
Kiek žinia, jie priklauso dau
geliui Europos valstybių, kurių 
tos valstybės reikalauja grąži-
mmo.

★
Vasario 25 d. Moterų Kliu- 

bas buvo surengęs parę tikslu 
paremti liet, tautiškas kapi
nes. Susirinko apsčiai žmonių. 
Pelno bus apie $50.

★ ★ ★
Vasario 20 d. įvyko LLD 

ir LDS apskričių komitetų 
bendras posėdis aptarimui 
veiklos. Nutarta balandžio 
24 ‘d. laikyti konferenciją, 
kurioj bus aptarti įvairūs mūs 
reikalai, kaip parama dien
raščiams ir tt.

Nutarta’ surengti išvažiavi
mas dienraščių paramai. 1 
komisiją įėjo Jonas Urbonas, 
Stasys Orda ir P. Imbrosas, 
pasitikime, kad jie surengs 
gerą parengimą.

★ ★ ★
Apie Apsiavų Amatą

Amerikoje apsiavų amatas 
yra mechanizuotas. Apsiavų 
siuvėjas-taiaytojas mašinų pa
galba atlieka darbą. Neturin
ti darbo1 turi progą šio amato 
pasimokyti. Pramokus darbo 
nesunku užsidėti šapukę, daž
nai pasitaiko proga nupirkti 
mašinas nuo Ifitų už kokius 
$500 ir galima pasidaryti sau 
gyvenimas. - Prie šio darbo ga
li dirbti ir senesnio amžiaus 
būdamas.

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 ^isi bandėte joms 
pasinaudoti? Dėlko ne? Dėlto, kad 
nenorite tikėti jų sėkminga pagal
ba. Jei netikite ir nenorite jų pa
bandyti, tai patys sau darote 
skriaudą. Meldžiu atkreipti atydą j 
sj 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-Ex- 
tcrhal Pains, ši 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 Miracle Salve 
for Skin Irritation. Tai mostis, kuri 
pagelbsti nuo įvairių odos ligų 
kaip tai: Rash. Athlete’s Foot, Sinus, 
sužeidimą. (Tik ne 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 mos ties dėžutės. Tuoj 
įsigykite. Kaina tik $2.

Sisųsdami užsakymus, kartu prix 
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
F. O. Box 73, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
Jfartfordiečiai galite pirkti pas 

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

(Adv.)

Pereitais metais skaičiau 
apie apsiavų amatą straipsnį 
dienrašty j Vilnyje, Matukai- 
čio. Manau, kad-ne pro ša
lį ir Laisvės skaitytojams nu- 
sipažinti su šiuomi amatu.

Kurie norėtų išmokti to 
amato, tai gera proga. Aš tu
riu Pittsburgh© apsiavų tai
symo šapą 15. metų. Taisau 
visokius batus ir imu. slieso- 
riaus darbus — kaip tai, pa
gaminimą durims ir dėl auto 
raktų, ir tt.

Aš darbo mokiausi Lietuvoj 
būdamas 14-kos metų am
žiaus. Amatnikas sulygo į 
tris metus išmokyti ir suteikti 
mašiną. Po išmokimo su kitu 
batsiuviu eidavau kaimas 
nuo kaimo ir siūdavome ap
siavus žmonėms, kiek-kuriam 
reikėjo. žinoma, už darbą 
gaudavome mokėti. Taip ir 
ėjau su tuo darbu iki į Ame
riką atvykau.

čia atvykęs, jaunas būdamas 
ir stiprus dirbau fabrikuose ir 
anglies kasyklose. Nuo 1900

DETROITO DIENYNAS
APIE CIVILINIŲ TEISIŲ 

KONGRESO SUVAŽIAVIMĄ 
Buvo mūsų laikraščiuose pra

nešta apie vietą C. R. C. suva
žiavimo. Bet reakcijai siau
čiant, ir AFL valdybai esant 
didžiumoj katalikų “porkčiape- 
rių,” jie gavo įsakymą nuo sa
vo katalikiškos komandos, kad 
neduotų Labor Temple dėl to 
suvažiavimo.

Neturėdami kitokio išėjimo, 
grąžindami, rankpinigius atgal, 
pasakė, kad buvo padaryta 
klaida, 'būk tai manadžerius ne
apsižiūrėjęs išrendavo svetainę 

1 tuo laiku, kada būk tai kokios 
unijos susirinkimą esąs. Ką da
rysi? Reikia kitos ieškoti, nors 
spaudos darbas jau buvo už
baigtas. Reikia taip, kaip tai 
Gorkio “Motinai,” surasti bū
das, nors gal ir nebus to pa- 
rankumo, kaip buvo iš syk.

Pradžia suvažiavimo fakti- 
nai prasidės penktadienio va
kare, balandžio 1 d. (April), 
Music Hall, 350 Madison Ave., 
prie Brush St. Pradžia 8 vai.

Tenai dalyvaus republikonas 
senatorius, atstovaujantis No. 
Dakota — Wm. Langer; kuris 
griežtai išėjo su savo kalba Se 
nate prieš tokius parinktinius 
“džiurimenus” federaliuose tei
smuose. ^aip lygiai if Dr. J. 
Findlay Wilson.

Bet svarbiausiai, tai kad da
lyvaus tą vakarą visiems gerai 
žinomjas advokatas, narys Ad
vokatų Gildijos ir jos vice-pir- 
mininkas, Morris Sugar. Jis 
pribus iš teismabučio ir išdės
tys tikrąją teismo eigą ir pra
smę.

Nė viehas iš skaitytojų ne
turėtumėt apleisti tokį vakarą, 
nes pirmarankiškai patys gal% 
site išgirsti, koks tas teismas 
ir dėl ko j is-yra.

Įsigykite tikietus iš '"kalno!
Pats suvažiavimas prasidės 

šeštadienį, 2 d. balandžio, 10 
vai. i^ ryto, Jewish Cultural 
Center, 2705 Joy Rd. Įsitėmyki- 
te tą naują vietą suvažiavimui J 

Ta vieta randasi šiaurvaka
rinėje dalyje miesto. J šiaurę 
92(jl prasideda ant Linwood 
Joy? Rd. į vakarus, tik pusė 
bloko nuo Linwood. Linwood ir 
Clairmont karai priveža prie 
pat svetainės.

šeštadienį, irgi, ne tik vien 
ripkti delegatai nuo org. daly
vaus, bet ir kiekviena ypata, 
užsiregistrąvus, galės dalyvauti 
tame suvažiavime.

TRUPUTĮ APIE SER
GANČIUS.

Kaip, ir kiekvienoj vietoj, 
taip pat ir Detroite tie senat
vės ženklai vis plačiau pasiro
do tai pas vieną, tai pas kitą.

šiomis dienomis sugrįžo iš 
ligonbueio po operacijos Juli
jona Daukienė, nąrė Moterų 
Pažangos Klubo ir vietinės Li
teratūros Draugijos 52 kp.. 
Nors operacija 'buvo gana sun
ki, bet dabąr ji jaučiasi gana 

metų, per 20 metų turėjau 
grosernę ir kitų reikmenų 
krautuvę. Buvau kiek prasi
gyvenęs, bet sudegė mano 
namas ir turėjau daug nuosto
lių — apie $18,000, o apdrau- 
da buvo tik $4,000, tai ir vėl 
nuėjau į anglies kasyklas 
dirbti.

1927 metais užsidėjau ap
siavų taisymo šapukę Finley- 

, ville, Pa., tarpe angliakasių, 
nusipirkau naujas mašinas. 
Nors su mašinomis ir apsipa
žinęs, bet nelengvai ėjo dar
bas pradžioj. Pataisydavau 
po 20 pprų į 17 darbo valan
dų.

Vėliau persikėliau į Pitts
burgh ą. Pradžioj sunkiau 
buvo su uždarbiu, bet pragy
venimą pasidalydavau. Gi 
kada daugiau žmonių susipa
žįsti, tai dalykai pagerėja. Ir 
dabar turiu darbo ir dirbu, 
nors jau esu 76-šių metų am
žiaus. Nors turiu aukštą 
kraujo spaudimą, bet galiu 
dirbti. Taigi, kurie Laisvės 
skaitytojai norėtų užsiimti 
šiuo amatu, tai vėlinu jiems 
pasisekimo."

D. P. Lekavičius

gerai, tai tikimasi, kad greitu 
laiku atsidurs išnaujo susirin
kimuose ir parengimuose.

Teko nugirsti, kad, LDS 21 
kp. protokolų rašt. J. J. But
kus irgi nesveikuoja jau koks 
laikas. LDS 21 kp. fin. rašt. 
Eleonoros Grashas motinai 
Dulkienei, kuri yra nare 
LMPK, jau antra operacija pa
daryta.. Dabar randasi namuo
se.

Prie to, dar negali išeiti ai- 
dietis ir Literatūros narys Kir- 
vela, dar pilnai negali naudoti 
savo kojų, nors greit tikimės jį 
pamatyti. /

Dar nepilnai pasveikęs yra 
ir Jonas Shurmaitis, kuris gy
vena prie Cass Lake.

Su viršminėtais dalykai ne
blogai dabartiniu laiku.

Noriu priminti tik dar dm 
kuriuos visi žino. Alex Levic
kas randasi dabartiniu laiku 
ligoninėje, 135 East Grand 
Blvd. Jo padėjimas sunkus. Ne
žinia, kaip jam gali būti atei
tyje.

Joka, Kasiuska kankino sun
ki kojų liga, randasi Elaise li
goninėje.

Manau/ kad visi, kurie gerai 
pažįstate viršminėtus draugus 
ir »drąuges, bandysite aplanky
ti juos. . •
PROGRESYVIŲ PARTIJA, IR 

LIETUVIŲ KLUBAS
Lietuvių Klubas Pl’ogr. Par

tijos susirinkime, perrinkda
mas valdybą į 1949 metus,' pa
darė >nekuriuos pakeitimus.

Vietoj J. Gugo, , už finansų 
rašt. likosi išrinktas Alex Bud- 
ginas; vietoj buvusio iždininko 
J. Aranuk —- išrinktas Chas. 
Nausėda. Pirmininkas J. Dan- 
ta ir V. P. Tvarijonas palikti 
senieji.

Sausio mėn., kaipo dėl meti
nio susirinkimo, buvo visiems 
pasiuntinėtos atvirutės, bet ne
visi atsilankė.

Vėliau, vasario pradžioj, nau
joji valdyba nutarė sušaukti 
susirinkimą nedelioj, 3 vai. po 
piet., kovo 13 dieną, Draugijų 
Svetainėj, nes iki to laiko nei 
per spaudą, nei kitaip, tik ant 
šio susirinkimo išduos raportą 
išrinktas delegatas J. Danta į 
Washington, D. C. Civilinių 
Teisių kongresą.

Prie to, mes dar turėjome 
Prog. Partijos suvažiavimą 
Flint, Mich.., -26 dieną vąsario, 
į kurį mūsų klubas nebuvo rin
kęs delegatų, nors tą* reikėjo 
padaryti.

Taigi, visi nariai, taip lygiai 
ir ne nariai, bet kuriems rūpi 
šiek tiek dabartinė mūsų kraš
to padėtis, dalyvaukite kovo 13 
dieną, 3 vai. popiet, Draugijų 
Svetainėjkur išgirsite rapor
tą, kas dedasi mūsų krašto sos
tinėj. Taipgi bus Si<J Rosen, 
Michigan' valst. Progresyvių 
Partijos pildančio komiteto na- 
rys, s.u prakalba apie tolimesnį 
mūst^ veikimą.

Cleveland, Ohio
V. Andrulis Kalbės 
Clevelande

Vienas iš įžymiausių lietu
vių kalbėtojų V. Andrulis yra 
pakviestas pasakyti prakalbą 
Clevelande. Andrulis kalbas 
Lietuvių Darbininkų Pašaipū
nės draugijos susirinkime, 
Lietuvių Svetainėje, 6835* Su
perior Ave., kovo 16, 8-tą 
valandą vakare. TodėL, visi 
Lietuvių Darbininkų Pašalpi- 
nės Draugijos nariai ir visi 
clevelandiečiai nepraleiskime 
progos išgirsti Andrulį, nes 
pastaruoju laiku Clevelande 
tokios prakalbos yra reteny
bė. O klausimų yra labai daug 
4r vienas iš svarbiausių bene 
bus: kada baigsis “šaltasis” 
karas ir kada prasidės “karš
tasis,” atominis* karas? Ir 
daugelis kitų klausimų.
Tautybių; Bazaras 
Spaudos Naudai

Clevelande Draugijų Sąry
šis nutarė prisidėti prie tarp
tautinio bazaro, kuris yra ren
giamas paramai progresyvės 
spaudos. Nors jau vėlai pri
sidėta ,nes kitos tautos jau 
daugiau kaip mėnesis darbuo
jasi dėl to bazaro, bet, kaip* 
yra sakoma, geriau vėliau 
negu niekad. Bet jeigu visi 
imsis už darbo pardavinėti ti
kietus bei rinkti bazarui daik
tus, mes galėtume pasidaryti 
kokią šimtinę ar daugiau dėl 
mūsų spaudos.

Todėl, visi, kurie turite ko
kių daiktelių savo namuose, 
kuriuos jūs galėtumėte paau
kauti ' bazarui, malonėkite 
juos priduoti Onutei Geridrė- 
nienei, 8113 Korman Avenue, 
r — - r............... . f ’r 1

PARSIDAVĖLIŲ DARBAS
“Piauk šieną, kada giedra,” 

sako ūkininkai. Rašyk knygas, 
kol gauni riebius užmokesčius 
iš didžiojo kapitalo,—taip ma
no visokie niekšai ir parsidavė
liai, kuriems darbas tai peilis 
po kaklu.

šiuomi laiku dar eina teis
mas Paryžiuje vieno tokio ra-' 
sėjo, kurio knygą -parašė ne 
pats Kravčenko, bet vienas ži
nomas Tarybinių Respublikų 
ėdikas iš pirmiau.

Dabar vietinė geltonoji spau
da Detroite kelia į padanges ir 
už dyką garsina vieno U.A.W.- 
C.I.O. nario knygą “Union 
Guy.” Tai knyga, parašyta būk 
tai per buvusį komunistą Clay
ton W.. Fountain, kuris šiuo 
sykiu eina pareigas bendradar
bio prie oficialio organo W.A. 
W.-C.I.0.

Turiu padaryti pastabą, kad 
tas C. W. Fountain, nors buvo 
karinio amžiaus, netarnavo ka
riuomenėj, gal dėl to, kad ka
pitalistų klasei jis buvo reika
lingas kelti suįrutę ir drumsti 
vandenį, čia pat, kad tuom ga
lėtų apgaudinėti eilinius darbi
ninkus. Jo laiškai tilpdavo net 
po kelius syk į savaitę geltono
joj spaudoj.

Toje knygoje jis pridėjęs vi
sokių insinuacijų ala Isak Don 
Levine.

Viena iš tų apšmeižtų ypatų 
yra lietuviams gerai žinomas, 
tai Ralf Urbon, kuris jau keli 
metai eina pareigas Packard 
lokalo prezidento. Ypata, kuri 
stovi už teisybę, veda kovą juž 
darbo žmogaus padėties page
rinimą, laike karo buvo kapito
nu oro laivyne ir atliko 70 mk 
sijų, apdovanota daugeliu gar
bės medalių, ir šiandien atlie
ka dar užduotis oro laivyne, 
per 'tą U. W. Fountain liekasi 
įtariama I *

Reakcionieriai, nematydami 
kitokios išeities, tai kaip tie Pin- 
kertonai, panaudoja metodą 
įtarimų, jų pačių sumanytų, 
kad pasilaikyti šiltose unijos 
vietose, prie pilno loVio.

šiomis dienomis Ralf Urbon 
likosi priverstas patraukt į tei
smą už apšmeižimą tą C. W. 
Fountain.

Nors daug iš kapitalistinio 
teismo negalima tikėtis, kaip 
rodo New Yorko teismas, bet 
vis tiek ypata turi turėti tiek 
nors vyriškumo, kad neleistų 
savęs galutinai sudraskyti į 
šmotelius. Politicus.

1 . i

Arba kuriems nėra- patogu 
patiems pristatyti ^savo daikte
lių, -pašaukite Dr. Simans, 
F.Airmount 6603, tuomęt jis 
atvažiuos daiktelių paimti.

šį bazarą rengia bendrai 
apie 10 įvairių tautų ir jo pel
ną pasidalins visos bazare da
lyvaujančios tautos sulyg jų 
įdėtu darbu savo progresyvės 
spaudos paramai. Pažaras 
įyyks kovo 19 ir 20 dienomis, 
Bohemian National Home 
svetainėje, 4939 Broadway.

J. N. S.

Paterson, N. J.
i

Paklaidos Pataisymas
Laisvės No. 52, kovo 4 d., 

korespondencijoj iš Patersono 
paskelbtuose aukotojų var
duose įvyko nemaloni klaida. 
Tenai pasakyta, kad J. Stri- 
mitas aukojo $1.00. O turėjo 
būt pasakyta- J4 Strimilas $1. 
Tad klaidą atitaisau ir d. J. 
Strimilos atsiprašau už pa
klaidą.

Taipgi-buvo paskelbta, kad 
$5 .aukavo K. Tuberkis, o tu
rėjo būti K. Čberkis.

• Bedarbis.

Berlin. — Sovietai su
stabdė karinius pratimus 
Berlyno “koridoriuje.”

PRANEŠIMAI
, BROCKTON, MASS.

fcovo 12 d., šeštadienio vakare, 
bus prakalbos ir krutami paveiks
lai, Moose Hall, 49'^ Main St. įžan
ga 30c. Rengia Civil Rights Con
gress. Kviečiame visus dalyvauti.

(56-57)

» SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. rengia metinę vaka

rienę, 13 d. kovo, 318 W. Broadway, 
6 v. v. Turėsime skanių valgių ir 
įsigėrimų. Bus ir graži programa. 
Kurie dalyvausite, nesigailęsite, tad 
kviečiame ir simpatikus smagiai 
praleisti laiką..— Rengėjai. (56-57)

HARTFORD, CONN.
Svarbus pranešimas lietuviškai vi

suomenei — kovo 20 ęl., 2 vai. dieną, 
Liet. Piliečių salėje, 227 Lawrence 
St., LDS 79 kp. rengia sveikatos 
klausimu prakalbas. Kalbės dr. J. J. 
Kaškiaučius iš Newark,' N. J. Tema: 
“Slogos, kataras, šalčiai ir jų susi
painiojimai.” Daktaras atsakinės į 
klausimus, pasirašykite klausimus 
iš anksto. Tema svarbi, visi turime 
mes su slogom bėdų, ateikite ir iš
klausykite. Praneškite ir kitiems lie
tuviams. Bus jums dėkingi. — Kom.

(56-57)

MATTHEW. A. 
BUYUS

(BUYAUSKAS)

-D.- 
Laidotuvių Direktorius

□ ' □ □
426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name 
t Brooklyn, Ni Y. 
Kvepiančiai keptos ir virtos 

mėsos valgiai. Taipgi dar
žovių ir pieninių valgių 

gražus pasirinkimas.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

y Darome ir Pritaikome Akinius:

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

į 394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tol. ST. 2-8842

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi?) 

kų” srove, arba “tautine” 
srove.

Svarbu ne pavadinimas, bet 
turinys. Gi Rastenio srovės 
turinys yra fašistinis.

Skaičiau veikalą “Gieda 
Gaideliai.” Jį parašė Juozas 
Baltušis.

Su veikalo autoriumi susi
pažinau ir gražiai pasikalbė
jau vienam pobūvyje Vilniu
je. Jo rašyta drama- susilau
kė gražių pastabų.

Brooklyniečiams bus puiki 
proga šią keturių veiksmų 
dramą pamatyti scenoje ba
landžio 10 dieną. yaidins 
Liaudies Teatras. Tai bus ne
paprasta proga ir jos nė vie
nas neturėtų praleisti.

Kalbėjausi su visa eile ak
torių. Jie lavinasi labai en
tuziastiškai. Jonas ?Juška sa
ko : Gražu, kaip visi ener
gingai, entuziastiškai mokosi.

O balandžio 24 dieną bus 
pastatyta Rojaus Mizaros pa
rašyta drama “Mūsų Gyveni
mo žaizdos.” Tai irgi stam
bus, gražus veikalas. Jonas 
Valentis dideliu atsidavimu 
darbuojasi, kad veikalo su- 
vaidinimas išeitų visu šimtu 
procentų gerai. Gi Jonas 
dar nėra mūsų suvylęs.

Lauksime balandžio 10 ir

n

3
3
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TELEPHONE
STAGG 2-5048

iroiiunmniniiiiiunuiiiiiniiMMiiuiinununu

RES. TEL.
HY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABOR1US 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager _

. (Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

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

Laisvės spaustuvė atlieka visokius'spaudos darbus. ' 
Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų4

Draugijos, kuriėm yra reikalingos konstitucijos kny- 
gėlė, 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. t

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
‘ gauna visokio popierto, kokio tik reikalinga jūsų 

spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
į Laisvės snaustuvę.

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.

LAISVĖS 
SPAUSTUVE

GAU JUIWS PATARNAUTI

5

Bilu

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

: ' 405 SO. 4th ST.,
Cor. Hcwes St.

BROOKLYN, N. Y.
^Visokiausi vaistai, kosmetikaikū-^ 

dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme-" 

: nys už griežtai žerpas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Trečiad., Kovo 9, 1949

Iš VALSTIEČIŲ GYVE
NIMO MAŽŲJŲ LAPIŲ 

APYLINKĖJE
(Tąsa nuo 2 pusrapio)

Klubo bibliotekoje —apie 
3,000 tomų. Tik pastarai
siais .metais nuolatinių 
skaitytojų skaičius padidė
jo iki 169 žmonių. Užsipre
numeravusiems laikraščius 
paštas kas dienų pris.tato į 
kolektyvinius ūkius ir vien
kiemius 167 laikraščių eg
zempliorių. Kilnojamasis 
kinas dažnai vieši- apylin
kės klube. Vykstančios kas 
savaitę paskaitos ir prane
šimai surenka gausingų au
ditorijų. v

Mažosiose Lapėse įreng
tas radijo mazgas. Neužil
go ęia šešiose dešimtyse .na
mų * suskajnbės džiaugsfriin- 
gos dainos iš Maskvos,zKau- 
no ir Vilniaus. Nebetoli to
ji diena, kuomet kųlektyvi- 
ninkų ir valstiečių pirkiose 
sužibės elektros šviesa.

Kiekviena apylinkės die
na pažymėta, naujais kultū
ros pasiekimais. Auga ir 
dvasiniai Mažųjų Lapių, gy
ventojų poreikiai.

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

Newark 4; N. J. 
HUmboldt 2-7964

k

K

i

k

(SHALINSKAS)

Funeral Home5
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 :



N w Yorko^^žferZInioi
Foley Square Pikietas 
Palaikomas Kas Dieną

Kviečiame Paminėti Motery Įvyks įdomus
Dieną ir Pasivaišinti Masinis Mitingas

ft

Parapijonys 10 Balsų Prieš 1 
Stojo Ginti Melish

žangiuose
pirmiausia 
vyresnysis 
tu sūnų.
padaryti, pradėjo pulti jį

jud ėjimuose. Jie 
pareikalavo, /kad 
Melish atstatydin- 
Jam atsisakius tai

pa-

Prasidėjus teismui 11-kos 
darbininkų vadų komunistų 
(12-jo teismas atidėtas dėl li
gos), pirmadienį per pietus 
įvyko masinė pikiet© demons
tracija, kurioje protarpiais 
dalyvavo apie 2,500 pikietuo- 
tojų.

Pikieto demonstracija užsi- 
tęsė per valandą laiko. At
skubėjo darbininkai iš dirbtu- į 
vių pietų pertraukoje. Atvy
ko iš namų grupė šeimininkių, 
tūlos nešinos mažais* kūdi
kiais. Ne ilgai šios, gdlėjo 
išlaikyti — 27 laipsnių tempe
ratūra ir suaugusiems neilgai 
išlaikoma stovint. O vaikš
čioti veik nebuvo galima. Už- 
sikimšusioje tykietuotojais Fo
ley aikštelėje, stumiamiems į 
vidurį ten atsiųstos, policijos 
kordono pikietuotojams nebu
vo progos į pilną žingsnį išsi
tiesti.

Pikieto demonstracija bus 
pakartojama laiks nuo laiko. 
Ir visomis teismo dienomis 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų Ci
vilių ’ Teisių Kongresas, kuris 
gina teisiamuosius, palaikys 

' 10 asmenų sargybą su plaka
tais ir juose išrašytais ©bal
siais. •

Organizacijos kviečiamos 
talkon budėti. Tam reikia 
susisiekti su Civil Rights Kon
gresu, 23 W. 26th t., New 
Yorkp.

Moterų Tarptautinės Dienos 
minėjimas, rengiamas Mote
rų Apšvietus Klubo, įvyks jau 
šį sekmadienį, kovo 13-tą, Li-

Suzanna Kazokytė

berty Auditorijos salione, 
kampas 110th St. ir Atlantic 
Ave., Richmond Hill. Pietų 
kaina $2.

Tai bus pietūs pietų laiku, 
1 valandą. Valgis bus paukš-

tinos ,su visais pridėčkais. A- 
laus galės įsigyti kiekvienas 
pagal sayo pageidavimą.

Atitinkamą kalbą pasakys 
Margaret Ęrumbein, neseniai 
sugrįžusi iš . Budapešto, kur 
jinai buvo nuvykusi kaipo vie
na iš Amerikos Moterų Kon
greso sumobilizuotų * moterų 
atstovauti 
kratinių pasaulio moterų 
važiavime.

Gražių dainų programą 
pateiks mūsų klubiętės —- Su
zanna Kazokytė, pianu akom
panuojama savo mokytojos 
Bronės Sukackienės (šaknai
tės) .

Moterys klubietės visur at
sižymi darbais bendriesiems 
visų mūsų įstaigų h- organi
zacijų reikalams. Mes, kvie
čiame jus ir prašome jū^ų tal
kos mūsų metinėms šventėms, 
nes, prisipažinsime, mes jau
tu mes labai prastai be jūsų 
dalyvumo sir mumis mūsų die
nos minėjime. Komisija.

moterų
amerikietes demo-

su-

Įdomaujantiems pasauline 
padėtimi;ir mėgstantiems ga
bų jos aiškinimą bus smagu 
sužinoti ir sužinojus pasinaut- 
doti proga šį ketvirtadienį 
girdėti radio komentatorių 
William . S. Gailmor 
nant Amcrikos-Sovietų 
kius.

Masinis 
m u įvyks 
Fraternal 
me ballruimyje, 110 
48th St., Now Yorke, 
ga 60 centų ^taksai įskaityti). 
Pradžia lygiai 8 vai. Rengia 
National Council of Ameri- 
.can-Soviet ETiendship.

Gailmor, kuris pats yra 
kartkartėmis lankęsis dauge
lyje Europos šalių ir miestų, 
jų gyvenimą gerai pažįsta, 
aiškins, kokia yra tiesa, o kas 
melas tuose spaudos ir rad,io 
riksmuose apie Tarybų Sąjun
gą ir kitus Rytų Europos kraš
tus.

Caravan Troupe pateiks 
muzikos ir dainų programą.

santy-

klausi-mitingas tuo
kovo 10-tos vakarą, 
Clubhouse didžiaja- 

ballruimyje, West
Įžan-

gavosi kovo
įvykusiame

Trinity

157
šti

eigų pradedant balandžio 1- 
ma.

Ką dabar darys vyskupas 
ir komitetas? Sunku .pasąky- 

Spėjama, būk komitetas

Bronx Autobusai 
Buvo Sustabdyti

Apie 350 autobusų vairuo
tojų, operuojančių busus de
vynioms Bronx linijoms bu
vo sustabdę darbą pirmadienį 
protestui, kad busai atgyvenę, 
nesaugūs. Taipgi protestuoja 
prieš per didelę paskubą.

Vakarop firma buvo susi
tarusi su- unija, tačiau unijai 
pareikalavus atmokesČio ir už 
tą dieną, ginčas užsitęsė į an
tradienį nebaigtas.

I

I
ti.
reikalausiąs paskaityti šį pa
rapijom) balsavimą nelegaliu, 
nes ne pats komitetas mitingą 
šaukė. Tačiau, ką galėjo pa- 
rapijonai daugiau daryti, jei
gu komitetas sauvaliavo, 
tingo nešaukė, atėmė 
jiems pasisakyti, o 
kalbėjo taip, 
vantų.

Di< Melish 
j e parapijoje 
pietų amžiaus, 
kai dvasiškiu tapo ir jo sūnus. 
Tėvo pasiskirtas padėjėju čia 
pat eina pareigas, o liuosu 
nuo tų pareigų laiku darbuo
jasi už taiką, yra National 
Council of American-Soviet 
Friendship pirmininku.

Komitetninkai, didžiuma jų, 
vyriausią ir tųžo už sūnaus 
veikimą taikos ir kituose pa-

mi- 
teisę 

vienok 
tarsi juos atsto-

yra išbuvęs šio-
45 metus, 74

Jau eilė metų

!

I 
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I
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SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. susirinkimas' įvyks 
10 d. kovo, 7:30 v. v. Laisvės salėje, 
419 Lorimer St. Visi nariai prašo
mi dalyvauti, nes turime svarbių 
reikalų. Kurie dar neužsimokėjoto 
už 1949 m. duokles, užsimokėkite. 
Atsiveskite ir naujų narių. Beje, 
D. M. šolomskas kalbės labai svar
biais klausimais. — J. W. Thomson, 
pirm. . (56-57)

Ar aukštoji dvąsiškija prie
varta padarys iš dvasiškio 
daktaro John Howard Melish 
ir jo sūnaus dvasiškio William 
Melish moderniškus kun. 
Strazdelius, ar nepadarys, ta
čiau visas svietas žinos, kad 
ginantis taiką ii* žmonių lais
ves ir gerovę dvasiškiai buvo 
teisūs ir už tai savo parapijo- 
nų mylimi.

Tokia išvada 
7-tos vakarą
brooklyniečių Holy 
Church parap i jonų
tos parapijos patalpose, 
Montague St. Mitinge, 
šauktame Komiteto to Retain
Our Rector, 261 balsavo už 
pasilaikymą Mėlish’io rekto
riumi (klebonu), 27 balsavo 
prieš.

Parapijom] priimta rezoliu
cija pasmerkė parapijos ko
miteto (vestrymen), didžiu
mą ,kurie dvasiškį Melish už
puolė ir reikalavo vyskupo jį 
atstatydinti. Tas balsavimas 
ir rezoliucija taipgi sudraudė, 
nors ii’ netiesioginiai, vietinės 
episkopalų diecezijos vysku
pą James P. DeWolfe, kuris 
nelaukdamas parapijom] pasi
sakymo, remdamasis tiktai 
komiteto skundu (ir gal savo 
noru sudrausti pažangius 
dvasiškius nuo pažangos) pa
skelbė Melish atstatąs iš par-

Pasinaudokite gera proga įsigijimui 
labai reikalingų daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators 
Washing Machines - Electric Appliances 

Gas & Combination Ranges
TI ARIAT 895-897 Broadway

! Ji I. aV. Brooklyn 6, N. Y.
JOSEPH N. ZAYAN, Rep.

Kurie užeis su Šiuo skelbimu, gaus nuolaidą kainose.
EVergreen 8-2439-2240

Mokinames ir Dirbamepradedamas judinti iš vietos. 
Geras, šaltas oras .palengvina 
jiems tą užduotį.

Kad miesto valdžia negalė
jo savo darbininkams pritai
kyti valstijinio Condon-Wad- 
lin įstatymo, uždraudžiančio 
miesto ar valstijos darbinin
kams streikuoti, padėka pri
klauso ne vien tiktai tų šu
st re i k a vu si ų d a r b i n i n k ų 
darumui ir drąsai, nors 
buvo pamate laimėjimo,
tas kitas, padėjęs .jiems laimė
ti ?

Tai viso miesto darbininkai. 
Miestui atsišaukite darbinin
kų užimti streikierių 
niekas nėjo dirbti.

iš

Dovanos Bazarui

vietas

‘Watchdogs of the

soli- 
tas 

Kas

Bronx antra savaitė tęsiasi 
723 rendauninkų streikas 
prieš tų namų savininkę fir
mą, reikalavusią pakelti ven
das.

Streiką Laužyti Nevyko, 
Yonkers Pašaukė 
Streikierius Darban

Buvę grasinti išmetimu
darbo, bet neišsigandę; buvę 
uždrausti streikuoti ir pikie- 
tuoti, bet streikavę ir pikietą- 
vę, Yonkerso švaros depart
ment© 500 darbininkų sugrą
žinti darban antradienio rytą, 
miesto valdžiai pažadėjus, 
kad su jais bus tariamasi, 
kaip su organizuota įstaiga.

* Susikaupęs; atmatų kalnas

Valys Bunkus ir žmona dir
bo bazare per ištisas tris die
nas. Po bazaro Bunkus užė
jo į Laisvės raštinę, pasiteiria- 
vęs apie bazaro pasekmes, 
sako: “kad gerai pasisekė, tai 
aš dar penkinę aukoju ba
zaro reikalui.” Ir patiesė $5.

Iš Brockton, Mass., buvo at
vykęs į bazarą Antanas Raila. 
Jis padovanojo bazArui tris 
rain coatus, būdamas bazare 
išlaidų neskūpavo, o išvažiuo
damas patiesė penkinę dien
raščio reikalams.

^Antanas Raila išvyko namo 
antradienio rytą, ant rytojaus 
po didelės sniego audros. An
tradienį New Yorke buvo 
gražus rytas, bet pavažiavus 
busu toliau į Naująją Angli
ją pakliuvo vėl į naują snie
go audrą ir ilgai užtruko ke
lyje. Gailimės per anksti Ąn- 
taną Railą išleidę namo, ne
sitikėjome, kad turės taip

Mūsų nuomone, reikia pir
miausiai išmokti, o paskui 
dirbti. Bet. . . Mūsų nežinys- 
tės vadovėlyje mes radome 
apie mokslininkų * ištyrimą 
lauko bitės, kuri, pagal tų 
mokslininkų nuomonę, turi 
per didelį kūną, per trum
pus sparnus, ir per daug sun
ki, kad galėtų 
skristi oru. 
sant1 tų 
sprendžio 
ble Bee) 
ir atlieka
rašiniu mes 
au kšČiau 
taipgi .nenorime niekam įgilti; 
visko, ko mes norime, tai neš
ti kultūros medų ir korius į 
mūsų visų bendrą įstaigą, ir 
dėl to vieno -tikslo mes 
kinamės ir Dirbame.

tai mes jų ir 
jei ne dabar, 

vardai bus su-

pasikelti ir
Tačiau, nepai- 

mokslinipkų nuo- 
laukinė bitė (Bum- 
vistiek skrenda oru 
savo darbą. ■ 

nenorime
už laukinę

Šiuo 
iškilti

Mo-

dar- 
įdo- 
Bet

visuomenė stebės gegužės 15 
dieną.

Jeigu duoti kreditą mūsų 
talkininkams, 
neužmiršime; 
tai vėliau jų
minėti. Bet šiuo kartu, man 
svarbu apsakyti mūsų (LKM) 
praeito šeštadienio veiklą. Dėl 
to ir tęsiu toliau savo raši
nį.

Ir vėl Lauko Bitė (Bum
ble Bee), kuri mokina LKM > ■ .studentus tautinių šokių. Tai,, 
ir vėl Helena Bručienė. Ji 
ręikalauja1 ir gauna iš moki
nių kooperaciją. • O Florence 
Kazakevičiūtė sugabiai pa
duoda LKM studentams mu
ziką, ir ritmą ant fortepiono. 
Nors smagu, apie gerus žmo
nes rašyti, 
nepamiršti, 
liau. . .

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y..

Te], EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

xx>oo<xxx>o<>ooooooo<xx>ooooo<

STANLEY 
ZUBAVIČ1US 

Akountentas

51 Ai

7Į

bet reikia ir 
žiūrėkime

kitų
to

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

' - DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

. Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

sunkią kelionę.
Nepilnai anksčiau buvome 

atžymėję Vinco ir Anastazijos 
Paukščių dovanas. Dabar ten
ka pažymėt ir apie stambes
nes jų dovanas. Jie dovano
jo brangų puodą, dėl kurio 
pirkikai. varžėsi; nepaprastai 
gražią jūrinių gyvūnų kiauto 
elektrikinę lempą; pilną setą 
spalvuotų stiklų ir daug ma
žesnių geros vertės daiktukų.

Apie apdovanojusius bazarą 
bus pranešimų sekamose Lais
vės laidose.

Jau girdėjote, kad turėsi
me bazaro pabaigą kovo 20 
d., Kultūriniame entre, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Pradžia 3 vai. po pie
tų. įžanga 40c. asmeniui, šo
kiam gros Geo. Kazakevičiaus 

; orkestrą.

Praeitos savaitės mūsų 
bas, gal nebus niekam

i mūs, apart mūsų pačių.
I mes, pafnatę žmones didžiuo- 
jjantis, kurie nurito skridulį 
pusėtinai tiesiai, ar tuos, ku
rie patys ritasi pakalnėn ieš
kodami užvėjos, ar net padrą
sinti tokių žmonių, kaip Lie
tuvos Draugas, išdrįstame 
prabilti į visuomenę, kartu su 
visais kitais ir pareikšti mū
sų pasiryžimus ir nuoveikius.

Praeito šeštadienio mūsų 
(LKM) darbuotė, mūsų nuo
mone, buvo atlikta pagal vi
sas parlamentariškas ir lega- 
liškas taisykles. Bet, 
lės eina savo keliu, o 
m as—savo.

Kaip jau įprasta,
šeštadienį LKM pradėjo savo 
veiklą su lietuvių kalbos pa
moka. Po to sekė veikalo 
“Nuprausta Puikybė” repeti
cijos. Veikale yra dainų ir 
žaidimu su dainomis. Čia lau-

taisyk- 
gyveni-

praeitą

Visus Didžiojo New Yorko '^° bitė, Helena Biučienė, su 
| ir apielinkės lietuvius kviečia- 
■ me į bazaro pabaigą.

Laisvės Administracija.
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vienu pirštu paduodama to
nus ant piano, pradėjo muš
truoti LKM mokinius dainavi
me. LKM štabo . ir mokinių 
vardu, reiškiu jai už tai pa
garbą.

Gauname Pageidaujamos 
Talkos

Visi LKM-iečiai esame labai 
dėkingi Aldonai. žilinskaitei- 
Anderson už jos mums talki
ninkavimą. ^Praeitą šeštadie
nį, kovo 5-tą, ji, nepaisydama 
Savo kitų užsiėmimų, atėjo 
mums į pagalbą. Tai jau ne 
pirmas kartas ji tai daro: 
kiek jai aplinkybės leidžia, ji 
pasiryžus sumokinti LKM mo
kinius sugiedoti 'Amerikos ir 
Lietuvos himnus, kaip ir ke
lias kitas liaudies
surištas.su veikalu “Nupraus
ta Puikybė,” kurį Brooklyn©

LKM
Po visų

LKM susirinkimas, dalyvau
jant mokyklėlės štabui, valdy
bai, mokiniams, jų tėvams ir 
rėmėjams . Svarbiausias susi
rinkime punktas buvo aptari
mas mūsų 15-tos dienos gegu
žės parengimo. Tą aptarus, 
buvo dar pakelti ir aptarti se
kami klausimai:

Nutarėm prisidėti prie LMS 
— prie centro ir vietinės LMS 
apskrities. Buvo pakeltas 
klausimas suaugusiems LKM 
nariams susimokinti ir pasta
tyti scenon veikalą atidarant 
sekantį — 1949-1950 moky
klėlės sezoną; tas palikta se
kančiam LKM susirinkimui.

Po susirinkimo buvo užkan
džiai. LKM valdyba buvo 

i nusistačius iš iždo padengti 
užkandžių lėjšas. Bet pasiro
do, kad mes turime gerų LKM 
rėmėjų, kurie - parodė, kaip 
reikalinga LKM iždą taupyti, 
štai jie:

Draugė Kulikienė nupirko 
LKM mokiniams vaisvandenio 
(soda).

Mary Zeąkas (Wilsoniene) 
kavą.

Bessie Stasiūnienė—pyragą.
A. Globičjenė paaukojo 

LKM $1.
Burdųlienė prisidėjo prie 

nupirkimo pyrago.
O .grakšti Liberty Audito

rium virėja Birutė Villis, pa
gelbsti m a Mrs. Zeakas, vi
siems patarnavo.

LKM' vardu 
rėmėjams ir 
nuoširdų ačių.

•Tikėdamasis
visais esamais ir naujais LKM 
nariais ateinantį šeštadienį, 
kovo 12 dieną, pasilieku, 
kaip-ir visada, nuoširdus.

Veiksnys

daineles,

Susirinkimas 
kitų veiksmų sekė

tariu visiems 
darbuotojams

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

Kreipkitės kas vakarą, 
nuo 7-tos vai.

šeštadieniais ir Sekma
dieniais ištisą dieną.
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Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Telefonas
EVergreen 4-7729

BAR & GRILL

BEER & ALES

32 Ten Eyck S
Tel. EVergreen 4-8174

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

I 
Manager

JOHN A. PAULEY

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimai^.

Telefonas ^Vergreen 4-0208

LITUANICA SQUARE

Valandos:

TONY’S

RESTAURANT
I

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
pasimatyti su

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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