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Asmeniška atsakomybė.’ 
Apsirūpinkime iš anksto. 
Davė, ar nedavė?
“Norime, bet nemokame.” 
Kas jis per vienas?

Rašo A. BIMBA

Labai dažnai 
tame asmenišką 
mūsų judėjime, 
lai kitas kas tą
Kitas taip pat klaidingai gal
voja, 
liktas,

mes pamirš- 
atsakomybę 

Ot, sakome, 
darbą atliks.

Pažiūrėk, darbas neat- j 
pamirštas, apleistas.

Tai sakydamas, aš turiu 
mintyje dienraščio Laisvės da
lininkų suvažiavimą, kuris 
įvyks šio mėnesio 29 dieną. 
Mes turime labai gražią armi
ją šėrininkų, šimtus jų. Aš 
galvoju : Na, jeigu kiekvie
nas suvažiavimo reikalais pa"» 
sirūpintų!

Kurie gali atvažiuoti Brook- 
lynan, turėtų asmeniškai su
važiavime dalyvauti. Kiti, 
kuriems sunku šį didmiestį 
pasiekti, galėtų suvažiavimui 
prisiųsti pasveikinimą su do
leriu kitū aukų. • Suplauktų 
labai daug medžiaginės ir 
dvasinės dienraščiui paramos, 
kuri taip labai dabar reika
linga.

jTodėl aš ir raginu visus 
dienraščio dalininkus, rėmėjus 
ir prietelius pasiimt nors ma
žą dalelę asmeniškos atsako
mybės. Prisiminkite šį svar
bų suvažiavimą.

Jau visi žinote, kad po su
važiavimo vakare bus bankie- 
tas - vakarienė. Ypač svar
bu bruklyniečiams iš anksto 
apsirūpinti įžangos tikietais. 
Nelaukite paskutinės dienos.

Peškis tu, kad nori, su pliku 
/mogum. Jis nieko nebijo, 
nes plaukų neturi.

Tokia pat bėda ir su poli
tiniais “plikiais,“ žmonėmis, 
praradusiais visokią sąmonę 
apie tiesą ir politinį padoru
mą. Nerodyk jiems faktų ir 
šviesos, nes jie su tokiais da
lykais nesiskaito.

Tokiai nelaimingai 
kategorijai priklauso 
politiniai oponentai,
me Naujienų redaktorių, štai 
jis užsimerkia prieš visus fak
tus ir kelintu kartu kartoja 
jo paties išgalvotą melą, kad 
Jungtinės Valstybės nedavu
sios čiangui paramos ir todėl 
jis prakišęs visą Kiniją.

plikių 
mūsų 

Paimki-

štai valstybės sekretorius A- 
cheson sako, kad Jungtinės 
Valstybės davė ir davė baisiai 
daug paramos (visokios, eko
nominės ir militarinės) čian- 
go režimui, kad Čiangas tu
rėjo nesvietiškus kalnus karo 
pabūklų ir milijonines armi
jas, bet viską prakišo, viskas 
ištirpo ir jis pats turėjo savo 
kudašių išnešti ant salos For
moza.

Taip teigia valstybės sekre
torius, bet Chicagos politinis 
plikius verkia ir verkia, kad 
mūsų šalis pamiršo savo 
“draugą“ Kinijoje, jį net dar 
užleido tais “vilkais“ komu
nistais!

Atsirado dar vienas galvo
čius. Juomi ’yra Barnabas 
Mikalauskas, gryno kraujo 
klerikalas, Lietuvių žinių re
daktorius. Jis irgi moko mū
sų valstybės vadus, kaip su
tvarkyti Kinijos reikalus.

Su jais esanti bėda tame, 
kad jie, apart gerų norų, nie
ko daugiau neturi. Jie nori 
turėti garbę, bet nemoka ją 
apginti. Jie labai nori “va
dovauti visai žmonijai,“ ale 
pavojų nepermato. Pro pirš- 

TjJs jiems pralenda komunis- 
ir viską nusineša.

Kaip tik taip vakčiomis, dėl 
mūsų valstybininkų aklumo ir 
neapdairumo, teigia Barnabas 
Mikalauskas, galvočius iš 
Pittsburgho, komunistai pasi
vogė ir visą milžinišką Kini
ją su 460,000,000 gyventojų!
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Ar Pasigamins Hydrogeno 
Pavojingas Bombas?

Washington. — čia pla
čiai kalbama, kad Valsty
bės Departmento, Karinių 
Jėgų ir Atominės Energi
jos viršininkai nuolatos po
sėdžiauja ir svarsto apie 
pasigaminimą hydrogeno 
(vandenylio) bombų, ku
rios, spėjama, 1,000 kartų 
būtų galingesnės už atomi
nes bombas.

Kartu skleidžiama min
tis, kad tas daroma todėl, 
kad būk Tarybą Sąjunga 
priešinga susitarimui ato
minių bombų reikale. Kaip 
žinome, Tarybų Sąjunga 
nuolatos reikalavo ir reika
lauja uždrausti atominių 
bombų vartojimą ir jau pa
gamintas tuojau sunaikin
ti.

Kada vieni mokslininkai 
tvirtina, kad hydrogeno 
bombos yra galimos, tai ki
ti mano, kad tūli “šaltojo 
karo” šalininkai tą mintį 
skleidžia vien todėl, kad 
gąsdinti Tarybų Sąjungą. 
Iki 1949 metų rudens jie 
mosavo atomine bomba ir 
grūmojo, bet kada sužinota, 
kad ir Sovietai pasigamino 
tokius ginklus, tai atominės 
bombos grūmojimas darosi 
bevertis.

Plėšikai Pačiupo 
Daugiau $1,000,000

Boston. — Čionai septyni 
maskuoti plėšikai pačiupo 
iš šarvuoto automobiliaus 
daugiau, kaip $1,000,000. 
Tai bene bus vienas iš di
džiausiu plėšikų lobis vienu 
kartu. Užpuolimas padary
tas ant Brink’s Inc. ir ge
rai suplanuotas. Policijos 
viršininkas sako, kad plė
šikai kita tiek pinigų pali
ko, matyti, kad jie nepakė
lė daugiau nusinešti į savo 
automobilių.

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba laiko posėdžius, 
nors Tarvbų Sąjunga pa
skelbė boikotu, kol ten bus 
reakcinės Kinijos atstovas.

Pittsburgh, Pa. — Stoka 
anglies grūmoja sulaikyti 
fabrikus ir netekti elektros 
jėgos/

Labai smarkiai Naujienose 
pradėjo figūruoti Antanas 
Rukui^a. Jis pasirodė tikru 
meistru fušeriavime skaitlinių 
apie Lietuvos gyvulininkystę.

Manau, kas jis per vienas? 
Iš kur Grigaitis tą “fišę“ iš
sitraukė ?

Well, štai ką suradau. Ru- 
kuiža buvo Smetonos Miškų 
Departamento Direktorius.

Tai buvo labai riebi vieta. 
Jokiam kitam Smetonos reži
mo departmente nebuvo tiek 
kyšininkų ir sukčių, kiek Miš
kų Departamente. Tai buvo 
visoje Lietuvoje išgarsėjęs ky
šininkų lizdas. To lizdo gal
va per keletą metų buvo po
nas Rukuiža.

Ar galima stebėtis, jeigu šis 
smetoninis šulas skrido Vokie
tijon paskui savo vadą ir glo
botoją Smetoną? Ar galima 
stebėtis, jeigu šis smetoninin- 
kas taip baisiai neapkenčia 
Lietuvos ?.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Kaip gaila, kad Jungtin. 
Tautų Seime mūsų šalies ir 
juos sekanti diplomatai ne
priėmė Tarybų Sąjungos 
pasiūlymo, kad tuč tuojau 
Anglija, Francija, Kinija, 
Tarybų Sąjunga ir Jungtin. 
Valstijos sunaikintų vieną 
trečdalį turimų ginklų ir 
daugiau n ei e n ktyniuotų 
apsiginklavime. Tas būtų 
sutaupinęs dešimtis bilionų 
dolerių vien mūsų šalyje ir 
sumažinęs piliečių taksus.

Sako, Kad Reakcija 
Unijose Nelegali 

i

New York. — American 
Civil Liberties Unija pa-' 
skelbė, kad ji tyrinėjo da
lyką ir suranda, kad Ame
rikos Darbo Federacijoje ir 
CIO unijose reakcija prieš 
narius yra nelegalis -daly
kas.

Tokius reakcininkų žy
gius, kaip persekiojimą pa
žangių narių, neįleidimą jų 
į unijos atsakomingas vie
tas, metimą iš darbų —ne
galima suderinti su Ameri
kos ^demokratinėmis laisvė
mis.

Dr. John Haynes Holmes, 
ACLU pirmininkas sakė, 
kad jis imsis teismiškų žy
gių apgynimui demokrati
nių narių teisių.

Krizis Italijoj Dar 
Daugiau Padidėjo

Roma, Italija. — Reakci
nė Alcide de Gasperi val
džia pakriko ir ponas de^ 
Gasperi negali naują mini
strų kabinetą sudaryti. Dar 
blogiau tas, kad jo paties 
taip vadinamoje Krikščio
nių Demokratų Patijoj pra
sidėjo suirutė.

Italiją purto klasiniai 
prieštaravimai. Kapitalistai 
ir dvarponiai su pagalba 
Amerikos kapitalizmo nori 
išlaikyti seną tvarką, gi 
darbininkų, valstiečių ir 
inteligentijos gyvenimo ne
pakenčiamos sąlygos reika
lauja naujos visuomeninės 
tvarkos, kuri atatiktų mil
žiniškai šalies gyventojų 
daugumai.

Didelis Sovietų Sąjungoj 
Gamybos Pasisekimas

London. — Čionai girdė
tas radio pranešimas iš 
Maskvos apie 1949 metų 
Sovietų industrinę gamybą. 
Pasirodo, kad daugelyje at
sitikimų ne vien planas įvy
kintas, bet ir su kaupu 
atlikta.

tas

Ar Gyvas Bns Burda?
ke-M'ahanoy City.— Jau 

linta diena, kaip mainieriai 
dieną ir naktį kasa, kad 
pasiekus Edvardą Burdą, 
kuris 120 pėdų po žeiųp už
griūtas.

Jo brolį pirmiau išgelbė
jo gyvą, kuris buvo mažes
niame gilyje, bet Edvardas 
vargiai bus rastas gyvas.

Dienraščio XXXII.

FRANCIJA TARPE KŪJO IR PRIEKALO Reakcininkai Desperacijoj
Paryžius, 

Francijos valdonai pareiš
kė, kad jie nesutinka, kad 
Saar baseine vokiečiai pil-• 
nais garais gamintų plieną 
ir kitas reikmenis, kurie 
ūmai galimi paversti į karo 
reikmenis.

Tokios gamybos reika
lauja Amerikos ir Anglijos 
valdonai, kurie nori iš va-

NUSIGANDO VEIKLOS UŽ TAIKA
Colombo, Ceylon. — čio

nai ant šios britų valdomos 
salos, neva “nepriklauso
mos”, įvyko Anglijos ir jos 
kolonijų užsienio ministrų 
konferencija.

Ši konferencija buvo šau
kiama nuo seniai. Anglija 
ir jos kolonijų valdonai čia 
svarstė ir prekybos reika
lus, kaip nuo “draugiškų”

Šarvuotis “Missouri” 
“Užklimpo” Jūroj

Vals-
V 

y'

Didžiulis Jungtinių 
tijų karo laivas “Missouri 
45,000 tonų įtalpos, prisvilo 
prie jūros dugno Chesa
peake Bay. Jis turėjo iš
plaukti į karinio laivyno 
manevrus, kurie yra Kari- 
bijos Jūroj. Užplaukė ant 
seklumos ir prisvilo.

Trenton, N. J. — A. E. 
Driscoll užimdamas guber
natoriaus vietą smarkiai 
kritikavo Trumano valdžios 
pinigų eikvojimus.

ŽINIOS IŠ
Kadrai gyvulininkystės 
fermoms

Mažeikiai, sp. 26 d. —Se
dos ir Viekšnių valsčiuose 
bei Mažeikių mieste pradė
jo veikti trumpalaikiai pasi
tobulinimo kursai apskri
ties kolūkių gyvulininkys
tės fermų darbuotojams. 
Kursuose mokosi 100 kar
vių melžėjų, 100 arklininkų 
ir 56 kiaulių šėrė jos.

įsigijo avių;

Plečiamas gyvulių ūkis
Utena, sp. 26. Daugai

lių valsčiaus kolūkiečiai su 
dideliu pritarimu sutiko nu
tarimą dėl gyvulininkystės 
mėnesio organizavimo. Vi
suotiniuose susirinkimuose 
buvo numatytos konkrečios 
priemonės gyvulininkystės 
fermoms organizuoti bei 
esamoms praplėsti.

“Švyturio” kolūkis nusi
pirko 10’ paršiukų, tuo pa
dėdamas pagrindą kiauli
ninkystės fermai. Kolūkis' 
taip pat 
stambiųjų raguočių 'ferma 
čia plečiama kontraktacijos 
būdu.

Neseniai susiorganizavu
siame “Alaušo” kolūkyje 
visai nebuvo visuomeninių 
fermų. Dabar kolūkiečiai 
jau nupirko 7 avis. Iki lap
kričio 5 d. jie nusprendė į- 
vykdyti nustatytą stambių
jų raguočių fermai mini
mumą ir sudaryti kiaulių 
bei paukščių fermas.

Žymiai, viršijo gyvulinin
kystės planą “Pažangos” 
žemės ūkio artelė, čia su
darytos visos keturios fer
mos.

Francija. —| karinės Vokietijos pasida- Žudo Civilius Kinijoj Žmones 
• rvti stambu karini ramsti. J Jryti stambų karinį ramstį. 

Bet Franci jos žmonės bijo
si atgaivinimo Vokietijoje 
karo galios, nes Francija 
jau daug kartų nukentėjo 
nuo Vokietijos užpuolimų. 
Tada ir dabartiniai Fran- 
cijos valdonai negali nesi
skaityti su žmonių nusista^ 
tymu.

Wall Stryto kapitalistų 
gelbėti savo rinkas, kas dar 
yra galima.

Bet daugiausiai buvo 
svarstyta “k omu nistinis 
pavojus”. Ir tas “pavojus” 
matomas tame, kad komu
nistai ir jiems pritarianti 
demokratai smarkiai veikia 
už taiką, šaukia taikos kon
gresus.

Reikalauja Pertvarkyti 
Japonijoj Partiją

Tokio, Japonija. — Japo
nijos komunistas Ko Naka- 
nish, parlamento narys, ku
ris neseniai kritikavo parti
jos vadovybę, reikalauja 
suvažiavimo. Jis nurodo, 
kad partija nuo 1947 metų 
neturėjo suvažiavimo ir da
bartinė vadovybė daro klai
dų.

London.— Britai laboris- 
tai, artėjant naujiems rin
kimams, vėl kalba apie “in
dustrijos socializaciją.”

LIETUVOS
Neatsilieka nuo pirmūnų 

ir kiti valsčiaus kolūkiai. 
Valsčiuje remontuojami irjmą įvežimui 1,500 įvairių 
statomi nauji visuomeniniai 
pastatai, sudaromos vietoje 
pašarų bazės.

R. Norkūnas
Įsipareigojimai vykdomi

Kaunas, sp. 26. — Vaisių 
ir daržovių perdirbimo fab
riko „Sodyba” kolektyvas 
sėkmingai vykdo prisiimtus 
įsipareigojimus. Dienos ga
mybiniai planai žymiai vir
šijami. Viršum plano paga
minta 6,2^9 litrų vyšnių 
sulčių. Pastoviai sutaupo
ma 4 procentai žaliavų.

Šiomis dienomis fabrikas 
pradės gaminti iš vietinės 
žaliavos kavos cikoriją.
TRUMPAI

Nauji gimdymo namai 
atidaryti Subačiaus mies
telyje (Kupiškio apskr.). 
Gimdymo namai įrengti 
miestelio gyventojams ir 
apylinkių kolūkietėms.

A. Stančikaitė.

Radijo aparatus šefuoja
miems kolūkiams gamina 
respublikinio radijo klubo 
kolektyvas. Jau paruošti du 
aparatai, montuojami dar 
du. Jie skirti Riešės vals
čiaus (Vilniaus apskr.) ar
telėms. V. Vasiljevas

Kultūros namai įsteigti 
Rozalime (Radviliškio aps- 
krit.). Kultūros namų pa
talpos naujai atremontuo
jamos ir papuošiamos, į- 
rengiama scena.

M. Tamašauskas

Hong Kong, Kinija. —Ki
nijos reakcininkai pralai
mėję karą prieš liaudį ir iš
vyti iš sausžemio dūksta. 
Jie, kol kas, dar laikosi ant 
Formoza ir Hainan salų. Jų 
kariniai lėktuvai diena iš 
dienos daro užpuolimus an
Kinijos miestų, bombarduo
ja juos ir ten žudo civilius 
žmones.

Taip pastaruoju laiku jie 
puolė Kantono miestą net 
tris sykius į vieną dieną.

Jau 90,000 Mainieriy 
Yra Streiko Lauke

Pittsburgh. — Prie pir
miau streikavusių 70,000 
mainierių dar prisidėjo 20,- 
000. Pennsylvania valstijoj 
streikuoja daugiausiai mai
nierių, net 52,000. Skaičiu
mi seka Virginia, Ohio, 
Kentucky ir kitos valstijos. 
Mainieriai jau streikuoja 
šešiose valstijose.

Jie važinėja automobi
liais ir trokais ir agituoja 
kitų kasyklų mainierius ne
dirbti. Vienas iš senų mai
nierių pareiškė: “Badavi
mas streiko metu nėra sun
kesnis, kaip nuolatinis ba
davimas”. Mainieriai laiko 
savo obalsiu: “Nėra kont
rakto — nėra ir darbo!”

Francija Atidaro Duris 
Amerikos Tavorams z

Paryžius, Francija. — 
Francijos dabartinė vyriau
sybė nuėmė aprubežiavi- 

dalykų iš užsienio, kaip tai 
žuvis, daržovės, audiniai, 
žemdirbystės įrankiai ir tt.

Franci jos darbininkų va

e“™ stįlActa Arabų Vienybė?
to biznierius. Nuo dabar a- 
merikoniški tavorai veršis į 
Franci ją, o Franci jos darbi
ninkai mažiau turės darbo.

General Motors Co 
Milžiniški Pelnai

bordoGeneral Motors 
pirmininkas Mr. Alfred P. 
Sloan paskelbė, kad ši 
kompanija 1949 metais pa
sidarė gryno pelno virs 
$600,000,000, po taksų at- 
mokėjimo.

Tai didžiausi pelnai kom
panijos istorijoj. 11948 me
tais ji turėjo $440,000,000 
pelno. Bet lai automobilių 
gamybos darbininkai tik 
paprašo,, kad jiems būtų 
pridėta po keletą centų į 
valandą algos, pamatysite, 
kaip General Motors Ko. 
ponai ims šaukti gvoltu, 
kad jie “neturi iš ko pridė
ti.”

Berlin. —- Sovietų Sąjun
ga panaikino koncentraci
jos stovyklas rytinėje Vo
kietijoje.

Sofija, Bulgarija. —Par
lamentas, ^išrinktas 18 d. 
gruodžio, 1949 m., jau pra
dėjo savo posėdžius.

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States. 
110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.

Tel Virginia 9-1827-1828

Sako, kad “padarė daug 
nuostolių.” Tai desperatų 
žygiai. Generolo Čiang Kai- 
šeko šaika gerai supranta, 

d ji jau pralaimėjo karą, 
ad toki bcrftibardavimai 

neprivers Kinijos žmones 
pasiduoti. Bet įdūkime žu
do senelius, moteris ir vai
kus — keršindami už tai, 
kad liaudis atsisakė ponams 
ir kapitalistams vergauti.

Tuo kartu reakcininkų 
karo laivai puola užsienio 
laivus, kurie su duona ir 
kitais daiktais 
plaukia į liaudies valdomą

Liliją. Vienok, užsienio lai
vai asigauna pro tą reak
cijos blokadą. Taip šiomis 
dienomis Kanados laivas 
“Lakį Canim” atplaukė į 
Tsingtao prieplauką.

Čiang Kai-šeko šalinin
kai karo laivų ir orlaivių 
gavo iš Amerikos. Kinijos 
liaudis tą žino ir todėl ten 
Amerikos vardas labai ne- 
populiariškas. Argi ne lai
kas Washingtone susiprasti 
ir sulaikyti reakcijai tą ka
rinę pagalbą?

Prezidentas Trumanas 
Pripažino Trukdymus

Washington. — Preziden
tas Trumanas prisipažino 
Civilių Teisių Mobilizacijos 
delegacijai, kad republiko- 
nai kliudo pravedimui Tei
singo' Darbo Praktikavimo 
įstatymo.

Kaip žinoma, negrai ir 
daugelis kitų darbininkų 
negauna lygaus atlyginimo 
už tokį pat darbą. Civilių 
Teisių Mobilizacijos delega
cija, priešakyje su Roy 
Wilkins lankėsi pas prezi
dentą tais reikalais.

Bagdad, Irakas. — Grįžo 
iš Indijos Nari as-Saidas, 
žymus arabų vadovas. Vėl 
prasidėjo diskusijos ar ne
reikėtų visas arabų tautas 
ir grupes suvienyti į vieną 
valstybę. Čia yra septynios 
arabiškos valstybės ir vals
tybėlės.

Daug kalbama apie tą 
vienybę, bet kada tos vals
tybės ir( valstybėlės yra 
stambių imperialistų kolo
nijos ir pusiaukolonijos, tai 
vargiai ta vienybė galimą^- 
Imperialistams daug leng
viau valdyti “nepriklauso
mas” valstybėles, kada jos 
yra nedidelės ir silpnos.

Vos Nenudejo Generolą
Manila, Filipinai. — Fili

pinų armijos viršininkas 
generolas M. N. Castaneda 
vos išgelbėjo savo kailį. Jis 
ir pulkininkas V. V. Salga
do buvo išjoję “prasivėdin
ti.” 8 mylios nuo Mani
la ant jų užklupo gerai gin
kluoti partizanai. Pulkinin* 
kas Salgado nušautas,- o 
generolas, kulkų spiečiaus 
lydimas, atbėgo į miestą ir 
pasislėpė rotušėje. Po to 
mieste prasidėjo masiniai 
areštai. '»
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MASSACHUSETTS VALSTIJOS MENININKU IR i
MENO RĖMĖJU ATYDAI

“Be ragų ir be uodegos”
Pereitą pirmadienį mūsų šalies .prezidentas kalbėjo! 

bankierių suruoštoje vakarienėje. Dalyvavo patys stam
biausi Amerikos finansieriai. Komercinės spaudos repor-! 
terių•pranešimu, prezidentas Trumanas pradėjo savo Į 
prakalbą tokia pastaba: Žiūrėkite, aš neturiu nei ragų,! 
nei uodegos! Tai reiškia: Neišsigąskite manęs, nesibijo
kite manęs.

Bet ar reikalinga buvo tokia prezidento pastaba? Juk i 
niekur bankieriai nėra pareiškę, kad jie prezidento bi-' 
josi, kad jie jo neskaito savo žmogum? Arba: Ką gi to-’ 
kio baisaus prezidentas yra padaręs dėl bankierių, kad 
jie į jį žiūrėtų kaip į velnią su ragais, arba kaip i bež
džionę su uodega? Faktas yra, kad iki šiol prez. Truma
nas nėra nė piršto pajudinęs prieš bankierių interesus. 
Gal niekados pirmiau Amerikos istorijoje didžiosios kor
poracijos, didieji trustai ir stambieji bankai nedarė to
kių milžiniškų pelnų, kokius daro paskutiniais keliais me
tais.

O Trumano vedamoji užsieninė politika yra didžiau
sia bankieriams laimė. Visas Marshall Planas juk yra 
paremtas bankierių interesais. Kiekvieną jų dolerį, įves-1 
tą j užsienį, garantuoja valdžia.

Todėl be g<jlo sunku suprasti, kaip ir iš kur preziden- i 
tas išsigalvojo, kad jis nesijaus tarpe bankierių Wa-1 
shingtdne esąs tarpe savųjų, arba kad bankieriai žiūrės; 
į jį, kaip į savo priešą..

Tiek apie tai. Dar svarbiau, ką prezidentas bankie
riams pasakė. Jis jiems jokių instrukcijų nedavė. Jis tik 
nužemintai prašė. Ir dar ko prašė! Jis prašė, pasak tu 
pačiu reporterių, kad bankieriai savo įtaka ir doleriais! 
padėtų Amerikai išlaikyti pasaulyje taiką ir ramybę!

Nejaugi mūsų prezidentas nežino nė tos amžinosios ' 
tiesos, kad niekuomet niekur bankieriai nėra panaudoję i 
savo įtakos ir dolerių taikos reikalams? Taika yra jų ’ 
priešas. Tai puikiai įrodė paskutiniai du karai. Argi tie. i 
karai nedavė Amerikai šimtus naujų milijonierių? Argi ! 
per abudu karu bankų kapitalas nepakilo keleriopai?

Ir dabar, akivaizdoje šių visam svietui žinomų faktų, 
šalies prezidentui ateiti į bankierių susirinkimą ir pra
šyti, kad jie darbuotųsi dėl taikos išlaikymo, yra hankie- J 
rių įžeidimas.

Taikos išlaikymu suinteresuoti tik Amerikos darbo 
žmonės. Nė į galvą prezidentui neateina juos mobilizuo
ti taikos reikalams.

Vėl nepataikė į tašką
* Prezidento Trumano .ambasadorius Dr. Philip C. Jes

sup, važinėja po Aziją ir ieško Amerikai talkininkų. Už
kliuvo svečiuosna jis ir pas Čiang Kai-šeką.

Tik į vieną vietą Jessup nepataikė. Kaip atrodo, tai 
jis negalėjo surasti ant žemlapio tos milžiniškos šalies, 
kuri yra vadinama Kinija. Surado jis salą Formozą, su
rado jis nusmukusį Čiangą ir jo režimą, bet nesurado 
beveik penkių šimtų milijonų kiniečių ir jų vadų.

Kąz pamanys Kinijos žmonės, kai išgirs, kad Ameri
kos atstovas lankėsi pas jų mirtiną priešą, kurį jie išme
tė iš savo šalies?

Vienas dalykas aiškus: Dr. Jessup misija neparodo, 
kad mūsų šalies užsieninė politika randasi išmintingose 
rankose. Ji neparodo, kad mūsų vyriausybei rūpi pakėli
mas Amerikos vardo Azijos žmonių akyse ir suteiki
mas tiems žmonėms paramos atstatyti sugriautus ir 
atsilikusius kraštus. Ta pati istorija: Mūsų atstovai ieško 
rjršių ir susitarimų su žmonių priešais, visokiais reakci- 
jonieriais, bet nemato žmonių ir nesistengia suprasti jų 
problemų ir siekimų.
i------------------------- :-------------------- :------------------------- -

Sekmadienį, sausio (Jan.) 
‘ 22-rą, įvyks LMS antros ap
skrities metinė konferencija. 
Dėl susidėjusių aplinkybių, ji 
yra gan suvėluota. Gruodžio 
mėnesį įvykusios visa eilė 
konferencijų ir kiti reikalai 
vertė menininkus laukti pa
togaus, liuoso laiko savai kon
ferencijai.

Ši menininkų konferencija 
yra labai svarbi, reikalaujanti 
joje dalyvumo ne vien chorų 
bei dramos grupių atstovų, 
bet ir bendrai meno rėmėjų 
ir visų draugų darbuotojų mū
sų organizacijose, apskričiuo- 
se. • Prašom draugus tai pa
daryti nelaukiant specialių 
raginimų. Tiesa, yra išsiųsti 
laiškai su kvietimais. Bet ir 
negavę laišku kvietimo būkite 
konferencijoje, kad bendro
mis jėgomis, pasitarimu sek- 
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mingiau išspręstume meno 
reikalus, pravestame tarimus 
ir ateities meno darbus.

Konferencija prasidės 11 
vai. ryto. Vieta: 318 Broad
way, So. Boston, Mass.

Laukiam gražios talkos di
džiam meno darbui.

LMS Antros Apskr.
Valdyba.

Viskas ten pat
Jis: — Gal tamsta duo

tum man $avo telefono nu
merį, tai aš jums paskam
binčiau.

Ji: — .Jis yra telefonų 
knygoje.

Jis: — Puiku! Koks tam
stos vardas?

Ji:— Tas taipgi yya kny
goje.

Jaunos Lietuvaites Laiškas Vokietijoje
Likusiems Draugams

Mielas Antanai!
Rašau Tau, kaip ir priža

dėjau, didžiulį laišką. Atsi
sveikindamas Tu prašei 
manęs viską aprašyti nuo 
pat pirmos kelionės valan
dos. Pasistengsiu Tavo pra
šymą patenkinti.

Kelionėje nieko ypatingo 
neatsitiko. Važiavau labai 
patogiai, gavau gerą mais
tą. Laimingai atvykau į 
Vilnių, kur mane stotyje 
sutiko Repatriacijos sky
riaus atstovai, kurie man 
padėjo išvykti į namus.

Važiuojant traukiniu į 
Šiaulius, prieš manoz akis 
vis stovėjo, motutė ir sesutė 
Genė, kai aš jas paskutinį 
kartą mačiau kasant vo
kiečių apkasus...

Aš jau nebeatsimenu, 
kaip traukinys sustojo" 
Šiaulių stotyje, kaip dū
miau per miestą, kaip atsi
dūriau mūsų senajame bu
te. Tik atsikvošėjau, kai 
nepažįstama moteris man 
atsakė, jog Venciai čia ne
begyvena, o kur jie yra —ji 
nežinanti, ’ nes apsigyveno 
čia neseniai. AŠ buvau tiek 
sielvarto apimta, kad nesu
sipratau padaryti visai pa
prastą dalyką: nueiti į mi
liciją išaiškinti mano gimi
nių adresą. Sugalvojau ap
lankyti mano sesers kapą ir 
jeigu surasčiau ten gėles, 
reiškia kas nors iŠ namiš
kių liko gyvas. Kojos mane 
vos pavilko į kapines. Įsi
vaizduok sau, Antanai, ka
pinėse sutikau vieną mūsų 
šeną kaimynę ir ji man pa
sakė, kur dabar gyvena ma- 
no mama. Bėgte nubėgau į 
Vaisių gatvę ir pati mamy
tė atidarė man duris! Mes 
verkėme ir juokėmės ir vėl 
verkėme iš džiaugsmo... 
Mama laikė mane mirusia, 
net užsakė man mišias. Vė
liau iš gimnazijos parėjo 
sesutė: aš jos nepažinau, 
taip ji pasikeitė. Palikau 
ją mažą mergytę, o dabar, 
va, išaugo didele pana, ruda 
uniformine suknele su juo
du žiurstuku. Kokia tai bu
vo laiminga diena!

Mano vyresnis brolis Jo
nas yra Šiaulių berniukų 
gimnazijos direktorius.

Mielas Antanai! Juk Tau, 
kaip šiauliečiui, bus malonu 
sužinoti apie savo gimtąjį 
miestą, kaip jis dabar atro
do,. koks ten gyvenimas. Tik 
sugrįžusi aš vis vaikščiojau 
po miestą, langiau visas 
gatves, visus kampelius. 
Mama man papasakojo bai
sius dalykus apie tai, kaip 
vokiečiai naikino miestą, 
sprogdino, degino, visus jo 
geriausius ir gražiausius 
pastatus: stotį, teatrą, 
gimnazijas, kiną “Kapitol”, 
gyvenamuosius namus, fab
riku^ ir t.t. Bet jei Tu pa
matytum, kiek daug jau at
statyta, naujai'pastatyta ir 
tebestatoma. Miesto centre 
jau atkurti dešimtys dide
lių gražių namų. Koks gra
žus dabar kinas “Pergalė” 
(buv. „Kapitol”)! sų kolo? 
nomis, su didele sale. Seno
je turgavietėje pastatytas 3 
aukštų „Aušros” viešbutis 
su restoranu. Toji aikštė 
dabar vadinasi Pergalės 
aikšte. Šiauliečiai kiekvie
ną naują žmogų klausinėja: 
„Air jau matei mūsų (par
ką?” Ir iš tikrųjų, kaip pa
gražėjo, pajaunėjo mūsų 
parkas. Jame pajodinta 
tūkstančiai jaunų medelių, 
krūmų, daugybė gėlių. Pa
čiame jo centre yra šokių 
aikštelė, vasaros metu gro
ja orkestras, žmonės šoka. 
Prie teniso aikštelių išaugo 
didelis puikus vasaros teat
ras. Dabar mieste kaip tik 
vyksta medžių sodinimas, 

jame dalyvauja visi miesto 
gyventojai. Ir aš taip pat su 
savo bendradarbiais pasodi
nau keletą dešimčių jaunų 
medelių. Visos gatvės, visi 
plentai kiekvienais metais 
apsodinami medeliais ir 
krūmais. Po kelių metų 
mūsų Šiauliai atrodys kaip 
sodas. Dabar dar noriu pa
rašyti apie mūsų atstatytą
jį dramos teatrą. Aš jau 
kelis kartus jį aplankiau. 
Pasižiūrėjau amerikiečių 
Gou ir d’Juso pjesę “Gilio
sios šaknys”, Žemaitės 
“Marčią”. Greit pastatys 
Žemaitės “Petrą Kurmelį”. 
Teatre pamačiau, be kitų, 
tuos pačius artistus, kurie 
vaidino prieš karą: Bindon- 
kaitę, Pinkauskaitę ir ♦ki
tus. Ten taip pat dirba dai
lininkas Bagdonavičius ir 
režisierius Juršys, kuris 
dabar yra J Lietuvos TSR 
nusipelnęs artistas.

Dabar parašysiu toliau a- 
pie save. Kai po kelionės 
pailsėjau, nuėjau į Šiaulių 
miesto Vykdomąjį Komite
tą. Ten man suteikė pinigi
nę pašalpą ir pasiūlė darbą. 
Iš pradžių norėjau dirbti 
kokiame nors fabrike. Šiau
liuose visi prieškariniai fa
brikai atstatyti ir dirba: 
“Elnias”, “Stumbras” (buv. 
N u rokų f-kas), “Rūta”, 
“Verpstas”, “Gubernija”, 
visi, visi. Net naujų prista
tyta: didelė alebastro ga
mykla, o dabar statomi 
“Gliukozės” ir didžiulis dvi
račių fabrikai. Darbo pa
kanka visiems. Mane visur 
klausinėjo, ar aš turiu ko
kią nors specialybę. Kadan
gi nieko nemokėjau, mat 
Detmolde manim niekas 
nesirūpino, tai visur mane 
ramindavo: “Nieko, čia iš
moksite”. Niekur aš negir
dėjau to prakeikto žodžio 
“Ausląenderin”, mane vi
sur priimdavo kaip savo 
žmogų. Aš nutariau kol 
kas paimti lengvesnį darbą 
ir lankyti suaugusiųjų mo
kyklą. Kiekvienas čia gali 
nemokamai mokytis. Šimtai 
tokių kaip aš lanko specia
liai jiems skirtas suaugusių 
gimnazijas, o paskui pasi
renka sau specialybę, Šiau
liuose yra Ekonominė mo
kykla, Mokytojų seminari
ja, Muzikos mokykla, per
nai atidarytas Mokytojų 
Institutas. Turiu visas sąly
gas lankyti progimnaziją ir 
ją užbaigti.

Aš dirbu autotransporto 
valdyboje. Uždirbu neblo
gai ir kas mėnesį, kai vir
šijamas gamybinis planas, 
gaunu fpiniginę premiją. Tų 
pinigų mums pragyvenimui 
užtenka, o be to, jau įsigi
jau šį tą iš drabužių, ava
lynės. Krautuvėse pilna vi
sokių prekių pramonės ir 
maisto. Autobusų linijos 
dabar'pasidarė labai ilgos; 
galima nuvažiuoti į visus 
miesto galus: į Zoknius, į 
Guberniją, į Kuršėnų ir Jo
niškio plentus; Dažnai, va
žinėdama autobus'll, aš ma
tau, kaip smarkiai išaugo 
po karo mūsų J miesto pa
kraščiai. Atsirado ištisos 
naujos gatvės siu šimtais į- 
vairių spalvų naujutėlių na
mukų su darželiais ir sode
liais. Daugiausia statosi 
darbininkai ir tarnautojai. 
Valstybė visiems suteikia 
paskolas, duoda miško ir 
kitą statybinę medžiagą. 
Mamos pažįstama — “El
nio” darbininkė, kuri dirbo’ 
šiame fabrike 24 metus, .E- 
lena Kovarskienė pernai 
taip pat pasistatė puikų na7 
muką. Vienas mano pažįs
tamas, kuris dirba statybos 
skyriuje, papasakojo, jog 
Šiaulių mieste jau pastaty
ta daugiau kaip tūkstantis 

tokių namukų. Apie valgį, 
Antanai, čia -niekas nekal
ba, kaip Detmolde. Pamaty
tum tik Šiaulių turgų: jis 
yra ten, kur buvo anksčiau 
— Kuršėnų plente. Ko čia 
tik nėra! Visa, ką tik gali 
įsigeisti.

Mieste virte verda gyve
nimas. Junti, kad žmonės 
kuria naują gyvenimą. O 
kaip man gaila, kad aš tiek 
daug laiko sugaišau pra
keiktoje Detmoldo DP sto
vykloje. Tie metai išbrauk
ti iš mano gyvenimo. Bet aš 
nenusimenu. Gyvendama 
savo Tėvynėje aš pajutau, 
kad esu apgaubta namiškių 
ir pažįstamų meile. Kiek
vienas žmogus, kuris žino 
visus mano kančių kelius, 
stengiasi kaip įmanydamas 
man padėti.

Ir aš dedu taip pat visas 
jėgas tam, kad būčiau nau
dingas Šiaulių visuomenės 
narys. Galiu pasakyti, kad 
esu jau nemažai nuveikusi 
savo miesto ir tuo pačiu sa
vo Tėvynės labui. Laikas ir 
Tau, Antanai, pagalvoti a- 
pie savo tolesnį gyvenimą ir 
atvažiuoti į mūsų jaunystės 
dienu miestą — Šiaulius.

Tavo Anė Venciūtė. 
Šiauliai, Vaisių gt. Nr. 11.

“Tėvynės Balsas”

Redakcijos Atsakymai
Skaitytojui; Stoughton, 

Mass. — Nepaisant, kiek 
žmogus , turi pinigų ir nuo
savybių, sulaukęs 65 metų 
amžiaus, jei jis-yra dirbęs 
ir mokėjęs senatvės fondan 
(Social Security), jis gauna 
jam atitinkamą sumą se
natvės pensijos.

John Vaivadai.— Ačiū už 
linkėjimus, o kai dėl tų do
kumentų, tai jūsiškę pasta
bą įteikėme Rietuvių Namo 
vadovybei, nes Laisvė Na
mo Bendrovės reikalų ne
tvarko. .

Pis šys tui. — Apie šunis 
ir mitingų ardytojus raši
nėlį gavome, bet jis mums 
atrodo yra peraštrus, tai 
pasinaudoti negalėsim. Vis- 
vien dėkojame už rašinėji
mą.

Newark, N. J.
Sietyno Choro Dailės Vaka

ras: Operetė, Koncertas ir 
Šokiai

Sietyno nepaprastai puikus 
meno vakaras įvyks sausio 
(Jan.) 21-mą, šeštadienio vaka
rą, lygiai 7:30, Lietuvių Salėje, 
180 New York Ave., Newarke.

Aido Choras iš Brooklyno su
vaidins gražią operetę “Papar
čio žiedas.” Sietyno Choras 
duos koncertinę programą —■ 
kaimiečių gyvenimo vaizdus iš 
melodramatiškos operetės “Syl
via.” Po programos bus šokiai 
iki vėlybos nakties./Įžanga tik 
vienas doleris-

Kas gi ta operetė “Paparčio 
žiedas?”

Tai vaizdas iš mūsų senelių 
pasakojimo Lietuvoje, būk šv. 
Jono naktį, kuomet laukai ža
liuoja, gėlės žydi, tuomet kur 
giliai, giliai tankiame miške 
pražysta ten augantis tikrasis 
papartis. Pražystas tik tą vieną 
kartą į metus. Ir kas tą papar
tį tą naktį suranda ir jo žiedą 
nusiskina, tas būna laimingiau
sias /žmogus visą savo gyveni
mą.

Jūs gi, kurie matysite Aido 
Chorą operetę vaidinant, tą va
karą būsite -taip pat laimingi 
ir linksmi, kaip ir tas asmuo, 
kuriam teks paparčio žiedą su
sirasti. Dėl to visus-visas sįe- 
tyniečiai kviečia 'būti su mu
mis tą laimingąjį vakarą, drau
ge pasilinksminti.-

Sietyno Reporteris.

Lapkričio 23 d., pereitų me
tų, “Laisvėje” tilpo eilės at
minčiai Juozo čerkausko, ku
ris yra miręs Lietuvoje jau, 
rodos, apie du metai, bet Juo
zo motina, brolis ir sesutės 
gyvena šioj šalyj. O kadan
gi čerkauskų šeimyna yra iš 
artimos man kaimynystės 
Lietuvoje, tad man ir parūpo 
ką nors daugiau patirti apie 
Juozo Čerkausko gyvenimą ir 
mirtį.

Juozas gimęs iš biednų, 
mažažemių tėvų, Mikutiškių 
kaimo, Rumbonių parapijoj, 
kovo 21 d., 1898 m. Juozas 
į AJV tėvų buvo atvežtas tik 
šešių metų amžiaus. Tad 
Juozas augo ir mokslinosi 
šioje šalyje. Ir pačioj jau
nystėj Juozas pirmą “mokslą” 
gavo, tai anglių, laužykloj 
kaipo sleitpikis (atmatų rin
kėjas), o vėliau ir pačioj an
glių kasykloj. Todėl. Juozas 
iš pat jaunystės jau žinojo, 
kaip yra darbininko dūona 
prakaite mirkyta, sūri. Už 
tai jis pasiryžo siektis moks
lo. Ir per didelį triūsą, dide
lį pasiryžimą, Juozas baigė 
kolegijos mokslą — komerci
jos skyrių.

Užbaigęs mokslą, Juozas 
sumanė aplankyti savo gimtą
jį kraštą — Lietuvą ir dar 
kartą pasigrožėti, pasidžiaug
ti puikiais Lietuvos gamto
vaizdžiais: tais Mikutiškių 
lazdynėliais ir panemunės 
dirvonais, ir tuo, g istoriniai 
gražiuoju, piliakalniu prie 
Rumbonių bažnytkiemio. Tad, 
Juozas 1922 m. ir nuvyko j 
Lietuvą. Bet kadangi Juozas 
nebuvo įsipilietinęs šioje ša
lyje tai Lietuvoj buvo užlaiky
tas ir paimtas į kareivišką 
tarnystę, o tuomi ir durys jam 
tapo uždarytos sugrįžimui 
prie savųjų j šią šalį.

Atlikęs Juozas kareivišką 
tarnystę gavo mokytojauti 
Kybartų gimnazijoj ir taip 
apsiliko Juozas Lietuvoje. Ir 
taip apsiūkęs Juozas susikūrė 
sau šeimyninį židinį ir džiau
gėsi savuoju gyvenimu. Gi po 
šešių metų mokytojavimo Juo
zas gavo tarnystę Kaune — 
finansų ministerijoj. Vienok 
iš jo laiškų, kurių daug ran
dasi pas jo sesutes, matytis, 
kad jis jokia politika neįdo
mavo — nebuvo smetonizmo 
šalininku, — gal už tai po 
kelių metų buvo areštuotas ir 
į kalėjimą padėtas. Bet ka
dangi negalėjo jam prikergti 
bent kokį nusikaltimą, tai po 
keturių metų tąsymo buvo pa
leistas be baudos, bet ir į 
darbą daugiau nebegrįžo, kai
po nepatikimas Smetonos re
žimui. Tai paskutinius kelis 
metus prieš karą Juozas dir
bo Plungėj, audimo įmonėj 
vedėju. Ką Juozas dirbo lai
ke karo, laike okupacijos — 
nėra žinoma, nes pirmas po 
karo ir paskutinis Juozo ra
šytas laiškas iš Vilniaus lie
pos 16 d., 1945, kurį aš iš
tisai visą paduodu, nieko ne
kalba. Kalba tik apie vargą 
ir sunkumus, pergyventus lai
ke hitlerininkų okupacijos, 
štai ką Juozas rašė savo laiš
ke :
Brangieji!

Jūsų laiškutis, siųstas 
Plungės adresu, mums buvo 
perduotas čia, Vilniuje, kur 
dabar ir gyvenam.

Vokiečių barbarų sukeltą 
karo audrą, jų žiaurią okupa
ciją, per kurią žmogaus gy
vybė nei už ką nebuvo verti
nama, pragyvenome Plungėj. 
Apie karo metu vokiečių su
keltus nežmoniškus žiauru
mus Jūs iš spaudos esate 
skaitę, tai mes apie tai ne
rašysime. Trumpai pasakysi
me, kad ne tik teko paba
dauti, bet bendrai imant teko 
pergyventi daug vargo, bai
mės visokių nedateklių • ir 
nustojome tą patį mažą, ką 
anksčiau turėjome. Iš vokie
čių nieko negavome. Maistui 
gaudavome tik labai prastą, 
iš sėlenų pagamintą duoną, 
ktirios dažnai nebuvo galima 
valgyti. Kad ir tokios gauti,

reikėjo per žiemos šalčius iš
stovėti gatvėje ilgas valandas. < 
Dėl tų stovėjimų Barbutė (jo 

j žmona) buvo smarkiai susįr- 
gusi ir išgulėjo lovoje dauge- 
lį savaičių. Nuo to laiko ji ) . 
ir nesvįikuoja.

i šito viso baisaus karo pase-, 
koj išmokome iš atliekamų 
skudurių, šniūrų, senų skūrų 
ir kitų galų pasidaryti sau 
batus ir visus dalykus, be ku- 

’ rių negalima nei basi vaikš
čioti, nei apiplyšę būti. Daug 
ko mus vargas pamokė!

Dabar po išvadavimo turime 
darbo ir duonos. Gyvename 
kukliai ir nuolat galvojame, 

i kaip Jūsų visų sveikata? Ar 
j dar visi esate sveiki, gyvi? 
Kaip mafmytė. Maryte ir 
Bernardas ? Prašome plačiai 
apie save parašyti.

čia Vilniuje Onutė-Alice 
(duktė) lanko universitetą 
ir studijuoja farmaciją. Vo
kiečių okupacijos laiku stu
dentams studijuoti nebuvo 
galima. Universitetą jie (bar
barai) buvo uždarę. čia, į 
Vilnių, mes atvažiavome gy- f 
venti tik šių metų pačioj prsi-\ 
džioj, kad galėtume visi 
drauge gyvendami vienas ki- 
tam padėti. Onutei dar lie
ka du metai studijuoti, ir, jei 
sveikata leis, tai tik tada jau 
bus baigusi universitetą. Bet 
šiuo metu ji yra labai išvar
gusi ir turi didelę mažakrau-, 
jystę. (

šitą laiškutį, šį kartą, ra
šome trumpą, tuo duodami tik 
žinoti, kur esame, kad gyvi 
po daugelio metų vargy, tero
ro, baimės ir parako dūmų.

Gyvenimas dabar pradeda 
sparčiai eiti į taikos gerąją 
pusę, o mes tik taikos ir .ra
mybės tenorime.

Kai sulauksime Jūsų sekan
čio laiškučio, tada plačiai pa
rašysime. Tuo tarpu liekame 
Jūsų labai išsiilgę ir džiaugia
mės sužinoję, kad Jūs gyvi. $

Sveikiname visus, karštai 
bučiuojame ir linkime viso 
gero.

Lauksime nekantriai Jūsų 
laiško.

Jūsų,
Čerkąuskai, Juozas, 

Onute ir Barbute.

Nors šis laiškas ir nusenęs, 
< bet vistiek daug pasako. Vie
nas gana ryškus dalykas, tai 
kad Juozas nebėgo pas hit
lerininkus ieškoti sau prie
glaudos, nors jis turėjo daug 
geresnę progą,, negu daugelis 
dipukų, atvykti į šią šalį pas 
savuosius, o betgi jis pasiliko 
Lietuvoje. Ir Juozas ketino 
daug ką ir plačiai sekamuose 
laiškuose parašyti. Bet deja, 
Juozas to išpildyt negalėjo. 
Sekantis laiškas ir po ilgo lai
ko atėjo rašytas jojo dukry
tės Onutės, kuriame ji prane
ša, kad josios tėvelis Juozas 
čerkauskas mirė. Tai be galo- 
skaudi ir netikėta žinia buvo 
čerkauskų šeimai.

Iš Juozo pirmesnių laiškų, 
dar prieš karą rašytų, maty
tis, kaip jis mylėjo savo gim- 
tąjį kraštą Lietuvą, ir Lietu- ” 
vos žmones, o ypatingai že
maičių svetingumą. Beveik 
kiekviename laiške Juozas 
vaizdžiai kalba apie Lietuvos 
grožę: pušynėlius, gojelius, 
pievas, lankas, upelius ir ru- 
giapiūtę. Gi apie pomirtinį 
gyvenimą Juozas nekuriuose 
laiškuose kalba tik kaip apie 
nežinomą tamsumą.

Šiuo rašiniu aš tik noriu pa
rodyti tiems., kurie tiek daug 
kalba^ rėkia, kad bolševikai • 
lietuvius vežė 4 Sibirą ir ten 
išžudė. O štai Juozas, nors ir 
dirbo Smetonos finansų mi- . , 
nisterijoj, bet niekas niekur . 
nevežė. Jis gyveno Vilniuj 
iki savo mirties, kur jojo du
krytė baigė Vilniaus Univer
sitetą, x farmacijos skyrių, y 
šiandien jiedvi su mamyte gy
vena ir dirba savo profesijos 
darbe ir nesiskundžia jokiais 
blogumais nei bolševikų žiau
rumais. O laiškus gana daž
nai rašo pas savo tetas, dėdę 
ir močiutę. Kaimynas.
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(Tąsa)
Nuvykę pas advokatą, sudarėme oficialius popie

rius, kuriuose savo biznio korporaciją pavadinome: 
“Grožio Toniko Korporacija’’ Beauty Tonic Cor
poration. Neužilgo šitie trys žodžiai žymiomis spal
vuotomis raidėmis žėrėjo ant mūsų fabriko sienos!

Pasamdėme reikalingus darbininkus, ekspertus, 
“chemikus,” kurie pradėjo virti degtinę bačkomis; 
pasamdėme drąsius, apsukraus vyrus, mokėjusius 
mūsų produktus nuvežti ten, kur reikia. Apginkla
vome juos, kaip pridera ir pradėjome plataus už
mojo bizni.

Aš savo spikizę likvidavau. Būdamas fabrikantu, 
persikėliau gyventi pagarbion vieton — vidutinia
me viešbuty j J miesto centre.

Mes pasiskirstėme uždaviniais: Murfis rūpinosi 
gamyba ir apauga nuo federalinės valdžios užpuo
likų ; Kostelis ieškojo rinkų netolimuose miestuose, 
o man teko vyriausiai daboti, kad Vandenmiestis 
būtų aprūpintas mūnšainu, — kad jis visur tekėtų 
per briaunas.

šitaip aš nei iš šio nei iš to patapau fabrikantu 
grožinio toniko išdirbėjo!

III.
Vieną vakarą ateina pas mane Dora, kurios ne

buvau sutikęs po jos vyro, Kašėtos, mirties.
— Sveikas-, Maiki! — atkišdama savo ranką, ji 

man šaltai taria.
— Sveika, Dorųte! Kaip gi jūs čia mane sura

dote? '
— Kas turi noro — suranda kelią, — ji atsako, 

sėsdamosi prieš mane ir šypsodamosi. — Dabar aš, 
žinot, našlė, bet nesibijokit, nesu viena tų plėšriųjų, 
kurios tuojau vyrui už kaklo kabinasi... Jūs man 
net nei užuojautos nepareiškėt dėl vyro mirties. 
Koks iš jūsų draugas!

Ji nusijuokė keistu, lyg cinišku, tonu, taikomu 
gal man, gal savo vyrui, — nežinau.

— Jis taip, seniai mirė ir jūs dar vis jo gedu- 
liaujate?

— Ne, Maiki! Tai primenu tik dėl visko. Aš jau 
senokai susitvarkiau. Rengiuosi iš Vandenmiesčio 
išvvkti visam.

— Kur? .
— I N. 7
— Kodėl?
— Ten, dėka gerų draugų, lengvesnį ir pastoves

nį darbą gavau.
— Šitaip!
Išgirdęs tai, nudžiugau. “Veikiausiai, nesutiksiu 

Doros daugiau ir neprimins ji man to, kas buvo,” 
galvojau.

— Pats jau, girdėjau, fabrikantu patapote? — 
šaltai šypsodamosi klausė moteriškė. — Linkiu pa
sekmių !

— Ačiū! Bet kaip gi pati? Kaip duktė? Kas gi, 
pagaliau, privertė Kašėtą savižudybę atlikti?

Dora susimąstė.
• — Kas žino! Gal skolos? Gal aš? Mudviejų gyve
nimas buvo blogesnis nei kas gali įsivaizduoti. Bet 
jis jau pamirštas!

Aš dabar ryžausi duoti Dorai gerą pamokslą, tik 
nesuvokiau, kaip pradėti.

— Atsimeni tą vakarą, kai jūsų tėvai pasikvietė 
kunigą Kibirą ir mane? Atsimenat? Aš tuomet 
laukiau, manydamas, kad jūs sukilsite prieš tėvus 
ir kunigą. Aš tikėjausi iš jūs tvirtesnės valios. O 
jūs nusilenkėte, kaip vergas prieš savo vergėją. Jūs 
klausėte Kibiro, na, ir tėvų! j

— Taip, jūs! Ar Kibiras nepatarė jums mesti 
socialistįnį, dabar komunistinį, judėjimą? Ar jis 
nepatarė jums imtis kokio biznio?

— Tai buvo...
— Kas buvo? Sakykit, man, Maiki, kas buvo?! 

Aš tuomet maniau, kad jūs savo nusistatyme būsite 
kietas, kaip uola, nieks negalės jūs ištraukti iš tų 
idėjų, kuriose buvote prigiję-. Tiesa,v,aš buvau jau
na, nepatyrusi, bevalė, bet kaip pats? Šiandien, 
girdėjau, jau juokiatės, viešai juokiatės iš savo se
nų idėjos draugų ir iš viso judėjimo. Atsakykit 
man, Maiki ykuris iš mudviejų blogiau pasielgėme?

Doros pastabos mane pakirto, kaip koks nemato
mas fizinis smūgis. Pasijaučiau, jog aš sėdžiu kal
tinamojo suole, o ne ji. Sėdžiu ir matau, kaip juo
dos, didžiulės akys mane sveria, tarytum sakyda
mos: “Kas kada nors tavyje buvo gero, — išgara
vo!” Stengdamasis nukreipti jos dėmesį į kit
ką, aš numykiau:

— Well, kas buvo — supuvo! Pasakykit man, 
kokia priežastis vertė Kašėtą savižudybę atlikti?

Tūlą laiką ji tylėjo, įbedusi akis pro langą į gat
vę. Tuomet:

(Bus daugiau)

Užsiprenumeravo “Kelias Į Laimę”
J. Miliauskas (ir $2 aukojo), Ona Silks, Ida Silks, J. 

Sirvidas, J. Masaitis, J. Wilke|is, John Patkus, Anna 
Comer, A. Sabulienė, S. Jankauskas, S. Puidokas; per čika- 
gietį S. J. Jokubką: M. Klebonas, A- Valukas, J. C.- Mit
chell, Ignas Kamarauskas, W. Copk (ir $1 aukojo), S. J. 
Jokubka-

Nekultūringa Moterėlė

Ne taip seniai mūsų spau
dos skaitytojams šitas miestas 
buvo negirdėtas, nors jau ir 
tada čia lietuvių buvo. Ta
da čia lietuviai neturėjo jo
kios draugijos nei būdų suei
ti į pažintį. Kiekvienas ma
nė, kad jis tik vienas visame 
mieste ir nėra progos kitus 
lietuvius susitikti. Bet penki 
metai atgal vienas sumanus 
lietuvis užmanė St. Petersbur- 
go ir jo apylinkės lietuvius 
suorganizuoti į draugiją. Jo 
pastangomis, ir kitiems pa- 
gelbstint, buvo sušauktas lie
tuvių susirinkimas ir suorga
nizuota plačiai žinomos Lietu
vių Literatūroj Draugijos 45 
kuopa. Nariai' moka tik $2 į 
metus, o už ta gauna moksliš
ką trimėnesinį žurnalą Švie
są ir draugijos išleistas kny
gas.

O žiemai atėjus kuopa 
surengia kelis, kaip jie čia va
dina, lietuviškus piknikus, į 
kuriuos suvažiuoja vietiniai ir 
svečiai: turi progą sueiti į pa
žintį: pavalgo pietus, lietu
viškai pasikalba, padainuoja, 
pasivaišina ir, draugiškai vie
ni kitiems spausdami dešinę, 
skirstosi ir laukia kito pikni
ko. šituose piknikuose sro
viniai, politiniai ir religiniai 
klausimai visai neliečiami, visi 
būna lygūs lietuviai.

Rodosi, negalėtų būti lietu
vio, kuris tokiuose lietuviš
kuose susiėjimuose matytų 
blogą ir norėtų pakenkti. Bet, 
deja, keletas su lietuviškomis 
pavardėmis žmonių, kurie sa
ve skaito per dideliais sykiu 
dalyvauti su kitais lietuviais, 
dar negražiai kalba apie kuo
pą ir visus tuos, kurie daly
vauja kuopos parengimuose. 
O ypač viena su nesuvaldomu 
liežuviu moterėlė, kuri visą 
savo “žinojimą” semia iš C hi J 
cagos aiidarokuotų senbernių 
“gazietos,” tai net grasina 
suareštavimu visų tų, kurie 
susirenka pasikalbėti ii’ pasi
linksminti. šita moterėlė bu
vo garbintoja ir rėmėja Sme
tonos fašistinės valdžios Lie
tuvoje. Ji dar ir šiandien 
raudoja savo “didvyrio,” kuk
ris, begelbėdamas savo kaili
nukus, prarado gyvybę. Taip
gi ji savo kalboje dažnai var
toja žodį demokratija, kurio 
reikšmė jai nežinoma. Jau 
mes žinome, kokia prie Sme
tonos buvo Lietuvoje “demo
kratija.”

Smetona, su grupe savo iš
tikimų karininkų, gruodžio 
17, 1926 metais, naktį, nuver
tė Lietuvos žmonių demokra
tiniu būdu išrinktą valdžią ir 
pats paliko piktu Lietuvos 
diktatorium. Tik už kelių die 
nu po to sušaudė keturis Lie
tuvos darbininkų vadus būk 
už norėjimą nuversti Lietuvos 
valdžia.

Lietuyoje prie Smetonos jo 
ištikimi tarnai turėjo pilniau
sią laisvę. Jie galėjo vogti, 
sukti ir teismai jų nebaudė. 
Šiauliuose broliai Nurakai nu
suko miesto virš trijų milijo
nų litų ir buvo išteisinti. Arba 
vėl, Martynas Yčas, Jonas 
'Lapenas, Jasiukas, Mikšrys, 
Sidzikauskas ir kiti nusuko 
Lietuvos valstybės ir atskirų 
žmonių kelias dešimtis mili
jonų litų ir visus juos Sme
tonos teismas išteisino, o Vla
das Vaišvila iš Erzkelinės kai
mo, Subačių valsčiaus, pavogė 
Jono Masio botagą ir už tą 
Smetonos teismas jį nuteisė 
metus ir pusę kalėjimo.

Smetonos ištikimi šuneliai 
turėjo susiorganizavę Maisto 
Bendrovę, su kuria begėdiš
kai skriaudė ir išnaudojo kai
miečius. Jie savo nustatyto
mis kainomis supirkdavo nuo 
kaimiečių javus ir gyvulius; 
dažnai kaimiečiai kone už dy
ką turėdavo atiduoti, o ben
drovė tą viską pardavinėjo 
brangiai ir krovėsi sau dide
lius turtus. Dėl šito Suvalki
jos kaimiečiai 1936 metais 
buvo paskelbę streiką : 
patys nevežė savo javų ir gy
vulių į miestus ir kitus ragi
no, daryti tą patį. Smetonos

policija ir šauliai užpuolė 
kaimiečius, daug jų sumušė ir 
sukišo į kalėjimus. Dar pa
traukė juos į teismą, kaip su
kilėlius prieš valdžią, ir teis
mas virš 20 kaimiečių nutei
sė ilgiems metams į kalėjimą 
ir keturis, vadinamus vadus, 
nuteisė mirties bausme.

Per arti 14 metų Smetonos 
valdymo Lietuvoje buvo karo 
stovi?.' Net kaimų jaunimas 
negalėjo vakaruškų turėti be 
valdininkų leidimo ir žinios. 
Tada Lietuva, ta ramių kai
miečių šalis, Jiuvo, tarytum, 
vienas didelis kalėjimas.

Pavyzdžiui, tik vienais 1933 
metais Lietuvos kalėjimuose 
buvo 17,099 vyrai ir 3,861 
moteris, — vfeo 20,960 kali
nių. Tais pačiais metais Lie
tuvoje buvo 144,564 civilės 
bylos ir 136,312 baudžiamųjų 
bylų, — viso 280,876 bylų. 
Tada Lietuva turėjo 2,250,000 
gyyventojų, tai bus: tais me
tais kas aštuntas Lietuvos gy
ventojas turėjo reikalą su 
Smetonos teismais. O tokių 
didmiesčių ir industrijų šalyj, 
kaip Anglija, tik vienas iš 20 
gyventojų turi reikalą su 
teismais .

Kadangi nemažai Smetonos 
buvusių despotų “činovninkų” 
dabar jau Amerikoje, tai šita 
moterėlė ir mano, kad jie jau 
valdo Ameriką ir kas tik ne
skaito jos numylėtinos “gazie
tos” ir jos ne pasiklausę susi
renka pasikalbėti, pasilinks
minti, tai juos visus galima 
suareštuoti ir į kalėjimus su
dėti; visai panašiai, kaip kad 
buvo prie jos numylėto Sme
tonos Lietuvoje.

Suprantama, kad šitoks pro
tavimas yra ne tik nelogiškas, 
bet sykiu ir paikas.

Bet. jeigu ta moterėlė iki 
šiol neišmoko rimčiau protau
ti, tai jau dabar per vėlu:

Kadangi ji ir jos vienmin
čiai baidosi netituluotų lietu
vių, tai geriausia su jais nie
ko bendra neturėti ir neklau
syti jų plepalų.

Čia ir vėl gera žinia dėl 
Floridoj gyvenančių lietuvių 
ir svečių. LLD 45 kuopa ren
gia kitą pikniką, toj pačioj 
gražioj vietoj, pas gerbiamus 
J. ir A. Bernotus, Route 2, 
Box 903, Tampa, Fla. (visai 
arti prie U. S. Road No. 41).

Įvyks vasario (Feb.) 5 d., 
1950 metais.

Visi lietuviai, nepamirškite 
dienos ir atsilankyti.

Ne Smetonlaižis.

Bridgeport, Conn.
Sausio 8-tą d. buvo laikytas 

LDS 74-tos kuopos metinis su
sirinkimas, kuriame buvo per
tvarkoma ir kuopos valdyba.

Finansų raštininkui J. J. 
Mockaičiui išdavus raportą, 
pasirodė, kad kuopa turi 152 
narius; iš jų didžiuma yra dar 
jauno amžiaus. “Well,” gal 
sakysime: kas čia tokio, kad 
Bridgeportas turi tiek narių ? 
štai, kame svarba: Bridge
portas yra maža lietuvių ko
lonija, palyginus su miestais, 
kaip Waterbury, Brooklynas, 
Philadelphija ir kiti, turintie
ji panašiai daugiau lietuvių, 
bet jie, proporcionaliai imant, 
nei vienas negalėtų “bytinti” 
nariais Bridgeportą.

Abelnai imant, LDS orga
nizacija dai’ tebėra jauna pa
lyginus su SLA ir tūlomis ki

tomis organizacijomis.
čia, Bridgeporte, yra tos 

senutės lietuvių .išeivijoje or
ganizacijos SLA kuopa. Ji 
anaiptol negali .susilyginti su 
LDS 74-ta kuopa nariais, nei 
veikimu, nei narių amžiumi. 
Pavyzdžiui, jie susirenka 2, 
3 ar 4, ir tai, kaip buvo gir
dėti, nereguliariai. Pasimoka 
duokles ir baigta. Randasi 
klausimas, kodėl taip? Atsa
kymas—nėra veiklių darbuo
tojų, nėra tolerancijos susi
rinkime.

Aš pats priklausiau prie 
SLA Bridgeporte tuo metu, 
kai Chicagoje, seime, buvo 
skilimas. Iš to seimo pargrį
žęs atstovas mėgino patiekti 
raportą. Man dar ir šiandien 
prisimena jo raportas: pasigy
rė, kad busu važiavo, paval
gė ir kad su tūlais šimtapro
centiniais tautininkais pasi
kalbėjo. Ir baigtas kriukis.' 

Kaip katrie iš narių atsilie
pė — mums nesvarbu, kuo 
tu važiavai, busu, ar būtumei 
ant karvės užsisėdęs ir nujo
jęs tenai, bet turi mums pa
sakyti, kad seiman buvo pa
šaukti mušeikos ir kad pažan
gieji buvo buožėmis daužomi 
ir mėtomi iš seimo laukan.

Tas pats atstovas buvo kuo
pos pirmininku, tad, vietoj to
leruoti, duoti nariams teigia
mą atsakymą, jis tam klausė
jui nariui atima balsą šešiems 
mėnesiams. Aš ką tik buvau 
prisirašęs, labai pasipiktinau 
tokiu elgesiu ir pamąsčiau: 
čia ne man vieta, prie pirmos 
progos paliksiu šią netvarkin
gą draugiją.

Čia tą mažą pavyzdėlį no
rėjau prisiminti, nes su mo
mentu yra susijusi svarbi va
landa. Štai ji:

Piktinausi aš tokiu sauva
liavimu, piktinosi ir kiti na
riai, didesni už mane, veiklūs, 
energingi draugai: fin. rašt. 
J. - J. Mockaitis, protokolų 
raštininkas A. Katinas, iždo 
globėja Tampson _ Tamošiū
nienė, A. Jocis, G. Radziavi- 
čius, ir kiti. Jie apleido tą 
SLA ant visados.

Pagaliau, būna jų (tur būti) 
metinis susirinkimas ir nusita
ria pinigiškai bausti tuos na
rius, kurie nesilankys tame 
susirinkime. Kaip tyčia tą 
vakarą baisiai šaltas žiemos 
lietus pylė ir aš neinu tan su
sirinkimam Ir mane baudžia 
pinigiškai. Tą vakarą ir aš 
apleidau SLA ant visados. -

Dabar padarykime trumpą 
peržvalgą ir palyginimą to, 
kas sekė tą SLA viršininkų 
sauvaliavimą:

Gruodžio men., 1930 metų, 
su J. J. Mockaičio iniciaty
va sumanyta tverti dabar 
esančią LDS 74-tą kuopą. Pir
mai! posėdin atėjo 11: J. J. 
Mockaitis, G. Rądziavičius, A. 
Katinas, A. Jocis, J. A. Rū
dims, S. Tamošiūnas, dabar
tinė O. Masiulevičienė, Wm. 
Kajackas, J. Jocis jaunasis, 
Butnoris, Petrušaitis. Būta 
daug energijos, nes tą patį 
mėnesį ir kitą susirinkimą tu< 
rėjo, kuriame buvo daugiau, 
negu dvigubai, simpatikų ir 
šiame momente gimsta LDS 
74-ta garbinga ir garbingos 
organizacijos kuopa, kuri 
šiandien turi 152 narius ir ku
ri jau yra gavusi porą vajaus 
dovanų.

Kodėl ji auga, o senosios 
SLzX kuopa ne ? štai prie
žastis :

Senoji kuopa mėgino už-

tvenkti upei srovę, tad ta sro
vė prasiveržė kita, palankiąja 
kryptimi ir teka su didžiau
sia pajėga bei energija. Tos 
energijos pirmą vietą užima 
J. J. Mockaitis. Tas vyras jau 
baigia suvažinėti antrą auto
mobilį beveik vien tik pa- 
švęsdamas organizacijos la
bui. Reikia gauti naujų na
rių, — tai ne viskas. Dabar, 
gerbiamieji, reikia tuos narius 
palaikyti, kad jie neišsibrauk- 
tų. Jis stengiasi juos aplan
kyti, išrinkti duokles bei dėti 
visas pastangas, kad juos pa
laikyti gerais nariais.

Neturiu mintyje, kad kiti 
bei kitos nedirba. Stengiasi 
ir kiti darbuotis sulyg savo 
išgale. Matome, šioje orga
nizacijoje yra pilna laisvė, 
graži tolerancija, tad ji ir au
ga.

šių metų valdyba: fin. rašt. 
J. J. Mockaitis; .pirm. Vito 
Rodgers, jaunuolis, puikus, 
vyras; vice-pirm. A. Ragus- 
kas; protokolų rašt. M. Ari
son; ižd. J. A. Pudims;'duo- 
kliarinkė Helen Baranauskie
nė ; korespondentas M. Ari
son.

Išlaisyinirtiui V. Andrulio 
aukavo Ui' Valins $5, A. Mu- 
rcikienė $2, M. Arison $1.

Proga naujųjų metų, kuo
pos vardu, sveikinu visą val
dybą, visus veikėjus ir visus 
narius, linkėdamas daug ge
ros energijos, labiausia—svei
katos. Visiems laimingų me
tų ! M. Arison.

Egg Harbor, N. J.

Dabar, šiomis dienomis, d. 
M. Barris (Barisauskiene) 

‘'pasidavė sunkiai operacijai it 
ji padalyta ant vidurių 14 d. 
sausio. Atrodo ant pasveiki
mo.

Laimingai šiems visiems 
draugams pasveikti! J. B.

Užrašyldt Laisvę Savo Draugui.

PRANEŠIMAI
CAMDEN, N. J.

LLD 133 kuopos metinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, 22 sausio, 
2 vai, po piet, pas draugus Bakšius, 
1622 Fillmore St. Ant šito metinio 
susirinkimo visi nariai privalo atsi
lankyti, išgirsti delegatų raportą iš 
6-tos apskrities konferencijos. Pa
siimsite knygas, kurios jau yra pri
siųstas. Taipgi kurie dar neturite šių 
metų Vilnies kalendoriaus, tai ant 
šito susirinkimo galėsite gauti dėl 
savęs ir savo draugų.
Fin. Sekr., Wm. Fatten. (8-9)

PHILADELPHIA, PA.
EKSTRA susirinkimas ALDLD 10 

kuopos, įvyksta nedėlioj, 22 d. sau
sio, kaip 5 valandą vakare, Rusų 
name, 735 Fairmount Ave. Tai me
tinis susirinkimas, turėsime daug 
svarbių reikalų aptarti. Valdybą 
perrinkti ir t.t. Labai svarbu pasiųs
ti delegatą į būsiantį dienraščio 
Laisves suvažiavimą. Mes esame še- 
rininkai, o mūsų dienraštis jau nau
joj vietoj. Tai svarbu aplankyti nau
jai įsikūrusius laisviečius. Taipgi pa- 
simokėti duokles ir atsiimti knygas. 
Būkime visi ir laiku. ..Komitetas, 

(8-9)

HARTFORD, CONN.
Pranešimas

Lietuvių Namo Bendrovės šėrinin- 
kų metinis susirinkimas įvyks sau
sio (Jan.) 22 d., 1950 m., Laisvės 
Choro svetainėje, 155 Hungerford 
St. Pradžia kaip 1:30 vai. po pietų. 
Todėl visi šerini nkai net būtinai da
lyvaukite, nes* bus daug svarbių rei
kalų aptarti ir naujos valdybos rin
kimas. Kviečia Valdyba.

(8-9)
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* 1VTI7TTTTQ TO Tk" A A tMEDUS IR KAVA
Dabar pas J. W. Thomsoną galite gauti Naturalio, susicukravusio, 

nešildyto raudonų dobilų Medaus. Michigan valstijos dobilų medus, 
kurį medaus ekspertai pripažįsta, jog yra vienas iš skaniausių ir 
geriausių medų visoje Amerikoje ir turi panašų skonį į Europos me
dų. Kaina: 1 svar. 45c; 3 svar. (kvorta) $1.25; 5 svar. (pusė galiono) 
$2.10; 10 svar. (1 galionas) $4.00 ir 60 svar. blokine $18.50.

P.S. Už persiuntimą nemokame.

A

Jonas Pechuils pneS tūlą 
laiką turėjo operaciją vidu
riuose, žarnose. Jis jau yra 
sugrįžęs, iš ligoninės, tačiau 

i tebėra dar labai sergančiu.
Draugai,' atlankykite jį! Jo 
antrašas: 436 St. Louis Ave.w

Linkimo jam greitai pa
sveikti. Draugai.

HARTFORD, CONN.
Pranešimas

ALDLD ir LDS Apskričių, dėl 
spaudos piknikas įvyks sekmadienį, 
liepos (July) 16 d., 1950, Sąryšio 
Parke, Glostonebury, East Hartford, 
Conn. Todėl prašome Conn, valstijoj 
visų didmiesčių ir organizacijų jsi- 
tėmyti, kad minėtą dieną vengti pa
rengimų, kad nepakenkti vienas ki
tam piknikui. F. J. Repšys,
B. M ui e ranka (8-9)

DEDHAM, MASS.
Ligoniai, ligoniai ir ligoniai! 

šis miestukas — mažas ir ma
žai apgyventas lietuviais, bet 
nelaboji liga nepamiršta ap
lankyti mus. šiuo laiku labai 
pradėjo terioti mūsų draugus.

Jau apie 4 mėnesiai, kaip 
d. J. Leponis turėjo operaciją, 
ir vis dar sunkiai tebeserga.

Draugas R. Daunis taipgi 
turėjo sunkią operaciją, bet 
jau pusėtinai sveiksta.

SCRANTON, PA.
Susirinkimas Literatūros Draugi

jos, 39 kuopos atsibus 22 d. sausio 
(January), pas draugę E. Gelezauc- 
kienę, 1210 Blair Avė., pradžia 3-čią 
vai. dieną. Visi draugai dalyvaukite 
ir būkite prisirengę užsimokėti savo 
metines duokles į Centrą, kad mūsų 
kuopa ir šiais metais būtų garbės 
kuopų tarpe. Sekr. P. Šlekaitis.

(9-10)

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-796 ’

KAVA J
Lietuviška iš miežių kava — Barley Molt Coffee, tai yra viena iš J* 

sveikiausių ir ’skaniausių kavų. Mes gerai dar atsimename, kad Lie- X 
tuvoje mūsų motutė padarydavo sveiką ir skanią iš miežių kavą, ger- r 
davome ir nebūdavome nervuoti, kaip kad nuo amerikoniškos kavos. X 
Tuojaus parsitraukite kavos ir medaus. Kavos kaina: 1 svar. 35c; T 
3 svar. $1.00; 5 svar. $1.65. Atvažiuokite bei prisiųskite pinigus laiš- X 
ku, o mes pasiųsime jums tavorą. *

> J. W. THOMSON I
45-42 —- 41st St., Sunnyside, N. Y. į

U CHARLES J. ROMANO 
•’ '' 
I LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS I i

® :: I » 
Liūdesio valandoj kreipki- IJ 
tės prie manęs dieną ar 11 
naktį, greit suteiksime I! 
modernišką patarnavimą. !! 
Patogiai ir gražiai mo- i Į 
dern'iškai įruošta mūsų j • 
šermeninė. Mūsų patarna- • • 
vimu ir kainomis būsite ;; 
patenkinti. j;

® :
1113 Mt. Vernon St. ; 

Philadelphia, Pa. :
Tel. Poplar 4110 !

i
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Niujorkas — 
Skersai-Išilgai

Tikjetai Laisvės metiniam 
bankiptui, įvyksiančiam š. m. 
sausio 29 d., jau parsiduoda. 
Galima gauti Laisvės ofise 
110-12 Atlantic Ave., Rich
mond Hill. Tikinto kaina 
$2.50.

LMS Bulletin, leidžiamas 
IIT-čiosios Apskrities, jau išė
jo iš spaudos. Tai numeris 
5-tas už gruodžio ir sausio 
mėnesius. Jis leidžiamas lie
tuvių ir anglų kalbomis. Na, 
o L. Jonikas iš Chicagos pra
neša, kad vasario mėnesį LMS 
Centras išleis savo biuletiną.

★
22,000 vyrų pasiėmė apli

kacijas iš Municipal Civil 
Service Commission 700 dar
bų gauti, šitie 22,000 asme
nų puolėsi už aplikacijų po 
1o, kai buvo paskelbta, kad 
miestui bus reikalingi 700 bu
sy vairuotojų...

★
Gub. Thomas E. Dewey pa- 

sakė, jog majoro O’Dwyerio 
sumanymas legalizuoti gem- 
blinima Niujorke yra “pur
tąs, nemoralus ir nešvarus pa
siūlymas.” Girdi, gemblini- 
mas turįs būti paliktas, kaip 
yra: slaptu, nelegaliu bizniu.

Hiss’o byla eina prie pabai
gos. Manoma, .jog šią savaite 
jis pasibaigs.

★
Du asmenys užmušti, kai 

dviejų aukštų Fifth Avė. bu- 
sas trenkėsi į pasažierinį au
tomobilių ant Queensboro til
to. Buše buvo apie 80 pasa- 
žierių; 48 sužeisti. Bušo vai
ruotojas John Farrell, 28 m. 
amžiaus, sakosi, būk jis ne
galėjęs buso sulaikyti, nes 
emergency stabdžiai atsisakė 
veikti.

★
Pramokytiems ateiviams 

anglų kalbos kursai teikia
mi College of City, of New 
York, 17 Lexington Ave
nue, Manhattane. Prasidės 
sausio 31-mą dieną. Užsire
gistruoti galima sausio 26 ir 
27 dd. tarp 2-3:30 P. M. ir 
7-8:30 P. M., kambary 1212. 
Už mokslą reikės mokėti. 
Anglų kalba čia teikiama 
tie>ms ateiviams, kurie jau ži
no kitą kalbą arba kalbas.

★
šeši advokatai, gynusieji 11 

komunistų vadovų, įteikė fe- 
deraliniam teismui (Federal 
Court of Appeals) apeliacijas, 
kuriose reikalaujama, kad jie 
būtų išteisinti. Teisėjas Me
dina, kaip žinia, juos nubau
dė kalėjimu, drauge su komu
nistų vadovais. Tarp šešių 
advokatų yra ir Eugene Den
nis, USA Komunistų Partijos 
generalinis sekreto/ius, teisme 
gynęs pats save.

LLD Centrui ir Laisvei 
Reikia Talkos

Visi geri ir apystiprūs mūsų 
prieteliai prašomi susirinkti 
šio šeštadienio rytą, sausio 
21-mą, savanorių talkon pa
dėti sukrauti sunkvežimin ir 
iškrauti likusius senojoje Lais
vės patalpoje LLD Centro ir 
Laisvės reikmenis.

Sunkvežimis pribus 8 vai. 
ryto, tad ir talka prašoma tuo 
laiku ar ankstėliau. Norime 
greit dirbti, kad nereikėtų 
daugiau sunkvežimių samdy
ti ir kad galėtume baigti vi
są perkraustymą.

(9-11) D. M. Šolomskas.

Apie Aido Chorą
Ir Aidiečius

šį šeštadienį, sausio 21 d., 
įvyks Newark o Sietyno Choro 
koncertas, kurio programoje 
pasižadėjo taip pat dalyvauti 
ir Brooklyno Aido Choras. 
Tonais Aido Choras suvaidins 
scenoje vaizdelį “Paparčio 
žiedas.”

Aidiečiai išvažiuos su auto
busu, kuris išeis nuo buvusio 

r _

“Laisvės” namo Brooklyno, t. 
y. 46 Ten Eyck St., 6 vai. 
vak. Būtinai susirinkime vi
si punktualiai.

Norintieji važiuoti drauge 
su aidiečiais, prašomi užsire
gistruoti anksčiau, nes gali 
nelikti vietų. Kelionė į ten 
ir atgal 81.50.

Aido Choro metinis susi
rinkimas įvyks 27 d. sausio 
(penktadienį), Kultūriniame 
Centre. Svarbu, kad visi ai
diečiai atsilankytų, nes nuo 
metinių susirinkimų priklauso 
ir pati visų metų veikla. Ap
tariami svarbiausi Aido Cho
ro planai — renkama nauja 
valdyba. Narių dalyvavimas 
yra būtinas.

Regis, koks mėnuo atgal, 
filmininkas Geo. Klimas su- 
gestavo Aido Chorui nufil
muoti vaizdelį “Paparčio žie
das.” Po ilgų galvojimų ir 
pergalvojimu, pagaliau aidie
čiai sutiko. Ir tapo padarytas 
šis filmas. Nors dar neviskas 
yra baigta, bet draugas Kli
mas labai optimistiškai kalba 
apie minėto filmo pasisekimą.

Be abejonės, Aido Chorui 
“Paparčio žiedo” filmas bus 
pirmiausia pademonstruotas, 
pirm negu bus rodomas mū
sų tarpe bei kolonijose.

★ ’
Aidietė II. Jeskevičiūtė jau 

sugrįžo iš Floridos linksma ir 
patenkinta savo kelione. Ji 
tenais viešėjosi pas buvusius 
aidiečius Pakalniškius ir Za- 
blackus’ (Clearwater) ir taip 
pat aplankė draugus Paukš
čius (Miami), kurie dar nese
niai tenais įsikūrė.

ACW Lokalo 54-to Šapy
Pirmininkų Mitingo
Pareiškimas

1949 m. gruodžio 29 d. 
Amalgamated Clothing Work
ers unijos lokalo 54-to Vei
kiančioji Taryba sušaukė lie
tuviškų šapų (dirbtuvių) pir
mininkų ir šapų komitetų na
rių mitingą apsvarstymui 
klausimo, kodėl nebuvo laiky
tas metinis lokalo 54-to narių 
mitingas, šauktas 1949 m. 
gruodžio 14 d.

Po diskusijų, kuriose šapų 
pirmininkai ir Veikiančiosios 
Tarybos nariai išaiškino padė
ti, buvo surasta, jog kas nors 
buvo pakvietę į tą lokalo mi
tingą daugelį žmonių, nepri
klausančių Lokalu! 54-tam,, ir 
daugelį asmenų, kurie netgi 
nebuvo nariais mūsų unijos.

Kuomet atėjo laikas mitin
go atidarymui, Veikiančiosios 
Tarybos pirmininkas, V. Za- 
veckas, keletą kartų prašė 
tuos, kurie nebuvo nariais Lo
kalo 54-to, išeiti iš salės, kad 
būtų galima atidaryti ir tęsti 
mitingas. Užuot išėjus iš sa
lės, “vizitoriai,” drauge su 
keletu mūsų lokalo narių, 
pradėjo kelti triukšmą, o kai 
kurie net ėmė rėkti, kad pir
mininkas privaląs išeiti iš sa
lės, o ne jie!

Kai “vizitoriai” vis nėjo iš 
salės, bet tęsė triukšmą, tai 
pirmininkas pareiškė, jog, ka

Aidietės įteikė dvi 
dovanas ir 
nuklojo stalą.

Neliukei

ilga- 
klo- 
pro- 
ver-

užkan- 
Tai 

graži

dangi mitinge nėra tvarkos ir 
ne-unijistai atsisako išeiti iš 
salės, tai mitingas tapo nu
keltas, jam diena ir laikas bus 
pranešta vėliau ir jis, pirmi
ninkas, drauge su kitais Vei
kiančiosios Tarybos nariais, 
apleido salę.

K u om e t V e i k i a n č i o j i T ary- 
ba paliko mitingo salę, su 
dauguma Lokalo narių, Jonas 
Buivydas, J. Glaveckas, P. 
Montvila ir Frank White, už
ėmė paliktas Veikiančiosios 
Tarybos narių vietas ir išrinko 
savo “veikiančiąją tarybą” su 
Frank White, kaip pirminin
ku, ir P. Montvila ■— sekre
torium; už juos “balsavo” 
daugiausiai no unijos nariai ir 
tuo būdu sulaužė mūsų unijos 
taisykles ir konstituciją.

Atsižiūrint į tai, Lokalo. 54 
lietuviškų šapų (dirbtuvių) 
pirmininkai smerkia mažos 
narių grupes, talkoje su ne 
unijos nariais, pasimojimus' 
užgrobti Veikiančiosios Tary
bos narių vietas ir pareigas.

Mes vienbalsiai smerkiame 
tuos, kurie, su puse salės ne 
unijistų, ardė mitingą ir kurio 
įnešė į mūsų Bokalą maišatę 
ir suirutę.

Mes vienbalsiai reikalauja
me Bendrosios Tarybos (Joint 
Board), kad ji pašauktų prie 
tvarkos tuos asmenis, kurie 
kėlė triukšmą mūsų Lokalo ir 
ryžtasi ardyti mūsų Lokalą.

Lokalo 54 šapų pirmininkų 
Komitetas, pasirašęs žemiau, 
yra įpareigotas tai daryti 
virš minėto šapų pirmininkų 
mitingo.

J. Yasaitis,
J. Bernotas,

Ch. Hermanas.

tai 
ai- 
ir

Pora mėnesių atgal, aidie- 
čių moterų būrelis susitaręs 
aplankė N. Ventienę, siurprizo 
formoje, palinkėti šiai 
metei aidietei geriausios 
ties laukiamo naujagimio 
ga. 
tingas 
džiais
buvo mūsų 
“shower party.”

O dabar drg. Ventiene jau 
motina. Esu tikra, kad 
yra maloni žinia visiems 
diečiams, nes Nellie buvo
yra visų gerbiama ir mylima. 
Kaip žino mūsų skaitytojai, 
jog abudu draugai Ventai dai
navo Aido Chore pakol 
gos leido, taip pat daug 
ir pasišventimo įdėjo ir 
dies Teatro veikloje.

Aidiečiai linki draugams 
Ventams laimingai auginti 
savo sūnelį Konraduką ir ne
užilgo vėl pamatyti juos ak
tyviai dalyvaujant 
no veikime.

Joseph Garszva
f

Undertaker & Embalmer
sąly

ti irbo 
Liau-

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Artėjant Depresijai, Komunistai 
Reikalauja Niujorko Seimelį Veikti

Jungtinių Valstijų Komunis
tų Partijos niūjorkiškė orga
nizacija išleido astuonių pus
lapių brošiūrą, kurioje nusta
toma šios valstijos darbo žmo
nėms programa kovai už sa
vo reikalus 1950 metais, sako 
k om u n i stų praneši m as.

Brošiūroje nurodoma, jog 
artėja didelė depresija, kuri 
palies naujus milijonus žmo
nių, todėl Niujorko valstijos 
seimelis privalo jau dabar rū
pintis, pravesti įstatymų, pa
gal kuriuos būtų užtikrintas 
bedarbiams pragyvenimui jei
gu šaltinis.

Ligi šiol Niujorko valstijoj 
paleisti iš darbo darbininkai 
gaudavo nedarbo apdrauda 
per 26 savaites. Daugelis to
kių bedarbių “jau išėmė savo 
apdrauda ir dabar nebeturi 
jokių pajamų, neturi iš ko gy
venti. Komunistai reikalauja, 
kad seimelis pravestų naują

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Pranešimas Organizacijoms
Lietuvių švento Jurgio Draugystės 

metinis balius įvyks vasario (Feb
ruary) 18 dieną, Grand Paradise 
svetainėj, 318 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Todėl prašome kitų organiza
cijų virš minėtą dieną nerengti pa
rengimų, kad neįvyktų kokie nors 
nemalonumai vieniems ar kitiems.

Baliaus Sekretorius J. Vaznys. 
(8-9)

PRAŠOME ĮSITĖMYT
Dienraščio Laisvės Bendrovės da

lininkų konvencija ir Laisvės ban- 
kietas įvyks sekmadienį, sausio 
(Jan. 29 d. Konvencija prasidės 11 
vai. ryto. Rankiotas — vakare, 6:30 
vai. (P.M.) Šokiai tuojau po vaka
rienės.

Konvencija ir bankietas bus Li
berty Auditorijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. (8-9)

8 )r. A. Petriką g

įstatymą, pagal kurį būtų 
mokama nedarbo apdrauda 
per apskritus metus.

Taipgi reikalaujama, kad 
Niujorko miestas sulaikytų 
nukirtimą pašalpų, mokamų 
varguomenei; reikalaujama, 
kad tos pašalpos būtų padi
dintos. -

Reikalaujama, kad būtų su
tvirtinta kontrolė butų nuo
moms, kad stambieji namų 
savininkai negalėtų jų kelti; 
kad būtų uždrausta išmętyti 
iš namų tuos, kurie neturi kuo 
nuomų užsimokėti; kad į na
mus, statomus su miesto bei 
valstijos finansine pagalba, 
būtų priimami gyveYiti viso
kiu rasiu ir tautu žmonės; kad 
Niujorko valstijoje būtų įve

dama įstatymas, ^nustatąs mi
nimum darbininkų algas, — 
nemažiau $1 per valandą; 
kad būtų atšauktas Feinber- 
go įstatymas; kad būtų pilnai 
ištirti įvykiai praėjusiais me
tais PeekskiU’yj ir kad atsa
kingieji už tas riaušes - už
puolimus asmenys būtų atitin
kamai nubausti.

Sveiksta
I

Jonas Kupčinskas, brookly- 
n ietis, išbuvo tris savaites 
Kin&s County ligoninėj, da
bar randasi namieje, 287 
Schaefer St. Jis dar vis yra 
po gydytojo priežiūra, bet po 
biskį sveiksta. Jo žmona Ag
nes, užsimokėjo už dienraštį 
prenumeratą ir $3 paaukojo 
dienraščio reikalams.

Linkime Kupčinskui greitai 
sustiprėti ir vėl lankytis tarp 
visuomenės.

_ rnf

JOHN YUSKA
107 - 13 Jamaica Ave.

Richmond Hill 18, N. Y.

Mes laikom vyram, moterim ir vaikam tikrai skūri- 
nius, madaunus ir nebrangius batukus. Taigi prašom 
užeiti.

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

SHALINS
(Sfialinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

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

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868 
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TONY’S

mūsų mo

li ariu jsto- 
y. Albinas

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y. 
Tel. EVergreen 8-9770

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

• Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

f----------------------------------

S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
i BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais

i Ir Pagal Pasitarimais

Telefonas EVergreen 4-0203

• • 11

Dienraščio Laisves

BANKETAS
Sausio 29 January

Geri Valgiai ir šokiai
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORCHESTRA

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

Vakarienė 6:30, šokiai nuo 7 P. M.

Vakarienė $2.50, Vien tik šokiams 75c.

Dar pora naujų 
jo į Aido Chorą, t. 
Augulis ir Petras Vaznys. Ir 
vėl Aido Choro vyrų skaičius 
padidėjo, o moterų—deja, pa
kol kas dar neateina.

Juk dabar kaip tik laikas 
įstoti bei sugrįžti choran, nes 
dabar trumpu laiku pradėsi
me rengtis pavasariniam Ai
do Choro parengimui, 
sime naujų ir buvusių 
atsilankant!

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

BROOKLYN, N. Y.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS •

Lauk- 
narių 

H. F.

Nukaposimas Pašaipu 
Labai Skaudus Vaikams

Su praėjusiu pirmadieniu,, 
sausio 16 d., kaip žinia, buvo 
pradėtas nukapojimas pašal
pų, mokarfių miesto biednuo- 
menei.

Pagrindiniai nukirsta $2 
per mėnesį kiekvienam asme
niui, bet daugeliui kertama 
daugiau nei tiek.

šis žygis daugiausiai ir 
skaudžiausiai liečia nepilna
mečius, vaikus, nes labai dau
geliui vaikų pašalpos moka
ma.

Pasipiktinimas šiuo žygiu 
žmonėse yra didelis. Jie sa
ko : kuomet miesto/fiajoras ir 
kiti aukšti pareigūnai pasikė
lė savo algas tūkstančiais, tai 
varguomenei, reikalingai pa
šalpų, jas nukirto.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EVergreen 7-6238

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRAB ORIU S

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

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

rJT TDT>}Q D A D 411 GRAND STREET : 
/AJEI O D Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN !

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS ;

! S"4-”29 TELEVISIONj
i V '
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Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET, 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

282 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
l’el. EVergreen 4-9612
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