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toli gražu pralenkęs net patį 
kataliku bažnyčios dievą. Vi
same šiame margame sviete 
nebėra tokios vietos, kurioje 
jis nepasirodytų. nebėra to
kios nelaimės, kurios jis ne
iškeptų.

Štai So. Bostono gerasis pre
latas Urbonavičius surado ir 
paskelbė, kad Stalinas jau ta
po “nezaležninkų organizato- ' 
rium.” Tiesa, girdi, jam tas 
amatas baisiai nesiseka, nes 
niekas su nezaležninkais nei
na, ale senis Juozas sušilęs 
darbuojasi!

MIELAI LAUKIAM! Į LAISVES DALININKŲ KONVENCIJĄ
Rolandai Remia Sukilimą PRAŠOME SUSIRINKTI 10
Prieš Indonezų Respubliką ^^D4, ŠĮ SEKMADIENĮ

— I priklausoma” respubliką,
Visi Liet. Ko-operatyves Spaudos Bendroves ir Lais

ves Bendroves dalininkai, atvykstantieji į konvenciją,Jakarta, Indonezija.
Holandas kapitonas R. P. bet sykiu išreikalavo, kad i yra mielai laukiami. Konvencija i įvyksta šį sekmadienį; 
Westerling, p r a m i n tas , Indonezija būtų sudėtine bus laikoma Kultūriniame Centre, prasidės 10 vai. ryto.

Trumanas Svarsto Siūlymus 
Prieš Mainierių Uniją

Washington

Baisu ir pamislyti, kas at
sitiktų su mūsų prelatais ir 
kunigais, jeigu visi tikintieji 
patapti! nezaležninkais.

Man ši Urbonavičiaus mįs
lė nesuprantama: Kodėl be
dievis Stalinas užsimanė ti
kinčiuosius atversti prie neza- 
ležninkų, o ne prie bedievių?

/‘Turku’’, vadovauja sukili
mui prieš Indonezijos val
džią Javos saloje. Indonezi
jos premjeras Hatta tvirti
na, kad Holandija remia 
Westerlingo sukilimą. Sako, 
holandų armija siunčia sa
vo kareivius Westerlingui į 
talką ir tiktai tyčia apšau
kia juos “pabėgėliais” iš 
armijos pas sukilėlius. Pats 
kapit. Westerlingas skelbia-.

1____  U.__Dainininkas Paul Robeson mas “renegatu”’ - atsimetė- 
yra puikus, drąsus vyras. Juo Hu nuo Holandijos armijos, 
didžiuojasi visa pažangioji 
Amerika. Savo talentą jis pa- 

‘ naudoja švietimui ir papras
tosios liaudies kultūrinio lygio 
kėlimui.

Bet jo žmona Esland Goo
de Robeson irgi 
nuo savo vyro, 
sako prakalbas, 
lankėsi Europoje 
Iš didžiosios Kinijos ji parsi
vežė puikių, i_________
įspūdžių.

Ji sako: “Per šimtmečius 
Kinija priklausė visiems, ale 
tik ne Kinijos žmonėms. Da
bar Kinija priklauso Kinijos 
žmonėms!”

Mrs. Robeson spėja, kad 
gana greitoje ateityje tuo 
pačiu keliu gali patraukti ir 
didžioji Indija su trimis šim
tais milijonu gyventojų.

Šitokios žinios, aišku, iš pro
to varo pasaulio imperialis
tus.

holandų .imperijos dalis.
Westerlingo sukilėliai 

staiga užpuolė indonezus 
Bandung mieste ir išžudė 
300 žmonių. Paskui jie su 
kariniais trokais ir kulko
svaidžiais įsiveržė į gele
žinkelio stotį Padalarangą, 
vakarinėje Javos salos da
lyje, ir užėmė policijos rū
mus.

Sukilėliai dėvi karines 
holandų kepures ir naudoja 

holandiškusHolandija neseniai pripa- naujovinius 
žino Indoneziją kaip “ne- ginklus.

ARSAS Sovietai Pripažino
Indonezij RespublikąSantiago, Čilė. — Val

džia pasiuntė kariuomenę 
prieš tūkstančius streikuo
jančiu audėjų, elektros dar
bininkų ir telefonistų.

neatsilieka 
Ji rašo, ji 
Neseniai ji 
ir Azijoje.

entuziastiškų '
.. ' Bulgarija Užklupo

Jsibriovusius Fašistus

Visi dalininkai, būkite konvencijoje, nes labai svarbu. 
Visi būkite paskirtu laiku. Parodykime, kad mokame 
vesti savo reikalus ir kokie ten karklyno žvirbliai negali 
mūsų nugąsdinti.

Visiems dalininkams yra paruošti geri pietūs. O po 
konvencijos bus bankietas, tai bus turkey - indikų vaka
riene. Po bankieto bus šokiai. Bankietui įžanga $2.50, 
vien tik šokiams 75c. Bankieto bilietų bus galima gauti 
ir sekmadienį. RENGĖJAI

Vėliausios Žinios
WASHINGTON. — Jungtinės Valstijos pasirašė su

tartį, kuri užtikrina pietinei Korėjai karinę paramą.

DETROIT. — 90,000 Chryslerio auto, darbininkų, 
CIO unijistai, sutartinai streikuoja prieš 25 Chryslerio 
fabrikus įvairiose valstijose.

Valdinis ninko John Lewiso patari- 
Kasyklų Biuro Direktorius mą, iki kompanijos padarys 
James Boyd ragirto prezi- naują sutartį su angliaka- 
dentą Trumaną paskelbti, siais. 
kad gręsiąs pavojus šalies “ ‘ 
gerovei ir sveikatai dėl an- džionkšinas u ž d r a u stų 
glies stokos. Tuo būdu' streikuoti bent per 80 die- 
Boyd siūlė prezidentui pa- nų.
naudot teisųio indžionkšiną,! Kitas pasiūlymas ragina

Tafto - Hartley’o in

pagal Tafto - Hartley’o į- 
statymą, įšakant streikuo- 
j an tiem aųgliąkasiam grįž
ti darban/ir visiem mainie- 
riam pilną laiką dirbti.

90,000 mainierių dabar 
visiškai streikuoja be uni
jos vadų užgynimo, o kiti 
dirba tik 3 dienas per sa
vaitę, pagal unijos pirmi-

Truman Siūlo Pratęst 
Drafto {statymą

Štai žinutė, tilpusi Tėvynės 
<Balse. iš Trakų:

“čia architektūros pamin- * 
klu apsaugos valdyba pradėjo 
vykdyti plačios apimties dar
bus, kurie apsaugos Trakų pi
lies pirmykštę išvaizdą. At
einančiais metais prasidės pi
lies restauracija—atstatymas, 
ši darbą atliks tie patys spe
cialistai, kurie šiemet baigė 
restauruoti Gedimino pilį Vih 
niuje.”

Maskva. — Sovietinis ra
dijas pranešė žinią iš Bul
garijos, kad to krašto sau
gumo policija užklupo ir 
nušlavė būrį atsiųstų iš 
Graikijos ginkluotų bulga
rišku fašistų.

Bulgarijos valdžia tvirti
na, jog Amerikos karinin
kai ‘Graikijoje ginkluoja to
kius fašistus ir lavina juos, 
kaip persimetus per sieną 
daryti sabotažo ir teroro 
žygius prieš Bulgarijos 
liaudies valdžią.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė pripažino naująją 
Indonezijos respubliką, ne
trukus bus apsikeista 
basadoriais
Sąjungos ir Indonezijos re
spublikos.

Sovietų užsienio reikalų 
ministras apie tai pranešė 
Holandijos ambasadoriui 
Maskvoje, nes Holandija i- 
ki pastarojo laiko buvo ko- 
loninė Indonezijos valdovė.

am-
tarp Sovietų

Senatas Užgyrė Teisių 
Lygybę Moterims

Naujoji Kinija Gavo Čiango 
Lėktuvu (rengimų

BELGRAD, Jugoslavija. — Atvyko Amerikos am
basadorius Jugoslavijai, George V.-Allen. Jis pareiškė, 
kad Jungtinės Valstijos pilnai pritaria Jugoslavijos 
Tito valdžiai.

Pasikalbėjime su korespondentais Allen džiaugėsi, 
kad Tito valdžia taip maloniai jį priėmė.

BOMBAY, Indija. — Indijos prezidento Prasado į- 
kurtuvių dienoje policija apšaudė darbininkų demons
traciją. •

WASHINGTON. — CIO Plieno Darbininkų Unijos 
vadai, liudydami tyrinėjančiai Kongreso komisijai, pa
rodė, kad plieno kompanijos tik savanaudiškai, be jo
kio reikalo pabrangino plieną 4 doleriais tonui.

Washington. —Preziden
tas Trumanas laišku krei
pėsi į Kongresą, kad 3 me
tams pratęstų įstatymą dėl 
verstino kariuomenės r 
rutavimo.

Trumanas siūlė nutarti, 
kad prežidentas lygiai, kaip 
ir Kongresas, galėtų pagal 
tą įstatymą įsakyt draftuo- 
ti jaunus vyrus armijon, 
jeigu “šaliai gręs pavojus.”

prez. Trumaną paveikti 
Lewisą paskelbti 60 dienų 
paliaubas. rTuomet prezi
dento paskirta komisija ty
rinėtų faktus anglies pra
monėje ir duotų patarimus 
dėl naujos sutarties.

Pranešama, jog Truma- 
nas svarsto tuos pasiūlymus 
ir po keleto dienų paskelbs 
savo sprendimą.

Valdinės Darbo Santykių 
Komisijos generalis advo
katas Robertas N. Denham 
jau pareikalavo teismo in- 
džionkšino prieš Mainierių 
Uniją. Teismas spręs reika
lavimą vasario pradžioje.

ek- Indija Oficialiai
. Paskelbta Respublika *

Mano mintis nulekia į 1945 
metu vėlybą rudeni. Mudu su 
Lietuvos prezidpntu Paleckiu 
nuvažiavome pamatyti Trakų 
pilį. Diena buvo labai graži, 
bet jau šalta.

Kad pasiekti salą, ant ku
rios randasi pilis, reikia kel
tis laiveliu. Bet pakraštyje 
vanduo jau apsitraukęs plonu ■ 
ledu. Susiradome vietinį se
ną žmogų, kuris sutiko mus 
nuvežti ant salos. Ledą šiaip 
taip prakirtome ir pasileido
me plaukti.

Hong Kong. — Portuga
lų valdžia Macao saloje per
vedė Liaudiška j ai Kinijos 
Respublikai lėktuvų radijo 
įrengimus, kurie pirmiau 
priklausė Čiang Kai-šeko 
kinam tautininkam. Tie į- 
rengimai, verti $2,000,000, 
jau pergabenti į naująją 
Kinijos respubliką.

Amerikietis generolas Cl. 
Chennault neva nupirko 
tuos prietaisus iš kinų tau
tininkų. Bet portugalų vy
riausybę Macao nepripaži
no “pirkimo”.

Washington. — Senatas 
63 balsais prieš 19 parėmė 
siūlymą taip pataisyti šalies' 
Konstituciją, kad būtų pri
pažinta moterims teisių ly
gybė su vyrais, tačiaus, ne
kliudant specialių įstatymų, 
kurie išleisti moterų nau
dai, kas liečia darbo sąly
gas ir šeimos užlaikymą.

Suprantama, jog ir Kon
greso Atstovų Rūmas už- 
girs panašų Konstitucijos 
pataisymą. Paskui bent 36 
valstijų seimeliai turėtų pa- 
taisvmą paremti, kad jis 
galėtų tapti* >Konstitucijos 
dalim.

Trumą- Reikalauja dar 
$87,650.000 Atom-Bombom

WASHINGTON. — Henry Wallace, buvęs Jungti
nių Valstijų vice-prezidentas, griežtai užginčijo įtari
mus, kad jis užgyręs atominės uraniumo medžiagos 
siuntinius Sovietams karo metu.

Wallace kalbėjo Kongresmanų Neamerikinės Veik
los Komitete, kuris vis dar bando išpūsti skandalą dėl 
vadinamo “uraniumo išdavimo“ Sovietam/

Alger Hiss Nuteistas 5 Metus 
Kalėt pagal Šnipo “Sviečijimą”

Vietnamo Partizanai
Atakuoja Prancūzus

New Delhi, Indija.—Ket
virtadienį Indija buvo ofi
cialiai paskelbta respublika 
ir prisaikdintas pirmasis 
jos prezidentas dr. Rajend
ra Prasad, 65 metų am
žiaus.

Bet Indija liekasi savival- 
dine anglų imperijos dalim- 
dominija.

Ant salos vaizdas nepapras
tas! Iš visų pusių vanduo. O 
čia ant salos milžiniška ap
griuvus pilis! Kiek daug ji 
pasakytų, jeigu ji prabiltų, iš 
Lietuvos praeities, iš jos ko
vų !

Kalbėjomės su Paleckiu 
apie šią istorinę vietą. Jis sa
kė, kad pilis bus atstatyta, 
kad visa ši sala bus padaryta 
visos Lietuvos “šventove”! Iš 
visų jos kampų žmonės ga
lės čia vykti, pasigrožėti ža
vinga gamta ir šiuo istoriniu 
paminklu.

Dabar tai jau daroma. Pi
lis keliasi iš griuvėsių!

Washington. — Demok
ratas konrgesmanas Fr. 
Walter ragino u ž g i r t i 

i Hobbso pasiūlymą —įrengti 
koncentracijos s t o vykias 
“neištikimiem” ateiviam.

Washington. — Prezid. 
Trumanas atsiuntė Kongre
sui prašymą, kad atominių 
ginklų gamybai \ paskirtų 
dar $87,650,000 
prie tų pinigu, kurių jis sa
vo sąmatoj (biudžete) rei
kalavo atominiams dar
bams.

šis sekmadienis bus didelė, 
svarbi diena. Visi laisviečiai 
susirinks į Lietuvių Kultūrinį 
Centrą. Ten per visą dieną 
eis Laisvės, šėrininkų suvažia
vimas, o vakare įvyks metinis 
bankietas . Svečių bus, kaip 
ir paprastai, iš arti ir toli.

Visi yra širdingai kviečia
mi.

Visi šėrininkai kviečiami 
dalyvauti suvažiavime. Visa 
publika kviečiama dalyvauti
bankiete. *pįU«

priedan

AREŠTUOTI Už SŪNAUS 
ŠVILINIMĄ

Old Ridge, N. J. — Tho- 
mas Kulberus ir jo žmona 
Elizabetha ugnim svilinda
vo savo sūnų Rojų, kuomet 
vaikas nusikalsdavo. Už tai, 
pagaliaus, tapo areštuoti.

New Jersey Farmerių Są
junga pasiuntė streikuojan
tiems mainieriams kiauši-

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Henry 
W. Goddard nuteisė Algerį 
Hissą, buvusį valstybės de- 
nartmento pareigūną, 5 me
tus kalėti, esą, už kreivą 
priesaiką. Mat, Hiss po 
priesaika užginčijo šnipuko 
Čhamberso paša ko j imą, 
kad Hiss nešes Chambersui 
slaptus valdžios dokumen
tus, idant Chambers juos 
perduotų tariamiem “L_ 
vietų agentam.” Hiss taip
gi po priesaika užginčijo 
Čhamberso “sviečijimą”, 
kad jiedu matydavęs! ir po 
1937 m. sausio 1 d.

Džiūrė įtikėjo Chamber-
so šnekoms ir atrado Hissą 'sant teismo sprendimo.)

kaltu. Tai buvo jau antras 
teismas prieš Hissą dėl to 
paties dalyko. Pirmojo teis
mo džiūrė iškriko, nesusi
tardama, ar Hiss kaltas ar 
ne.

Hisso advokatas Cl. Cross 
duoda apeliaciją aukštes
niam teismui ir ketiįnh įro
dyti Čhamberso klastas ir 
melus prieš Hissą. Tuo tar- 

So^l Pu užstatas Hissui pakeltas

Saigon, Indo-Kina.— Ke
liaujantis Jungtinių Valsti
jų ambasadorius Philip Je
ssup slaptai kalbėjosi su 
Francijos komiąionierium 
Indo - Kinai; suprantama, 
tarėsi, kaip atlaikyti tą 
kraštą nuo komunistų-par- 
tizanų.

Respublikiečiai Vietnamo 
partizanai atakavo francū- 
zus arti stambaus Hanoi 
miesto, susprogdino elekt
ros įrengimus; tuo būdu su
stabdė gatvekarius ir per
traukė Hanoi radijo susisie
kimus su pasauliu.

Smarkėja patri jotinis 
partizanų karas prieš Fran
cijos paskirtą Vietnamui 
valdovą, buvusį “imperato
rių” Bao Dai.

Kritikuoja Japonų Premjerą 
Už Bazių Žadėjimą Jankiam

Tokio. — Socialistai ir 
demokratai atstovai Japo
nijos seime kritikavo prem
jero Yošidos kalbą, kurioje 
jis žadėjo Amerikai kari
nes bazes Japonijoje. Ypši- 
da pasakojo, kad Amerika 
mainais už tas bazes apsi- 
ims ginti Japoniją nuo ko
munizmo po to, kai bus pa
sirašyta taikos sutartis su 
Japonija.

Yošidos kritikai reikala
vo pasakyt, kokias slaptas 
derybas jis veda su Jungti
nėmis Valstijom! dėl kari
nių stovyklų Japonijoje.

CIO Atšaukė Čarterį 
Californijos Unijų Tarybai

nuo $5,000 iki $10,000.
(Washington. — Ameri

kos valstybes sekretorius 
Dean Acheson pareiškė pa
sitikėjimą Hissui, kaip se
nam savo draugui, nepai-

GRĘSIA BADAS MILIO- 
NAM INDUSŲ

New Delhi. — Bado mir
tis grūmoja milionams In
dijos gyventojų, jei negaus 
maisto pagalbos iš užsie
nio, kaip sakė koresponden
tams vienas valdininkas iš 
Madras provincijos.

Francuos Valdžia Grasina 
Ginklu Streikieriams

Paryžius. — Franci j oje 
daugėja streikai prieš gin
klų fabrikus, prieš atgabe
namų iš Amerikos ginklų 
iškrovimą ir prieš ginklų 
siuntimą į Indo-Kiną, kur 
francūzai kariauja 
Vietnamo respubliką.

Franci jos ministrų 
netas nutarė daryti 
tus policinius žygius 
tokius, girdi, komunistų į- 
kvėptus streikus.

prieš

Washington. — CIO uni
jų pirmininkas Philip Mur
ray atšaukė čarteri Industri
niu Californijos Unijų Ta
rybai. CIO centro pasiųsti 
tardytojai atrado, kad ta
rybai vadovavę kairieji.

Murray įsakė sudaryt! respublikiečiai atmušė besi- 
nauia ten unijų tarvbą, ku- veržiančius miestan Wes- Kolarovo laidotuvėse daly- 
ri pilnai užgirtų CIO centro terlingo sukilėlius; nušovė vavo daigiau kaip 200 tūk- 
politiką.

Jakarta. Indonezijos

kabi- 
griež- 
prieš

Sofija, Bulgarija. — Bul
garijos premjero Vasiliaus

Valstybes Departmentas 
Kartoja prieš Sovietus 
Įtarimus dėl Kinijos

Washington. — Amerikos 
valstybės departmento at
stovas Michael J. McDer
mott pakartojo pirmesni 
valstybės sekretoriaus A- 
chesono tvirtinimą, kad. So
vietų Sąjungą užvaldžius 
Išlaukinę Mongoliją ir pla
nuojanti prijungt sau kiniš
kas Mandžurijos, Viduji
nės Mongolijos ir Sinkiango 
provincijas.

Sovietų užsienio reikalų 
ministras Andrius Višins
kis pareiškė, jog Achesonb 
įtarimai prieš Sovietų poli
tiką linkui Kinijos yra tik 
“gremėzdiški šmeižtai ir 
melagingi išmislai.”

e vavo dam
i stančįų amonių.

ORAS.— šaldau, apsi
niaukę.



Gero Draugo Laiškas iš Ligoninės
i

D. M. š

Kinijos Liaudies Išlaisvi-
aną

|vus, kanuoles ir kitus gink- tais metais buvo istoriškai i dėjo mindžioti

nai sutiko su daktaro Kaš-

•>

Bet isteriš-

ano prapuolusio

velyda- 
padarė, 
draugų

geras javų derlius. Indust- 
1 rija jau toli parlenkė prieš-

Netenka abejoti, kad daugelis amerikiečių šitomis ko
mercinės spaudos pasakomis patikės. Ar jie netikėjo pa
našiomis pasakomis apię Rusiją anais metais?

Dr. Isaac Fishback, teistas 
dėl padaryto 20 m. amžiaus 
merginai aborto, džiūrės tapo 
surastas nekaltu; teismą 
vyko Queens County teisme.B

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

i mažiau.
kiek paaugo.

Rašybinis šedevras
“Kuris iš tavo rašybos 

darbų išėjo geriausias?”
“Mano paskutinis inkom 

taksų blankos išpildymas.”

ja už apsiginklavimą, 
kos prieš d 
piliečius, gąsdinimai 
munistais” ir

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Sausio 27, 1950

LAISVE
LITinJANIAN DAILY, PUBLISHED BY

kitaip
— Istori-
visai neati-

siūloma du kartus tiek pini-i bę vis daugiau šalių pripa- 
gų išleisti, kaip savo šalies1 žįsta, tame skaičiuje pripa- 
piliečių socialiniams reika-l žino Anglija ir jos koloni-l 
lams!

Raštinės prižiūrėtojas:— 
Apgailestauju, visi redakto
riau ir reporteriai išėjo šu
nies j ieškoti. I. U.

prezidentu iš-
65

Anglijoj sudejavo 
delio apsiginklavimo. Nors 
Anglija tiesioginiams karo

SUBSCRIPTION RATES
......... $7.00 Canada and Brazil, per year 

Canada and Brazil, 6 months 
Foreign countries, per year 
Foreign countries, 6 months

Established April 5, 1911
Every da.V except Sundays, Mondays, and Holidays 

110-13 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y-.
TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

Į Tarptautine Apžvalga■

Mūsų šalyje svarbiausi į- v o sėkminga, 
vykiai yra Kongrese. Prezi
dentas Trumanas pateikė nimo Armija jau nugalėjo 
haują pasiūlymą sudaryti 
apie 42 bilionu dolerių val
diškų įplaukų 1951 metams- 
ir kam tie pinigai turi būti 
išleisti.

Kaip ir galima buvo lauk
ti, tiesioginiams karo rei
kalams siūlo išleisti net po 
32 centus iš kiekvieno do
lerio valdiškų įplaukų. Sko
lų išmokėjimui po 13 centų, 
karų veteranu reikalams — 
15 centų, užsienyje kapita
listinių valstybių stiprini
mui (Marshallo Planui, 

gynime. Pirmiau šie jauni vyrai buvo nuteisti mirtin, | Trumano “mokslui”) —11 
Jbet aukštesnis teismas tą nuosprendį pripažino kpeivu ir į centų. Tai sveikatos, moks-
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priešą visoj šalyj. Liko tik 
išlaisvinti Tibeto kraštą 
(kalnuotą), kuris turi apie 
3,000,000 gyventojų, For
mozos ir Hainano salas.

Aišku, kad Kinijoj prieš 
liaudį kariavo ne vien tos 
šalies kapitalistų ir ponų 
jėgos, bet pasaulinės jėgos. 
Čiango armija buvo ap
rengta, ginkluota ir aprū
pinta geriausiais Amerikos 
įrengimais. Bet ji pralai
mėjo, nes į ją suvaryti dar
bininkai ir valstiečiai neno
rėjo kraują lieti už ponus. 
Dabar pralaimėjimą pripa- 

sutiko duoti nuteistiesiems antrą teismą. Jie kaltinami i Įo, piliečių apsaugos reika-ižino ir New York Times, 
apiplėšime ir nužudyme baltveidžio vertelgos Horner. lams lieka tik po 6 centus pareikšdamas: “We have 

taken a terrible beating in
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Kas Jį Nužudė?
New Jersey valstijos sostinėj Trcntone rastas pa

smaugtas n-egra^ Boyd Johnson, 47 metų amžiaus. Poli
cija suareštavo jo sūnus ir kaltina juos tėvo nužudyme. 
Bet visi įvykiai rodo ką kitą.

Johnson buvo numatytas liudininku šešių negrų apsi-

apiplėšime ir nužudyme baltveidžio vertelgos Horner.
Johnson sakė, kacl jis apie tą laiką dirbo pas du Hor- iš kiekvieno dolerio! 

nerio kaimynus, taip pat vertelgas. Jie jam pasakoję, y \ ..."i Išeina, kad vien užsieny- the Far East.
kad Hornerį nužudė ne negrai, bet balti plėšikai. Jie ma- je_ kapitalizmo stiprinimui Kinijos liaudies vyriausy-
tę, kaip iš Hornerio senų daiktų krautuvės pabėgo balt- 
veidžiai plėšikai.

Tuo būdu teisme Johnson turėjo būti svarbiu liudinin
ku. Bet jis tapo pasmaugtas. Už kaltinamus negrus jis 
nebegalės liudyti. Atrodo, jog čia tikrieji Hornerio nu- 
žudytojai turėjo labai tvirtą motyvą nužudyti Johnsoną. 
Bet policija su ta teorija, matyt, nesiskaito. Labai gali
mas daiktas, kad Johnsono sūnūs taps naujomis aukomis 
teroro prieš negrus.

“Genocide” (
Šis žodis labai plačiai vartojamas spaudoje. Jis varto

jamas ryšyje su Jungtinėse Tautose iškeltu klausimu 
apie pasmerkimą šalies arba tautos, kuri pasimotų išnai
kinti tautines arba rasines grupes. Pavyzdžiui, Hitleris 
norėjo išnaikinti visus žydus. Toks pasimojimas žmones 
naikinti yra vadinamas “genocidu.”

Tokia sutartis, be to, uždraustų agituoti už tautinių 
bei rasinių grupių naikinimą.

Tos sutarties užgynimas tuojau bus pasiūlytas mūsų 
Senatui. įdomu, kad prieš ją išstojo Amerikos advokatai.

rėjo didelio pasisekimo. In
dustrija v^avė 14.0% gamy
bos, lyginant su prieškari
ne.

Trizonijoj (vakarinėj Vo- 
įjos. Bet britai nebūtų jais,' kietijoj) bedarbių skaičius 

laukti,'jeigu jie nevaidintų dvivei-'pasiekė daugiau 2,000,000. 
vėl prasidėjo arši kampani- dės politikos. Jie nutraukė Į Vien į dvi savaites jų kiekis 

..X ata_ c]jpiomatijos ryšius su ČL | paaugo ant 225,000/Bedar-
demokratinius ang Kai-šeko grupele, pri- biai ir darbininkai sujudo,n. . . v. .. ,.v. ..

revoliucijo- riausybę, bet Jungtinių.
mis”. Vis tai daroma, kad Tautų komitetuose remia 26-ių metų 
piliečių atydą nukreipus, Čiango atstovus.

Kinijos liaudies vyriau-

Alfred T. Schweppe, iš Seattle, pirmininkas American'1 džia mažiau, 
Bar Association’s Committee on Peace and Law Through nes Valstijos, 
the United Nations, patiekia advokatų argumentus.

Viena, jis sako, tokia sutartis paneigtų Jungtinių Vals
tijų Konstitucijos punktą apie žodžio laisvę. Jeigu nebus 
galima agituoti už tam'tikrų grupių naikinimą, tai bus 
sumindžiota žodžio laisvės teisė.

Kitas argumentas, tai kad tokia sutartis įveltų mūsų 
šalį į didžiausi nesusipratimą. Pavyzdžiui, linčiavimas 
negrų aiT)a persekiojimas kiniečių Californijoj-e labai len
gvai galėtų būti padarytas sulaužymu genocido sutarties. 
Kaltinamuosius turėtų teisti ir bausti jau nebe Amerikos 
teismai, bet Jungtinių Tautų.

Kiek xšie argumentai paveiks mūsų senatorius, sunku 
•pasakyti. Mūsų vyriausybė stoja už sutarties užgyrimą.

Sako, Mes Ją Išprovokavome
Ką šneka Washingtonas apie paskutinėmis dienomis 

iškilusius nesusipratimus tarpe šios šalies ir Tarybų Są
jungos? Tuo klausimu rašo The N. Y. Times korespon
dentas James R-eston sausio 25 d. Jo korespondencija la
bai įdomi. Jis teigia, kad mūsų sostinėje daugybė žmonių, 
aukštų ir labai įtakingų, yra tos nuomonės, kad mes Ta
rybų Sąjungą esame išprovokavę bent dviem svarbiais 
klausimais. i

Pirmoje vietoje eina Berlyno klausimas. Mūsų valdi
ninkai ten vieną gražią di-eną užėmė geležinkelių pasta
tą. Tai buvo mūsų klaida. Paskui prie jos buvo prisipa
žinta ir nuosavybė geležinkelių administracijai sugrąžin
ta. Bet ar tuomi atitaisoma padarytoji žala? Labai abe
jotina.

O dar svarbesnis klausimas iškilo dėl Kinijos. Aną 
dieną mūsų valstybės sekretorius viešai susirinkime ap
kaltino Tarybų Sąjungą pasimojime atplėšti nuo Kinijos 
jos šiaurinę dalį, milžiniškas provincijas, ir prisijungti 
prie savo teritorijos. Reston sako, kad tokiam- apkaltini
mui faktų nėra. Girdi, sekretoriaus pasirašytoje prakal
boje tokio kaltinimo nebuvo, bet bekalbant National Press 
-Club banki-ete kažin kaip jam išspruko iš lūpų. Tas kaip 
tik ir davė progą Višinskiu! išleisti smarkų pareiškimą 
prieš mūsų sekretorių. Tas kaip tik dar daugiau pablo
gino jau ir taip blogus mūsų santykius su Tarybų Sąjun
ga.

Kiniečiai Negalėsią Apšei t i Be Ponų
Komercinėje spaudoje pasipylė naujos rūšies pranaša

vimai apie Kiniją. Jokiu būdu komunistai negalėsią tą 
milžinišką kraštą išlaikyti savo rankose, nes jie nemo
kėsią šalies ekonominius reikalus vesti. Jie, girdi, neturi 
prityrimo tokiais reikalais. Be ponijos jie apsieiti nega
lės, ir tiek!

Štai, Associated Press korespondentas Richardson bu- 
,vęs npvykęs net į uostą Tsingtao ir išbuvęs net keturias 
dienas ten ant salos. Jam ten pasakoję “ekspertai,” kad 
šiaurinėje Kinijoje jau siaučiąs baisus chaosas, nes ko
munistinė valdžia neturinti prityrusių žmonių reikalus 

’tvarkyti.'Jie išvijo ponus, bet patys nieko apie ekonomi
nius reikalus nenusimaną.

puolimą ant Viet Nam res
publikos, kuriai vadovauja 
komunistai priešakyje su 
Ho Chi-minh. Bet liaudies 
armija kirto reakcininkams 
kelis smūgius. Atrodo, kad 
ten reakcija pralaimės, kaip 
ji pralaimėjo Kinijoj. Indo
kinija turi apie 25,000,900 
gyventojų.
Jugoslavijos titojistai lau

kia daugiau iš Amerikos 
paskolų.

Lenkijos pereitų metų in
dustrija pasiekė didelių pa
sisekimų. Taipgi derlius bu
vo geras. Vyriausybė imasi 
žygių suvaržymui katalikų 
bažnyčios, kuri nuolatos, 
bando kištis į valdiškus rei
kalus. '

Vengrijoj industrija ir ir artimiausių mano drau- 
žemės ūkis 1949 metais, tu- gų, Mikas Masys (detroi- a a , • | • \ 1 f

Gruod. 25, 1949, iš ligo
ninės, Orlando, Fla.

Drg. L. Pultin, 
Miami, Fla.

Gerbiamas Drauge 
Pultin: —
Draugas J. Juraitis,

dieną atvežęs į ligoninę, 
pridavė man Jūsų jam ra
šytą laišką, kuriame teirau- 
jates apie mano padėtį, ir 
man skirtus nuo ALDLD 
75-tos kp. $2.00 su švenčių 
linkėjimais. Tariu Jums, 
drauge, ir 75-tai kuopai šir
dingiausią ačių. . Bet dau- 
giaus meldžiu nesiųsti man 
finansinės paramos. Aš kol 
kas galiu tęsti savo gyve
nimo miglotas ir neaiškias 
dienas, neskriausdamas ge
raširdžių idėjos draugų. 
Antra, man priimti bile au
ką, tai gana sunku.

Vienas iš pačių geriausių

Štai, brangūs draugai ir 
draugės, kur be atidėlioji
mo reikia visiems koncent
ruoti jėgas ir finansinę pa
ramą', dėl nugalėjimo pra
gaištingos reakcijos ir au
gančio fašizmo.

Apie save mažiausia no
riu kalbėti. Bet kadangi 
daugelis draugų ir draugių 
teiraujasi apie mano svei
katos stovį, o aš visiems 
laiškais nebepajėgiu atsa
kyti, tai trumpiausioj for
moj čia paaiškinsiu:

Kas tik kada nors yra gy
venęs ligoninėje, tai žino, 
kad ligoninėje gyvenimas 
nėra, per daug “saldus”... 
Aš nuo spalio 29 dienos čia 
gyvenu antrus metus. 
Pradžioje mano plaučiai 
buvo labai kritiškoje padė
tyje. Užtruko daug laiko, 
kol surado tikrą plaučių li
gą (ne džiovą). Suradę gy
dė: per 19 dienų, kas 4-tą 
valandą leido į kraują 

i streptomyciną ir davė sul
fa tablets. Tai labai stiprūs 
antibiotiški vaistai. Jų re
zultatas : Plaučiai išgydyti 
(ar bent apgydyti), o nervų 
audiniai drūčiai pažeisti; 
galva svaigo ir viskas supo
si, kaip laive. Tuomet ner
vus gydė vitaminais, bet 
mažai tegelbėjo. Tik ačiū 
mūsų geram draugui, dak
tarui J. J. Kaškiaučiui,. iš 
jo man patarimų (“Laisvės” 
Nr. 216, 1949), sužinojau, 
kad būtinų vitaminų aš te- 
gaunu vos apie trečdalį ir 
dėlei to neinu geryn.

Nusprendžiau tokio gy
venimo ilgiau netęsti!... At
skubėjo ligoninės “superin
tendent” ir mano gydyto
jas. Kame dalykas? —klau
sė jie. Aš jiems išverčiau į 
anglų kalbą savo “Laisvė
je” tilpusį laišką ir daktaro 
J. J. Kaškiaučiaus man pa
tarimą apie gausą vitami
nų. Ligoninės daktaras

tietis), gero man 
m as, labai negerai 
kad tarpe Miami 
paskleidė mintį, kad: finan
siniai išgalinti draugai man 
pagelbėtų. Dar blogiau, kad 
tūpusioje iš Miami kores
pondencijoj (“Laisvės” Nr. 
270, 1949) jau paskleista ta 
mintis “visam svietui.”

Labai būčiau dėkingas, 
jei šį laiškų greitai persiųs- 
tumėte “Laisvės” red. Gal 
“Laisvė” dėl aiškumo malo
nėtų jį patalpinti.

Nenoriu, kad geraširdžiai 
draugai, kurių randasi ne
mažai, savę skriausdami, 
pradėtų siųsti man aukas. 
Yra tūkstančiais kartų 
svarbesnių dalykų, negu 
vieno žmogaus gelbėjimas 

prailginimas mažai 
Pavyz

džiui, šioje mūsų šalyje fa-
Tarybų Sąjungoj perei- šizmas visom keturiom pra- 

i paprastų 
žmonių demokratines teises 
ir dar daugiau kaustosi 
tam pragaištingam darbui; 
reakcijai atsidavusi unijų greitai ir be svyravimų pil- 
vadų klika, Murray, Reu
ther, Rieve ir kiti, net teis- kiaučiaus receptu, t. y., pa
inų pagalba skaldo CIO, iki dauginti vitaminų kiekybę, 
šiol buvusią galingą uniją Dabar, nuo lapkričio 10 d., 
(“valydami kairiuosius”); 1949 m., aš gaunu 3-jų rū- 
amunicijos, atombombų ir'šių vitaminų, po 13 į dieną 
kitų kariškų pabūklų ga-‘ir kasdien dar- į ranką “į- 
mintojai, žūt-būt, stengiasi šauna” B2 vitamin-. Kas to- 
užkurti dar .vieną pasaulinį liaus išeis, — nežinau. Bet, 
karą, kuriame gaisru pieš- rodos, svaigulys palengva 
ketų visas šis pasaulis.

“ko- pažino liaudišką Kinijos vy- laiko susirinkimus.
Tarybų Sąjungoj minėta 

sukaktis nuo 
Lenino mirties. Dalyvavo 
liaudiškos Kinijos pirmi
ninkas Mao Tse-tungas ir 
premjeras Chou En-lai.

Užsienio ministras A. Vi
šinskis užsienio korespon
dentams pareiškė, (kad Mr. 
Achesono tvirtinimas, kad 
Sovietai prisijungė ir pri
sijungs Kinijos keturias' bei 
provincijas, neturi jokio pa-įverto gyvenimo, 
mato.

kad įbauginus, kad suvar
žius jų laisvę, privertus ty-1 sybė skelbia, kad Čiangas ir 
lėti ir tuom laiku Kongrese'Jungtinių Valstijų vadai 
pravaryti tarimus, kokių susitarė atplėšti nuo Kini- 
pageidauja stambūs kapita-ljos Formozos salą. Nors 
listai. i Washingtone valdžios vyrai

dėl di-lsa^0’ kad jie “nesikiš” į Ki- 
Inijos reikalus, bet visi žino
me, kaip iki šiol “nesikišo”; 

llllCllia V1UO1VK111J.CUH0 IVCILU \ . *11 T ♦ A

ioi u Prie to, veik kasdien is A- pasu nosinio leiKalams iSlei-; i • • i • -nnnom hino-t; menkos laivai veža. 1 For- 
būtent 20% moz^ tankus, karo lektu- 

valdiškų įplaukų, bet šaliai, I, 
kuri taip suvarginta karo, lls‘ 
tai yra sunku. Jos armija 
dabar, taikos laiku, 
750,000 vyrų; prie to, vei
kia galingas karo laivynas ■ atstovus, o Komunistų Par- 
ir orlaivynas bei kolonijų tija — 67. Kitos partijos po 
armijos. i mažiau. Komunistų balsų

Anglijoje skelbia parla
mento rinkimus vasario 23 
d. Bet jau dabar spauda, 
kaip ten, taip Amerikoje, 
rašo, kad nebus skirtumo, 
kas laimės ar Bevino “so
cialistai”, ar karo kurstyto
jo Churchillo kietakakčiai. 
Anglija laikysis tos pat už
sienio politikos.

Bulgarijoj mirė ministrų 
pirmininkas Vasilius Kola- 
rovas, senas darbininkų vei
kėjas. Jis jau buvo 72 metų 
amžiaus. ♦

Bulgarija pareikalavo iš 
Jungtinių Valstijų atšaukti 
atstovą Mr. Donald R. 
Heath, kurį kaltina, kad jis 
naudojosi diplomato teisė
mis ir užsiėmė šnipavimu. 
Mūsų vyriausybė . užreiškė, 
kad jeigu bus verčiama at
šaukti tą atstovą, tai visai 
nutruks diplomatiniai ry
šiai su Bulgarija.

čechoslovakijos vyriau
sybė įsakė eilei užsienio ko
respondentų ir įvairių “tu
ristų” tuojau išsinešdinti 
laukan. Sako, kad jie užsi
ima šnipavimu ir skleidimu 
prasimanymų prieš Čecho
slovakijos ir kitų liaudiškų 
šalių valdžias.

Čechosldvakijos induštri- 
nė gamyba 1949 metais bu-(reakciniais kinais padarė

Suomijoj įvyko parla- į
yra1 mentariniai rinkimai. Kon- # laikų gamybą.
"ei-' servatyvu Partija turės 68' Jungtinių Tautų komi- 

o I .,k4AVHc. ~ YAmnnLh, p., tetų susirinkimus boikotuo
ja Tarybų Sąjungos, Lenki
jos, Ukrainos, Baltrusijos, 
Čechoslovakijos atstovai. Jie 
atsisako dalyvauti kartu su 
Kinijos buvusios Čiang Kai- 
šeko valdžios atstovais, ku
rie, suprantama, neatsto
vauja Kinijos liaudies. Kuo
mi tas baigsis, dar dabar 
sunku numatyti.

Indonezijoje partizanai 
pradėjo karą prieš Holan- 
dijos imperialistus ir šalies 
pardavikišką vyriausybę. 
Partizanai buvo užėmę 
Bendungo miestą, kuris yra 
trečias savo dydžiu visoj 
šalyj, o vėliau pasitraukė.

Neseniai Indonezijoj tau
tos pardavingi elementai 
sudarė su Holandijos valdo
nais sutartį, kad Indonezija 
bus “nepriklausoma”, bet 
tuom pat kartu bus Holan
dijos dalis.

Buvo siekiama apgauti 
šalies žmones, kurie nori 
tikros nepriklausomybės ir 
laisvės. Indonezija yra tur
tinga šalis, kuri susidaro iš 
eilės stambių salų, turi apie. 
75,000,000 gyventojų.

Indijoj
rinktas Dr. R. Prasad, 
metų amžiaus. Jis sako, kad 
Indija siekia draugiškesnių 
santykių su Tarybų Sąjun
ga ir liaudiška Kinija. Ne
seniai Amerikoj lankėsi jos 
premjeras Nehru.

Indo - Kinuose paaštrėjo 
karas. Iš Kinijos ten pabė
go apie 50,000 Čiango karei
vių. Vietos reakcionieriai 
su francūzų armija.ir tais

ŠYPSENOS/ L 
tiesa, bet kodėl jūs tuomi 
interesuojatės?

Skaitytojas: — 7
kad aš labai pavargstu 
skaitydamas.

Mainierių Reikalas
Cleveland© organizuoti automobilių pramonės darbi

ninkai supranta savo, klasės reikalus. .Jie sako: Jeigu 
prieš' mainierius bus panaudotas Taft-Hartley įstatymas, 
darbo unijos turėtų paskelbti Vienos dienos visuotiną pro
testo streiką. Tai būtų organizuotų darbininkų galingas 
balsas už mainierius. Mainieriai šiandien yra didžiojo 
kapitalo užpulti. Juos reikia visiems ginti.

Prasižengimai prieš Dievą
Moteriškė, apie 49 metų, 

gražiai pasipuošus, garbi
niuota, veidą pasipudravus, 
gera katalikė, nuėjo pas 
kunigą užpirkti už savo gi
mines mišias. Pažiūrėjęs į 
puošnią parapijonką, kuni
gas pradėjo ją įspėdinėti 
nuo leidimo pinigų svietiš
kiems savęs gražinimo rei
kalams,, sakydamas:

— Švenčiausioji Motina 
plaukų negarbiniavo, milte
liais veido nesidažė, puikių 
sijonų ir aukštais kulniu
kais batų nedėvėjo. Tas, 
moteriške, yra dideliu pra
sižengimu prieš Dievą.

Moteriškė užraudo, pyk
terėjo, biskutėlį patylėjus, 
atsakė:

— Tėveli, Jėzus, eidamas 
svietą mokyti, vaikščiojo 
pasiramsčiuodamas su laz
da, o tėvelis važiuoji su še
šių tūkstančių dolerių Ver
tės Cadillac. Tas, tėveli, y- 
ra dideliu prasižengimu 
prieš Dievą.

John Maknawich

Pagal rašymo formą
Skaitytojas: — Toje for

moje, kurioje tamsta rašai, 
tu r būt yra labai sunkus 
darbas ? ••• --     .....; -

Autorius: — Taip, tas

Tik biskį
Redaktorius: 

niai ši apysaka 
tinka.

Autorius: —
kai — vienas geriausių ma
no kūrinių.

pradeda mažėti.
; Tai tokia sutrumpinta 
mano ligos istorija ir jos 
gydymas. Beje, aš visą lai
ką galėjau skaityti, ypač 
gulėdamas. O ačiū A. M. 
Metelioniui (detroi tiečiui), 

Dėlto,1 man visuomet .netrūko ge- j I 1*1. i —• flA ’ 1 v • ♦

Pridengta nuogybė
Redaktorius: —,Šis apsa

kymas negalima spausdinti, 
nes jame atvaizduojama 
herojė nuoga.

Autorius: — Bet aš ją 
tuoj aus, sekančiam, parag
rafe, pridengiu sąžiningu 
išgąsčiu.

Jieškojijnas šunies

Kostumepis: — Aš pada

 

viau į jūsų' laikraštį pa j ieš
kojimą 
šunies ir gerą atlyginimą 
atradėjui, ar jau yra kokių 
žinių apie tai?

ros literatūros. Tik rašyti 
buvo ir dar fra sunku ir 
dėlei to negalėjau ir nega
liu visiems geriems drau
gams ir draugėms atsakyti 
į laiškus, kurių turiu dau%, 
nors labai esu jiems dėkin
gas už prisiųstus laiškus.

Jei draugai pastebėjote 
kelis mano rašinėlius “Lais
vėje”, tai tas buvo atlikta 
su dideliu vargu ir su ilgo-r' 
mis pertraukomis, lyg ir iš
bandymui protinių jėgų.

Geriausi linkėjimai su 
Naujais Metais visiems idė
jos draugams ir draugėms. 
Vienintelis mano troški
mas, tai kad visur augtų ir 
stiprėtų darbinink. progre- 
syviškos spėkos prieš šėls
tančią šios šalies reakciją 
ir fašizmą. i

Jonas Vilkelis.

i



ŽINIOS Iš
arybiniu ūkiu tvenkiniai
VILNIUS. I9-XI-20 d. šim

tas tūkstančiu žuvelių suleista 
žiemoti į pritaikytus tam tiks
lui tvenkinius Anovilių tarybi
niame ūkyje. Tai įgalina ki
tais motais išplėsti karpių vei
sima. Ateinantį pavasarį Ano
vilių tarybiniame ūkyje numa
toma užveisti veidrodiniais 
karpiais dar 23 tvenkinius 
bendro 60 hektaru ploto.

Teigiamai veikia karpių 
veisimą plaukiojančių naminių 
paukščių kaimynystė. Tuo 
tikslu dar pernai iš Pamask- 
vės inkubatorių į Anovilį buvo 
lėktuvu pristatyti jauni ančiu
kai. Dabar čia laikoma 270 
perekšlių ančių.

Tarybiniai ūkiai metai iš 
metu skiria vis daugiau dėme
sio žuvininkystei. šiemet buvo 
užveisti karpiais Šalčininkų, 
Lentvario ir Maišiogalos tary
biniu ūkių tvenkiniai. Kurtu
vėnų ūkyje bendras tvenk in iii 
plotas pasiekė 273 hektarus. 
Šiomis dienomis čia buvo baig
tas karpių gaudymo sezonas. 
Į žiemojimui skirtus tvenki
nius suleista ketvirtis milijo
no žuvelių.

Amatu mokyklos mokinių 
darbai

VILNIUS, 49-XI-20 d. Pa
gal gautuosius brėžinius Vil
niaus amatų mokykloje Nr. 5 
pradėta automatinių plaktu
kų gamyba. Tokio tipo plak
tukai neseniai pasirodė Mask
vos ir Leningrado statybose ir 
susilaukė aukšto įvertinimo. 
Dabar jie gaminami ir Vilniu
je. Juos daro mokiniai, vado
vaujami meistro Evilčio.

13,000 moksleivių Švenčionių 
apskrityje

ŠVENČIONYS, 49-XI-20 d. 
Prieš karą Švenčionių apskri
tis buvo viena iš labiausiai 
atsilikusių švietimo srityje — 
švietimo tinklas čia buvo labai 
retas. Dabar apskrityje moko
si apie 13 tūkstančių darbo 
žmonių vaikų, šiemet atidary-j 
tos dvi naujos vidurinės mo
kyklos — Melagėnuose ir Sal
dutiškyje, o taip pat 17 nauj? 
septynmečių mokyklų. Taki- 
būdu dabar apskrityje veikia 
133 pradinės , 29 septynme
tės ir 5 vidurinės mokyklos.

515 naujų gyvulininkystes 
fermų

ANYKŠČIAI, 49-XI-24 d. 
Apskrities kolūkiai, svarstyda
mi respublikinio gyvulininkys
tės darbuotojų suvažiavimo 
kreipimąsi, priima įsipareigo
jimus įvykdyti per dvejus me
tus trimečio planą visuomeni
nei gyvulininkystei išvystyti.

Iš Viso apskrities kolūkiuo
se, paskelbus gyvulininkystės 
mėnesį, suorganizuota 515 
naujų fermų ir įsigyta kon- 
traktacijos būdu bei pasinau
dojant valstybiniais kreditais 
daugiau kaip 5,000 stambių 
gyvulių.

Apskrities gyvulininkystės 
darbuotojų pasitarimas

ŠILUTE, 49-XI-24 d. Šilutė
je įvyko apskrities kolūkių 
gyvulininkystės fermų darbuo
to jų ir gyvulininkystės spe
cialistų pasitarimas, kuriame 
dalyvavo 250 asmenų.

Pranešėjas pažymėjo, kad 
dauguma apskrities kolūkių 
jau turi visas keturias pagrin
dines gyvulininkystės fermas. 
Gyvulininkystės išvystymo pla
nas 1949 m. įvykdytas 132,8 
procento. Fermoms komplek
tuoti sunaudota daugiau kaip 
1 milijonas 300 tūkstančių 
rublių valstybinių kreditų.- 

_____ ♦ 
Trimečio planą — pirma laiko

KALVARIJA, 49-XI-19 d. 
Šiomis dienomis čia įvyko ko
lūkių gyvulininkystės fermų 
darbuotojų pasitarimas, skir
tas apsvarstyti respublikinio 
gyvulininkystės darbuotojų 
pasitarimo darbo rezultatams 
ir kitai pasitarimo medžiagai.

Pranešimą apie visuomene- 
nės gyvulininkystės vystymą 
Kalvarijos apskrityje padarė 
Kalvarijos apskrities vykdo
mojo komiteto pirmininkas

LIETUVOS
Sakalauskas. Jis pažymėjo, 
kad apskrities kolūkiai prak
tiškai Įsitikina vis didesne 
gyvulininkystės fermų naudą 
vystant • kolūkius ir keliant 
kolūkiečių gerovę. Pa v., Juli
jos žemaitės vardo kolūkis 
šiais -metais vien iš galvijų 
Luinos turėjo 21 tūkstančius 
rublių pajamų. Tokių ūkių 
apskrityje jau yrg. ne vienas. 
Toliau pranešėjas panagrinė- 
jo, kaip gyvulininkystės vysty
mo darbas vyksta paskiruose 
valsčiuose. Sąlygos visut- yra 
vienodos, pareiškė pranešėjas, 
tačiau ne visur dar mokamai 
išnaudojamos visos priemonės 
sukurti artimiausiu laiku stam
bias gyvulininkystės fermas. 
Reikia visų pinna geriau iš
naudoti vidinius šaltinius.

Pasitarime dalyvavo 172 
apskrities kolūkių gyvulinin
kystės fermi! darbuotojai, 
gvvulininkystčs specialistai ir 
pnetiniai bei tarybiniai darbuo
tojai. B- Stančius

Plečiamas darbas moterų 
tarpe

JURBARKAS, 49-XL19 d. 
Jurbarko apskrities Jurbarko 
valsčiuje žymiai išaugo mote
rų iniciatyva; visuose kolū
kiuose sudarytos moterų tary
bos, kurios- kovoja dėl kolū
kių stiprinimo ūkiniu - orga
nizaciniu atžvilgiu.

Neseniai valsčiaus moterų 
tarybos narės kreipėsi į visas 
valsčiaus valstietes su ragini
mu kovoti dėl gyvulininkystės 
išvystymo,, keturių fermų su
kūrimo. yEilė kolūkių, kaip 
“Gegužės /Pirmosios”, “Drau
gystės”^, “Pergalės” ' ir kiti, 
jau sukūrė po 4 gyvulininkys
tes. fermas.

Moterų tarybos svarstė gy
vulininkystės vystymo klausi
mą. štai “Nemuno” kolūkio 
moterų taryba parodė iniciaty
vos sudarant kontraktacines 
sutartis.

Ruošiasi dainų šventei
KAUNAS, 49-XI-19 d.—že

mės ūkio akademijos studentų 
choras sparčiai ruošiasi Dainų 
šventei. Choras, vadovauja
mas ’ čaičio, per jšių mokslo 
motų-du mėnesius išmoko 12 
repertuare nurodytų dainų.

M. Leonavičius

Detroitas, Miami, Fla., ir Atgal
Pasiskaityt Tiems, Kurie Į 

Važiuoja arba Nori
Važiuot Floridon

Gaila, kad nėra vietos 
surašyti visus įspūdžius, ko
kius- teko matyti ir patirti 
pervažiuojant per dvyliką 
valstijų., ir apie tą “dan-. tv >, t ■ ! ;\ I J f I ■ VJUUU miestai .- !ti, ką jie čia turi.

hnas per užpakalines duris" 
į atskirą kambarį. vTo jau 
man užteko, ir nebenorėjąų 
eiti vidun pas tuos beprotiš
kus baltus “viršžmogius,”

—r!vena, kuomi maitinasi —
i- j* m •

venimas tikrųjų amerikonų, 
kurie kadaise gyveno lais
vai, bet kurių žemę užvaldė 
visokie ateiviai, juos paver-

Geraširdis Uede oairias

ga us
Miami, Floridoje, apie ku
rią daug ir lietuvių svajoja, 
nori važiuoti ten apsigyven
ti, o tūli jau ten gyvena. 
Rašau, kaip 
trumpiau, tik 
nius dalykus.

šeštadienio 
čio 26 d., penkiese, būtent: 
adv. Masytė, Eva Mickevi
čienė, M. Noreikienė, T.

apie svarbes

Mickevičienės automobilį: 
t raukėme

ir pirmiausia paklausėme: 
“ar turite alaus?” Atsaky
mas buvo, kad “ne,” sako, 
Čia negausite alaus, nei jo
kių kitokių gėrimų. Tai ir 
išėjome iš tos “baltųjų” vie
tos, nieko nevalgę. Mes su
pratome, kad Tennessee val
stija yra “sausa.” Matyt, 
kad ten gyvena “nuobąžni” 
žmonės, meldžiasi prie die
vo, ir tuo patim sykiu per
sekioja, ’ paniekina kitus

ge, ir baigia išnaikint.
Beveik tas .puts ir su ne

grais gyventojais. Pietinė
se valstijose negrų yra ne
mažai, bet ir jų gyvenimas 
apgailėtinas. Jie daugiausia 
gyvena užmiestyje prie ge
ležinkelių, arba šiaip klam
pynėse ; jų šlubelės pastaty-

direktorių, alaus 
daryklos savininką padarė 
darbo žmonėmis? Nereiks tų 
baiku. Jam lengviau būtų bu
vę kupranugarį priversti per- 
lysti per adatos skylėję, negu 
tokias vožnas asabas išmokyti 
vagonus valyti, bekonus svars-

Gink Floridos. n
Detroite buvo šalta, bet ? 

i pervažiavus Ohio valstiją, 
1 jau pajutome šiltesni orą, o

nziavome 
nervažiavoi

ant keturių kuolų, sukrypę, 
apipuvę, tankiausia nėra 
durų, o vietoje langų stik
lų — pridengta popiera, ar
ba kokiais nors' lentgaliais. 
Apie jų uždarbius neteko 
pašilei rauti. Reikia manyt..

Feljetonėlis

Graikų filosofas Diogenas ’ mokyklos 
dieną su žiburiu jieškojo tei
singo žmogaus ir, sakoma, ne
galėjo surasti. Bet jėigu Dio
genas būtų dabar Amerikoje 
ir jAm reiktų surasti ne tik 
teisingą, bot ir goraširdingą 
žmogų, tai jau nereiktu gatvė
mis klaidžioti, užsidegus lik-
tarną, jis nuvažiuotų Washing- tyli ir nuo darbininkų pamo- 
tonan ir ten surastų Dėdę Sa
ma. - >

Dėdė Samas savo, šalies 
žmonėms parodo nepaprastą 
geraširdingumą. Jis savo gy
ventojus apdeda dideliais tak
sais ir nemanykite, kad tą da
ro iš blogos valios. Jeigu žmo
nės daug uždirba, turi dau
giau pinigų, tai jie labai grei
tai ištvirksta, nes pmdeda per
teklingai gyventi. Perteklingas 1 
gyvenimas kenksmingas ne 
tik žmogaus sveikatai, bet ir

kas imti. Bet Dėdė Samas tą 
padarė ir visos aukštosios asa- 
bos virto žmonėmis.

i Galima būtų dar ir daugiau 
parodyti Dėdės Šamo gerašir
diškų darbelių, bet šiam sy-

i kini užteks. Jeigu dar atsiras
i tokių, kurie Dėdės Šamo veik
la nepasitenkins, tuomet pla
čiau pakalbėsime.

Švenčioniškis

Pittsburgh, Pa
Streikas Uždarė Didįjį Plieno 
Fabriką

Gale praėjusios savaitės * 
sustreikavus g e le ž i n k e lie* 
čiams, užsidarė didžiuliai Jo- 
neš K Laughlin Steel Corp.

, fabrikai, sustabdyti nuo čtarbo 
j 17.000 darbininkų.

Streiku geležinkeliečiai gra
sino per 9 šu virš mėnesius, 
reikalaudami skaitytis su uni
ja ii’ teisėtumo jos ’nariams, 
dirbantiems prist at in ėjime ,
plieno firmai žaliavų ir nuve- 

i žime gatavų gaminių.
Geležinkeliečiu ginčas su 

firma kilo dėl pra varymo iš , 
darbo unijisto konduktoriaus 
W. J. Legge, Jr. Kompanijos 
jam iškelti kaltinimai buvo 
fantastiški. Kur nors Leggės 
operuojamame traukinyje tū
las tęs firmos samdinys J. A. 
HerlenTan ruošęs naminę dina
mito bombukę būk tai mesti 
Monongahela upėn, pasidary
ti mažos skalės Bikini. Tačiau 
ji sprogo jo rankose ir jis nuo 

i to mirė. Už tai kompanija 
kaltino Legge. Girdi, jis turė
jęs prižiūrėti traukinio įgulą, 
suvaldyti.

'Unija tuose kaltinimuose 
įmatė mostą ant unijos ir pa
sirinkto itai atakai unijisto, 

• atsisakė kaltinimą pripažinti 
Atlanto ir pareikalavo unijistui sugrą- 

nti jo darbą. Firmai nesita- 
bot reikia riant, 400 geležinkeliečių "sus

negrus, d: įsva-ję^p jje gauna padirbėt pas 
jau be sustojimo baltuosius viešpačius už la-

. . i 111 enka užmokesti, arb; 11 
gal tik už pavalgymą, 
jų gyvenimas taip rodo.!, 
Yra ir baltu biedmi žmonių,! 
panašiai gy venanči ų, 
negrai arba indi jonai.

Niekas negali tikėti, 
turtingoj A meri koj, 
duoda bilijonus dolerių 
timoms šalims, yra 
b i ed na. i e vven anč i u žmon i1

Nemato V a up ingai 
Gyvenančių

j.Kapitalistinė spauda,

^Gnncs-; bai 
w valstiją. Tūlose, vietose' 
klabamos valstijoj, n-et ant 
išeinamu.

Kentucky valstijoj dar šil- / 
tesnį, nors ten gyvenanti! 
žmones pasakoja, kad jiems L..., seRmlU 

.dar salta. Pavažiavus dai,|.e mpn Ą], įs 
! toliau, jau buvo visai šilta,i pykino ‘ loki(, užia§aj į 
ioras gražus, gie — 
j švelniai kaitina.
[valstija, atrodo, kalnuota, ir 
! vieškelis, kuriuomi važiavo- 
I me, išvingiuotas aplink kai-' 
i nūs. O jau tų žmonių kalba | 
i mums nepaprasta. . Atrodo, i 
kad “šautuose” v m-^s yra' 
su prikaltais ' iežuviais ir 
nesveikomis JiTnomi^, arba

; būtų užspringo 
Inu, ar orendži 
i jais susikalbėti
I Diskriminacija 

Vienoje, mažai apgyven 
toje vietoje, Tennessee vals-! 

j tijoj ,sustojome prie restau-lnejauku

JJ Vl/U f ) 

“Whi-

Tennessee tuose kitaip daro, negu neg
era i.

arčiau Flori- 
kaip vidurva- 
Laukai tušti, 

jokiu ūkių (farmų) nesima
to. Kai kur pamatai vieną-

Pavažiavus 
s, oras jau

ti. 'Pas labai pavojinga sveika- 
apsirijimas — dūšiai, 

apsirijimas skaitomas 
1104. smertelnu grieku. Jr čia Dė

dė Šamas, turėdamas omeny
je kūno ir dūšios laba, iš jų 
uždarbio paima 
lams nemažą
juos apsaugoja nuo perteklin
go gyvenimo ir 
nuo smertelno 
patim ir nuo 
smcftelnas gr

tai, o 
nes

savo 
dali ir

reisą- 
tuomi

kati 
kuri 
sv<-

apsirijimo — 
grieko, o tuo 
pragaro, nes 

c k as tampia

mas tuos surinktus pinigus su- 
žeria savo kišenėn. No, jis to 
nedaro. Jis savo geraširdystę 

radijas nieko nepasako apie 1 visiems parodo. Pirmiausiai jis 
rc*le ii’ dar bando rodvti tą 
p-eTašird>\stę Kai-šekui. kurį
Kinijos liaudis išvijo Formo- 
zos salon, o dabar jau rengia
si ir iš ten vyti. Taigi reikės 
Kai-.šeką, kaip dipuką, aprū
pinti “buto ir darbo garanti
ja”. Reikia Angliją šerti taip, 
kaip Lietuvoje ūkininkas sker- J 
dimui kiaulę šeria. Tik skirtu-’ 
mas tame, kad ūkininkas, nu
penėjęs kiaulę, ją paskerdžia 
ir storus lašinius maumoja, o 
mūsų Dėdė Samas, Angliją 
šerdamas, jokios naudos netu
ri — nei mėsos, nei trąšos. 1

Jis suorganizavo 
paktą. Jį reikia ne tik šerti iš 
Mąrshallo plano,

nei

tokių žmonių gyvenimą, ne
deda sukrypusiu lūšnų ir 
skarmaluotų žmonių paved 
kslų. Kapitalistų liokajai, 
vadinami socialistais, ir vi
sokie naciai irgi “nemato,” 

demokratinėje 
Amerikoje; jie 

I “nemato” ir “nežino,” kad

į turiu kuohi pasiūlytą; ten. 
leyATria. kokie nors žmonės. 
■Prie vieškelio kai kur gy
vena. indi.kinai, tikrieji ame
rikonai. Bet i jū lusnas net dedasi 

i pažiūrėt: pasta- turtingoje 
tas ' suramstytas iš kokių | “nemato” : 
pagalių ar medžio šakų, , ii* j tokiame buržuazijos mieste 

\ i Miami, Floridoje, valgyklų 
; darbininkėms moka tik $10 

lovų!savaitėje, o ponų namų iš
valyto joms (housework) tik 
penkius dolerius savaitėje, 

šus: “baltiems įėjimas per ictus , minkštas kėdės, ir ra- j Koks gali būti gyvenimas 
priešakines duris,” “Neg-idijus, veikiausia jie nei ne-idarbininkės arba darbinin- 
rams (colored people) įėji-i žino, kad tokie dalykai ran-| /įmušiau bus)

moterys■mos i š troškus i os
norėjo išsigert 
alaus. -

I vežimo, pamačiau 
taurano segregacijos.— dis- gulėt, neigi elektros šviesos;!
kriminacijos įstatymų užra- o kas liečia gražius rakau-Į

Baltiems įėjimas per dus ,minkštas kėdes
’ ’ ,” “Neg-klijus, veikiausia jie nei ne-!darbinTnk

išsigert po stiklą. Ii k stogas uždengtas 
Tik išlipus iš mūsų:mis nors žolėmis; nej

i ant res-lnei langu, nesimato

Dalyvaukite Laisvės Bendroves Konvencijoje
Prasidės 10 vai. ryto

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

ginkluoti, rengti karui prieš 
kažin ką: reikia pakto šalis 
aprūpinti atominėmis bombo
mis. bet ir čia viskas daroma 
iš geraširdystės. Juk Dėdė 
Samas, šerdamas ir ginkluoda
mas tas šalis, neturi jokių ga
rantijų, kad jos puls. Rusiją, 
kaip kad reisiniai šuneliai puo
la dirbtinį zuikelį, paleistą vie
la. Nes kartais ir tarpe šune
lių atsiranda tokių, kurie pa
bėga paskui “zuikelį” irsusto- 

1 ja, visai n e p a g alvodami, 
kad už jį žmonės sudėjo mil
žinišką sumą pinigų manyda- 

‘ mi, kad jis visus kitus savo 
,kolegas pralenks ir jie laimes. 
Taip gali atsitikti ir Dėdei Ša
mui su tomis šalimis, kurias 
jis dabar šeria ir ginkluoja.

Pagaliau geraširdis Dedu 
Samas neužmiršta ir mūsų 
lietuvių dipukų. Pasiskaitykite, 
ką sako apie tai “Drauge” 
tūlas Feliksas Braimeris: .
“Mūsų reikalai gerėjo —! 

Štai garantijos atėjo !
Meš pradėjom kelią šitą 

^cr audringąjį. Atlantą,
Į naujos tėvynės krantą, 
čia pasibaigė svajonės
Ir mes tapom, darbo žmones. 
Ar buvai tu generolas,
Ar teisėjas tribunolo, 
Ar direktorius mokyklos 
Ar kokios alaus daryklos— 
čia tu lygus su visais, 
Dirbi rytais vakarais.
Vienas klyni.fa vagonus, 
Kitas, svarsto sau bekonus. 
Trečias geležį ten kausto, 
O ketvirtas dešrą pjausto— 
žodžiu, darbas įvairiausias 
Ir, kiek galima, geriausias.”

Ar manote, čia Dėdė Samas 
neparodė savo geraširdystę ? 
Ar manote, kad taip lengvai 
generolą, tribunolo teisėją,

treikavo.
Streikas, jėi prasidės, galįs 

sustabdyti darbą Aliquippa 
Works ir daugelyje kitų su 
J&L ryšius turinčių fabrikų. - • .

Geveland, Ohio
MIRĖ

•Joseph Kruger (Krungle- 
vičius), gjrvenęs 986 East 79 
St., darbe ištiktas nelaimės, 
netikėtai mirė sausio 20-tą., 
Liko liūdesyje žmona Fran
cos. sūnūs Albertas ir Edwar- 
das, ir kiti giminės, Pašarvo
tas buvo Wilkeliq Funeral 
Home. 6202 Superior Ave. 
Palaidotas sausjo 23-^ios po
pietį. i į';

Reiškiame šėmiai užuojau
tą . w ■' i

Apie velionius mirtį pr lai
dotuves telegramomis A’anešS 
laidotuvių direktoriaus^ įstai
ga, tačiau laikraščio šeŠtąBi^f'' 
nio laidai esant |au iŠSjuSyį 
nebebuvo galimybės į velioniui 
patarnauti. ” L; Rędi d * i' * ‘ F* KM......  '■■'■n' 1 ■ " * ■■ ./X ■»' 
Trimečio plano gairėmis JrT

MAŽEIKIAI, 49-XI$9 '4? 
Paskelbus gyvulininkystės' mė-. 
nesi, Akmenės “Raudonosios 
aušros” kolūkis sparčiai vysto 
visuomeninę gyvulininkystę.

Pradžioje kolūkis turėjo tikj 
2 visuomenines gyvulininkystės 
fermas, kuriose buvo 27 galvi
jai ir 51 kiaulė. Gyvulininkys-’ 
tės mėnesio m^tu įsteigtos 
dar dvi likusios įermos: avių 
ir paukščių, šiomis dienomis 
kolūkis kontraktacijos būdu 
papildomai įsigijo 10 motini
nių avių, 2 melžiamas karves, 
7 pirmametes telyčias ir 70 
vištų. Tam tikslui panaudota 
iš valstybės gauta paskola.

tl

SanketeBukite 1
* • — ■

Gera Indikų-Turkey Vakariene

Bilietas $2.50; vien tik šokiams 75c

Įvyks ^šį sekmadienį

Sausio 29 January
LIBERTY AUDITORIJOJE

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y J
• i ■ • A

z s ,

George Kazakevičiaus Orkestras
; ■, '■ ' ■ '■' •' i

Vakarienė bus duodama 6:30. Po vakarienės šokiai.
Bus daug svečių iš kitų miestų, pasimatykite su jais, maloniai praleiskit laiką.

•4

i'

Į

3 pus!.—Lai8ve (Liberty, Lith. Daily)—Be0***-, Sausio 27, 1950
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ROJUS MIZARA

Kelias | Laime
z (Tąsa)

— Va, kaip!... Ar tiesa, kad ir pats, Maiki, ka-' 
daise esate buvęs komunistas?

Nusistebėjau, kad majoras ir tai žino!
— Tuomet jų dar nebuvo, — buvau socialistas.
Driskolis nusikvatojo.
— Man tas pats! Iš to paties lukšto išėjo ir ko

munistai. Vakar socialistas — šiandien komunis
tas. Che, che, che!

— Tiesa, man žinomi buvusieji socialistai patapo 
komunistai^, ■— pridėjau. — Tai įvyko po bolševi-

— Ar aš nesakiau! Jeigu taip, tai pats, Maiki, 
esate naudingiausias mums žmogus: jūs žinote jų 
visokius skymus ir galvoseną; mokėsite prie jų pri
sitaikyti ir juos durniais pastatyti. Mums tokie 
žmonės labai brangūs!

Sutikau su majoro sugestija, —'būti jo vyriausiu 
leitenantu lietuviuose. Man tuomet rūpėjo tik tai, 
kad Driskolio programa lietuviams darbininkams 
bus nelabai lipšni. Ginti prostituciją, sakant, jog ji 
Vandenmiestyj visuomet bujojo , ir bujos tol, kol 
žmonės bus bagoti, kol ši civilizacija gyvuos, kad 
prie demokratų bedarbių bus dar daugiau, kaip prie 
republikonų, — neatrodė tikslu. Tuo lietuvis darbo 
žmogus tik pasipiktins. Aš siūliau, kad Driskolis ką 
nors konkretaus, teigiamo pažadėtų, ką nors nau
dingo “lietuviškomis temomis”; tuo būdu būtų leng
viau lietuvišką balsą įtraukti republikoniškan mai
šam

Mano sumanymas Driskolį smagiai nuteikė. Jis 
palinksmėjo ir paklausė:

— Ko šiandien Lietuva labiausiai nori?
— Vilniaus! — atsakiau aš.
— Vilniaus?! — Kas tai do daiktas?
— Miestas, — istorinė Lietuvos sostinė.
— Šitaip!... Gerai, jeigu jau kalbame apie tai, 

tuomet raukime ąžuolą su visomis šaknimis: kurioje 
Balkanų dalyje Lietuva yra? Prisipažinsiu, mano 
geografija truputėlį šlubuoja, bet gerai žinau, jog 
Lietuva Balkanuose.

— Lietuva, your honor, — švelniai atsakiau, — 
stovi tarp Vokietijos, Lenkijos, Latvijos ir Baltijos 
jūros.

—Aa! Tai, vadinasi, aš nesuklydau pasakęs, jog 
Balkanuose! O kur gi yra tasai Vilnius? Kaip toli 
jis nuo Lietuvos?

— Į rytus, — lenkai jį pasiglemžė.
Spręsdamas didžiulės svarbos tarptautinį uždavi

nį, Driskolis galvojo. Cigarą laikydamas dantyse, 
jis sunėrė abiejų rankų pirštus ir juos lyg laužė, 
sukdamas galvą, ką daryti su Vilnium: atiduoti jį 
Lietuvai ar palikti Lenkijai? Pagaliau:

— Na, gerai! Lietuviams sakykite, kad republi- 
konas Driskolis, jei bus išrinktas Vandenmiesčio 
majoru dar vienam terminui, — o kad jis bus, abe
jojimų nėra,*— darys įtakos į republikonų krašto 
prezidentą, kad pastarasis grąžintų Lietuvai Vil
nių. Republikonas Driskolis yra geriausias lietuvių 
draugas!...

Viskas buvo išspręsta! Mūsų pokalbis baigėsi. 
Majoras kvietė mane užeiti į Biznismenų Klubą 
priešvakarinei išmesti, bet atsiprašiau, nes biznio 
reikalai šaukė mane pas save. Aš palinkėjau jam 
laimėti rinkimus, o jis man — pasekmių biznyje ir 
politikoje.

vA

II.
Dabar man išdygo raistas naujų rūpesčių. Kaip 

pravesti rinkimų kampaniją Vandenmiesčio lietu
viuose, kad už Driskolį žmonės balsuotų? Pataria
mas kai kurių republikonų partijos veikėjų, aš su
sišaukiau keletą lietuvių biznierių ir sukūrėme lie
tuvių republikonų klubą ir specialų komitetą rin
kimais rūpintis. Ant rytojaus tai buvo platokai at
žymėta vietos republikonų dienraštyj, kur tilpo ir 
mano paveikslas. Vadinasi, didžiulė darbo pradžia 
jau padaryta!

Būdamas klubo ir visos rinkiminės veiklos tarp 
lietuvių komiteto pirmininku, ėmiausi kitų veiks
mų: atspausdinau tūkstantį kitą lapelių lietuvių 
kalboj, nupirkau porą šimtų didelių Driskolio pa
veikslų su užrašu “Balsuokite už Driskolį — ištiki
mą žmonių draugą” ir pasamdžiau platintojus, kad 
jie išklijuotų juos ant tvorų ir sienų, kur ras vietos 
lietuvių apgyventuose rajonuose. Tai buvo kita di
džiulio darbo dalis. Įdėjau, klubo vardu, vienan de
mokratų dienraštin savo kandidato skelbimą su jo 
paveikslu. Skelbime žėrėjo antraštė: “Visi Vanden
miesčio lietuviai balsuos už savo kandidatą, repu- 
blikoną Driskolį. Driskolis mūs nenuvils, nes jis sto
vi už Vilnių!” Skelbimas man lėšavo nemažą pini
gų krūvą, bet aš visgi anf savo pastačiau!

Likosi dar vienas didelis darbas atlikti — pats 
nedėkingiausias: sušaukti masinis lietuvių mitin
gas ir jame kalbą pasakyti!

Ką daryti, kad mitingas būtų didelis, įspūdingas, 
pilnas politinės ugnies,, deginančios Driskolio opo
nentams padus, ir atneštų šiokios tokios apčiuopia
mos naudos?

Nusamdžiau salę, — didelę ir pačiame lietuvių 
apgyvento rajono, cęntr-e. Užsakiau keletą tūkstan
čių lapelių, šaukiančių žmones mitingan, pasam
džiau porą vyrų, kad jie lapelius paskleistų; papra-

šiau, — per kitą, — kunigą Dr. Kibiru, kad jis iš 
sakyklos pareklamuotų mūsų svarbų mitingą, na, 
ir viskas. Buvo įdėtas, beje, nedidelis paskelbimas 
ir republikonų di-enraštin; -{spraudėme pranešimus 
ir į kai kuriuos lietuviškus laikraščius.

Lapelyj, greta majoro Driskolio ir mano paveiks
lų, buvo jausmingai kreiptasi į lietuvius, kad jie at
vyktų mitingan, kurin nėra jokios įėjimo mokesties,
— tik tegu ateina ir paklauso. Kalbės “didžiausias 
lietuvių draugas, žadąs grąžinti Lietuvai Vilnių, 
esamasis ir busimasis miesto majoras, republikonas 
Charles Driskolį; jis kalbės angliškai.” Antras kal
bėtojas: “Mikas Kilpa, — fabrikantas'ir bankinin
kas, geras darbininkų draugas, pats buvęs darbi
ninkas, vargo matęs, o dabar savo kojomis pasike
pė j ęs į ekonomines aukštybes, visuomenininkas, vei
kėjas, lietuvių republikonų klubo .prezidentas, dide
lis patrijotas, Lietuvos atstatytojas, taurus tėvyn
ainis — lietuviškai...” Buvo skelbta dar keli kiti 
smulkesni kalbėtojai — kandidatai į tūlas valdines 
vietas, bet aš jų ir pavardes, šiuos žodžius rašant, 
jau esu pamiršęs.

Vakaro pirmininku paskyriau Styvį Branktą, 
valgomųjų daiktų krautuvės savininką, besiverčian
tį munšainu. Jis buvo lietuvių republikonų klubo Se
kretorius.

Prakalbai rengiausi rūpestingiau nei kuriam ki
tam darbui. Nujaučiau, jog salė pliš nuo publikos
— ji turi būti patenkinta; tegu mato ir žino žmo
nės, kaip Maikis Kilpa pasiekė aukšto tobulybės 
laipsnio ne tik biznyje, o ir kultūroje, politikoje, 
oratorijoje! Kai kuriuos svarbesnius^kalbos punk
tus užsirašiau ir, atsistojęs savo kambaryje prieš 
veidrodį, repetavau keletą kartų, darydamas rankų 
mostus, veido mimiką, galvos kryptelėjimus ir link
terėjimus, kad viskas išeitų tikrai ciceroniškai!

Reklamose buvo skelbta, jog prakalbos prasidės 
>. ne vėliau 8 vai. vakaro, bet aš tyčia užtrukau pusva

landį gatvėje, kad, įėjęs į salę, rasčiau publiką be
laukiant, didžiai pasiilgusią kalbėtojo, kad ji pasi- 
tintų mane aplodismentų audra. Pats Driskolis ža
dėjo būti tik apie 10 vai. vakaro.

Buvo pradžia lapkričio mėnesio. Vakaras miglo
tas, oras šiurkštus, šaltokas, jau reikėjo vilkėti pali- 
tas. Pusvalandį išsėdėjęs automobilyje pasijutau 
blogai: šaltis ėmė krėsti. Tuomet vykau salėn.

Pasilipęs keliomis pakopomis aukštyn, pravėriau 
salės duris ir visiškai sustingau: didžiulėje salėje 
sėdėjo iš viso apie puskapis žmonių! Iš karto ma
niau, jog aš esu ne toj salėj, bet žiūriu — prie es
trados stovi ponas Branktas ir, pamatęs mane, pik
tai sušuko:

— Greičiau, eik greičiau !■-Pradėkime mitingą, 
jei iš viso pradėsime, o jei ne, užmokėkime už salę 
nuomą ir nešdinkimės savais keliais!

Vaizdas salėje ir Brankto kalba mane sukaitino, 
bet tokiu prakaitu, kuris žmogui pajėgas pakerta.

— Kas čia? .. . — bandžiau klausti, bet, žvilgte
rėjęs į publiką, pamačiau, jog didesnę jos pusę su
darė komunistai su Balandžiu priešakyje! >

Branktas, priėjęs prie manęs ,kuždėjo:
— Majoras Driskolis neseniai telefonavo, praneš

damas, kad jis negalės būti šiame mitinge; susirgo. 
Prašė, kad jūs pasakytumėt gerą, brandžią kalbą,
— na, ir užteks. Taipgi prašė, kad jo vardu pasvei- 
kintumėt masinį mitingą, primenant jo meilę lietu
viams ir Lietuvai.

— Nebus?... O kur kiti? ...
— Jie irgi neatvyks. Čia buvo pasirodę pora, 

įspraudė galvą pro duris, pamatę, jog nėra žmonių, 
tai ir džiovė atgal. Koks čia velnias atsitiko? Kur 
tie žmonės — pavietrė juos sulaikė?

Branktas buvo nervuotas, įtūžęs, iškrypęs iš ba
lanso. / '

— As norėčiau, kad jūs man atsakytumėt į tuos 
klausimus, — tėkštelėjau jam.

Man atrodė, jog repųblikonai yra visiškai nusi
bankrutavę lietuviuose. Tiek pastangų dėta, tiek iš
laidų padaryta dideliam masiniam mitingui su
šaukti, o štai, ką turime! Balandis, matau, kalbasi 
su savo draugais ir patenkintai juokiasi, — juokia
si, aišku, iš manęs! Man nepasisekimas, — jam pa
sisekimas!

Sakyti man kalbą, ar ne? Branktas sako, būtinai 
privalau sakyti.

— Jei nekalbėsi, visi dar labiau juoksis ir mūsų 
klubą visaip pravardžiuos. O jei kalbėsi, — juoksis i 
tik komunistai, čia susirinkę. Bet kas jų paisys! 
Po prakalbų, paskambinsime republikonų dienraš
čio redakcijon, pasakysime, jog masinis mitingas 
įvyko, salė; buvo kupina žmonių, entuziastiškai pa
sitikusių jūsų kalbą ir nusistačiusių balsuoti už 
Driskolį, didžiausį lietuvių draugą, žadėjusį Lietu
vai Vilnių!.. .

Brankto pastaboje buvo daug tiesos. Iš tikrųjų, 
pasakius a, reikia sakyti ir b. Taip moko logika.

(Bus daugiau)

Užsiprenumeravo 
“Kelias į Laimę”

'Anna Philipsie (dvi), Mikas Apanavičius, Joe Grinevičiuk 
Louis Pocius, M. Seliskasi, Jonas Mineikis, A. Jocis, J. Butno- 
rius; per Joną-Urboną: M. Budnikas J, Urbonas, Chas. Dilinke- 
vičia; per torontietį F. Gutauską: J. Kuktoras, J. Ilgutis, Elena 
Karpavičienė, K. M. Buzūnienė, S- Karvelis (S.), J- Vaičiulis, 
K.. Doveika (ir 50c aukojo), F. Gutauskas. (Anksčiau buvo pa
skelbta prenumeratorius Stasys “Kuptainis” — turėjo būti 
KaptuAnis. Atsiprašome.)

Maksim Gorkis

Apie Literatūrą
Kurie yra ir kuo<pasireiškia 

mūsų laimėjimai grožinės 
literatūros srityje ?

Tvirtina, kad stambių žodi
nio vaizduojamojo meno meįs. 
terių jaunoji mūsų literatūra 
nesanti davusi. Pataisysime: 
nesuspėjo duoti. Tai natūralu. 
Gyvena ji iš viso apie dešimt 
metų, o tokio amžiaus milži
nai — nenormalus reiškinys. 
Sutiksim su tuo, kad jaunųjų 
rašytojų meistriškumas dar 
neaukštas, bet nepradėsim ir 
mažinti jo vertės, nes mes tu
rime jau nemaža labai talen
tingų literatų; mes turime 
teisę pavadinti juos naujosios 
tarybinės literatūros pagrindų 
kūrėjais. Na, ir iš viso daugu
mas jaunųjų rašytojų labai ir 
net nuostabiai gabūs. Jei jie 
taip pat stropiai mokytųsi, 
kaip skubiai rašo, — jų gabu
mai plėtotųsi kur kas greičiau 
ir ryškiau.- Bet, nepaisant visų 
trūkumų, jaunoji mūsų litera
tūra turi teigiamybę, kuri la
bai ryškiai ir palankiai atski
ria ją nuo senių literatūros.

Galimas dalykas, kad litera
tu ros istorikai ir kritikai įsi
žeis, bet turiu ] 
mano akimis žiūrint, senoji 
mūsų literatūra daugiausia 
buvo Maskvos srities literatū
ra. Bpveik visi mūsų klasikai 
ir daugelis stambiųjų rašy
tojų yra kilę iš Tūlos, Oriolo 
ir kitų kaimyninių Maskvos 
gubernijų, žanras ir peizažas 
‘— buitis ir gamta, — kuriose 
literatai buvo auklėjami, gana 
vienodi. Lemiamus vaikystės 
įspūdžius ribojo Maskvos sri
ties tikrovė, ir tas stebėjimo 
lauko siaurumas vėliau aiškiai 
atsiliepė klasikų kūrybai. Ga
lima pateikti nemaža įrodymų 
apie ribotą klasikų susipažini
mą su visos Rusijos gyvenimu. 
Jie pradėjo dirbti nuo 30-ųjų, 
50-ųjų metų. Tais metais Auk
štutinėje ir Vidurinėje Volgo
je dirbo daug tūkstančių bur
liokų, nuo jų atsiskirdavo plė
šikų gaujos; baudžiauninkai 
bėgo į pietus, į Naująją Rusi
ją; vykdavo “bulviniai maiš
tai” (Maištai prieš privalomą
jį bulvių auginimą 1840 m. 
Rusijoje. Red.)/ judėjo valdi
nių fabrikų darbininkai; veš
liai tarpo sektos; Maskvos sri
ties vaįstiečiai išskirdavo iš 
savo tarpo tekstilės ir iš viso 
pramonės organizatorius. Įvy
ko dar daug kas, ko tų laikų 
literatūra nepastebėjo.

“Valstiečių išsivadavimas” 
ir nusivylimas jų seniai laukia? 
ma “laisve” nebuvo pažymėtas 
nė vienos daugiau ar 
meniškai parašytos 
taip pat nepažymėtas 
Jigentijos “ėjimas į 
Abejingai praėjo 'literatūra 
pro vaizdingą “Liaudies Va
lios” dalyvių veiklą. Nevyku
sių formos atžvilgiu ir prie
šiškų tono atžvilgiu Kliučniko- 
vo, Vsevolodo Krestovskio, Pi- 
semskio, Leskovo, Gončarovo 
ir kitų bandymų atvaizduoti 
revoliucionierių, “nihilistą” 
galima ir neminėti. Geros Po- 
mialovskio apysakos apie tai, 
kaip revoliucionierius virsdavo 
patenkintu miesčionim, neį
vertintos, kaip ir neįvertintas 
Kuščevskio romanas apie 
.“laimingąjį rusą” ir Slepcovp 
apysaka apie “sunkiuosius lau
kus”, o šie autoriai įžvalgiai 
atvaizdavo herojaus virtimo 
liokajumi procesą, — procesą, 
kuris ir mūsų audringais lai
kais “turi vietos gyvenime”.

Levo Tolstojaus “Kazokai” 
— labai gražus atsitiktinumas, 
kaip ir jo “Sevastopolįo apsa
kymai” ir “Chadži-Muratas”. 
Jei Levas Nikolajevičius būtų 
pažinęs Pavolgio, šiaurės 
krašto ir kitų sričių dar
bo liaudies gyvenimą, var
gu ar jis būtų parašęs 
“Polikušką” ir Platoną Kara- 

' tajevą taip, kaip parašė, stebė
damas tik šimtus ir tūkstan
čius Tūlos valstiečių, dvarinin
kų ir bažnyčios apdorotų iki 
visiško nuovokos ^netekimo. 
Net pažintis su Bondarioyu ir 
Siutą j e vu nepajudino tvirtai

mo apie mužiką, kaip žmogų 
romų, pasmerktą dėl dievo ken
tėti ir būti kantriam. Nepaju
dino šio vaidinio nei Tūlos 
mužikas fabrikantas, nei Sa
maros mužikas dvasininkas, 
kuriuos didysis rašytojas yra 
stebėjęs.

t Gogolįs atvaizdavo grupę 
dvarininkų išsigimėlių ir keis
tuolių, žinodamas, kad jo drau
gai, dvarininkai slavofilai, 
stengiasi pakelti žemės ūkio 
kultūrą, statydami fabrikus, 
šitie žmonės nebuvo išsigi
mėliai, ir nors Manilovas yra 
jiems giminingos dvasios, bet 
jie ne Sobakjeyičiai ir Noz- 
drevaį. Kirejevskiai, Aksa- 
kovai buvo aukštos kultūros 
žmonės, ir labai keista, kad 
šio tipo žmonės atsidūrė už 
literatūros dėmėsi,o ribų. Tai 
viena iliustracija klausimui 
dėl to, kiek yra objektyvi 
klasikų meninė kūryba.

Uralas, Sibiras, Volga ir 
kitos sritys liko už senosios 
literatūros akiračio, kaip ir Uk
raina, kuriai autokratija už
čiaupdavo burną ir surišda
vo rankas, tuo sukeldama

pasakyti, kad, ukrainiečio priešiškumą “mas-

mažiau 
knygos, 
ir inte- 
liaudį”.

susidėjusio Tolstpjąųs ^ųpyątį-

taip pat apybukiai ir nemok
šiškai, kaip Europos literatū
ra žiūrėjo ir žiūri į mus, ru
sus. Toji gana niekinga ir ba
nali pažiūra į. “svetimo krau
jo” žmones, kitataučius be
veik visai nebesutinkama mūsų j 
jaunųjų rašytojų knygose, o 
jei retkarčiais jį kai kur ir I 
pastebima, tai ją palaikai ap
sirikimu, kaip rezultatą tech
ninio nepajėgumo ir skubumo, 
kuriuo jaunimas siekia supa
žindinti skaitytojus su savo 
“buities įspūdžiais”.

Votiakų “Multano atnašavi
mas” — byla ne mažiau gė
dinga, negu “Beiliso byla”, 
būtų įgijusi dar niūresnį po- ‘ 
budį, jei V. G. Korolenko ne
būtų įsikišęs į šią bylą ir nebū
tų privertęs spaudą atkreipti 
dėmesį į idiotišką autokratinės 
valdžios obskurantizmą. Ati
davimas žydų, vaikų į “kanto- 
nistus”, į kareivių mokyklas, 
buvo vaikų atnašavimas ant 
a u tok Vatinio idiotizmo aukuro, 
bet tai nesukėlė protesto iš 
literatūros pusės ir joje niekuo 
neatsispindėjo.

Būdamas senas skaitytojas, 
aš džiaugsmingai pastebiu 
jaunųjų literatų mokėjimą gi
liai įsiskverbti į buitį ir psichi
ką tų žmonių, kuriuos Roma- T 
novų “valstybinis genijus” iš
braukdavo iš gyvenimo. Mū
sų marksistinis jaunimas tik- j 
rai moka atsistoti greta uzbe
ko ir kirkizo, čečeno ir nenčio, 
atsistoti su kiekvienu, kaip ly-

kojiui.” Jau vien tas prie
spaudos faktas turėjo suža
dinti dėmesį ir sujaudinti 
humanitarinius literatų jaus
mus. Nesujaudino. Ir niekas 
iš stambiųjų literatų neban- gus su tokiu pat lygiu. Tai 
dė rašyti arpie Baltarusijos faktas, kurio kultūrinės reik- 
ir , Ukrainos gyvenimą. Aš 
neprimetu grožinei literatū
rai “krašto pažinimo”, etno
grafijos uždavinių, bet vis 
dėlto literatūra tarnauja gy
venimui pažinti, ji yra epo
chos, buities nuotaikų istori
ja, ir klausimas, kiek plačiai 
ji aprėpė savo tikrovę, šis 
klausimas gali būti iškeltas. 
Viskas, kas aukščiau pasaky
ta, išreiškiama 
žodžiais: senųjų, 
žodžio meisterių stebėjimo 
laukas buvo keistai ribotas, 
ir gyvenimas didžiulės šalies, 
turtingiausios įvairios žmonių 
medžiagos, neatsispindėjo kla
sikų knygose taip pilnai, kaip 
galėjo atsispindėti.

paprastais 
didžiųjų

Jaunoji mūsų literatūra, te
beturėdama palyginti silpnas 
vaizdavimo priemones, pasi
žymi tikrovės apimties platu
mu. Dešimt metų — vaiko 
amžius! Ir vis dėltosper tą de
šimt metų, tuoj po pilietinio 
karo, mūšų jaunimas davė 
daugybę knygų, kurios nuš
viečia net tamsiausių ir la
biausiai nutolusių nuo kultū
ros centrų “meškų kampe
lių” gyvenimą.

Mes turime puikių knygų, 
meistriškai vaizduojančių gy
venimą ir buitį . net tų gimi
nių, kurios gyveno nežino
mos, bežadės ‘ ir kurias val
dinga revoliucijos ranka ką 
tik pažadino iš “amžių mie
go”. L 
zerskio romanus iš nenčių 
buities, “Ašigalio saulę” — 
puikią Vsevolodo Lebedevo 
apysaką apie lapių gyveni
mą, Pasinkovo romaną “Tai- 
pa,” meistriškai vaizduojantį 
vienos Kaukazo giminės gyve
nimą. Galima nurodyti ir dar 
kelias knygas tokios pat “aukš
tos formos,” ir visos jos — 
dovana, kurios negalima bu
vo taip greitai laukti.

Tos rūšies 
neginčijamai meninės vertės, 
atidus skaitytojas patenkintas 
suras bruožą, kurio senojoje 
'literatūroje mes nerasime: ji 
tik labai retai, “prabėgomis” ir 
epizodiškai paliesdavo “kita- 
kilmius” ir “kitatikius,” ji žiū-, 
re j o į juos nuolaidžiai, žiūrėjo 
į juos “iš aukšto žemyn.” Ne
kalbant apie tai, kad Totoriai, 
Pavolgio suomių, tiurkų suo
mių Pakaspijos stepių giminės 
ir visi kiti žmonės, su kuriais 
mes amžius išgyvenome, liko 
už senosios literatūros akira
čio, bet net į senovės kultūros 
žmones — žydus, gruzinus, 
armėnus literatūra, apskf-i- 
tai imant, žiūrėjo beveik lygiai

šmės negalima perdėti: fakto 
esmė yra ta, kad literatūra 
jungia visas Tarybų Sąjungos 
gimines ne tik savo revoliuci
nės ideologijos jėga, bet ir 
savo aktyviu draugišku sieki
mu suprasti žmogų “iš vi
daus,” išstudijuoti ir nušvies
ti jo senovinę buitį, jo amžių 
įpročius. Kitais žodžiais, jau
noji mūsų literatūra energingai 
tarnauja visos darbo liaudies 
sujungimui į vieną kultūrinę 
revoliucinę jėgą. Tai — visai 
naujas uždavinys, jo svarbu
mas nereikalauja įrodymų, ir 
savaime suprantama, kad se
noji literatūra nekėlė sau to
kio uždavinio, negalėjo kelti.

Gudragalviai gali pasakyti, 
kad senoji literatūra “jungia 
visą kultūringąjį pasaulį”, ir 
remsis Dostojevskio įtaka, ku
ri vis labiau auga Europoje.

Aš verčiau 
“kultūringąjį 
ne 
nes
Puškino talentas — psichiškai 
sveikas ir ‘ gaivinąs talentas.' 
Tačiau aš neprieštarauju ir 
prieš Dostojevskio nuodingo 
talento įtaką, būdamas įsitiki
nęs, kad jis griaunamai veikia 
Europos miesčionio 
pusiausvyrą”.

Nurodoma, kad 
literatūra nesukūrė 
veikalų.” Visiškai 

_ juiška reikalauti 
Nurodysiu Milijaus^Jo- tapybinių rašytojų,

norėčiau, kad 
pasaulį jungtų 

Dostojevskis, o Puškinas, 
kolosalus ir universalus

'dvasinę

knygose, be jų

“tarybinė 
stambių 
bepras- 

iš jaunų 
kad jie 

tučtuojau sukurtų monu
mentalių veikalų, lygių, saky
sim, “Karui ir taikai”. Bet 
kai kurie gudragalviai reika
lauja kaip tik tokių žygdar
bių. Kartais galvoji, kad už 
tokių reikalavimų slepiasi pro
vokacinis noras priversti jauni
mą apdoroti temas, kol kas 
dar per sunkias, o kai tas ar 
kitas autorius sudarkys, su
kompromituos sudėtingą temą, 
piktai išjuokti ir jį, ir drauge 
visą tarybinę literatūrą. Pra
vartu, atsiminti, kad apie pran
cūzų XVIII amžiaus pabaigos 
revoliuciją pradėjo rašyti XIX 
amžiaus viduryje, kai ne tik 
buvo užgesusi jos ugnis,, bet ir 
anglys buvo apsidengę šaltais 
miesčioniškos gerovės pelenais.

(Daugiau bus)

Vilnius, 49. XI. 19.—Kur
sai beraščiams ir mažaraš
čiams suorganizuoti prie 
Krinčino septynmetės mcj 
kyklos. K/irsus gausiai lan
ko “Artojo” ir “Kovotojo” 
kolūkių valstiečiai.

J. Kažitėnas
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So. San Francisco, Cal
Visko Po Biskj

Bejieškant darbo, savo aki
mis pamačiau tą, kam būčiau 
netikėjęs, jei kas kitas būtų 
sakęs. San Francisco prie Ho
ward ir 10th St., prie valdinės 
State Employment įstaigos raš
tinės, kuri kas rytas atidaro
ma :30, pirm atidarymo no
rinčių darbo darbininkų ant 
gatvės laukia nuo 650 iki 800. 
Bet darban neima veik nieko, 
labai sunkti gauti darbą.

Ta minia laukia valandų va
landas kol įeina į vidų ir pri
eina prie langelio. Ten jie 
gauna aplikaciją, 
sugražini, tai pasako
už 7 dienų, 8:30 ryto, 
savaites ii’ mėnesius tave 
siuntinėja nuo Ainošiaus 
Kaipošių. Bet viltis gauti 
bą labai maža. Kitokios
gailios nėra, kaip tik suveržti 
diržu pilvą ir kentėti, alkanu 
būti.

vo j a vsu šnipų pagalba, bet 
tie šnipai suklumpa bemeluo
dami. Bridges o advokatas 
Vincent Hallinan labai moka 
šnipus sugauti už liežuvio. 
Atrodo, kad teismas eina prie 
pabaigos.

Sausiio 19 dieną federal is 
teisėjas George B. Harris pa
tenkino Bridges’o prašymą 
leisti jam vykti unijos reika
lais į Honolulu. Tačiau įsakė 
vėl sugrįžti teisman sausio 30- 
tą. Bridges yra CIO Inter
national Longshoremen’s and 
Warehousemen’s Unijos pre
zidentas, nenuilstantis7 unijos 
ir bendrai darbininkų vadas.

Laisves Skaitytojas.

SVEIKINA LAISVES SUVAŽIAVIMĄ
A. Jocis iš Bridgeport, Conn., atsiuntė $15. ^Sveikino: 

A. Jocis su $5. Po $2: A. J. Pudimas, J. Butųoriųs, T. 
Staneikienė, And. Raguskas, M. Kairis.* * *

LLD Moterų Klubas, Hartford, Conn., sveikina Lais
vės suvažiavimą, kuris įvyks sausio 29-tą, su $15.

Sekr. L. Žemaitienė.. * * *
Gerbiamieji laisviečiai! Sveikinam Laisvės suvažiavi

mą su $5 ir linkime Laisvutei dar ilgai, ilga lankyti mū
sų namus. Geriausio pasisekimo!

Draugiškai,
Antanas ir Uršulė Kavoliūnai, 
Dorchester, Mass.

ba. Taipgi plačiai kalbėta Tarybiniame Kaime 
apie veikalus ir dalykus, lie
čiančius veikalų pastatymą. 
Nutartą, kad būtų išsimokinta 
neilgas veikalas, kurį galės 
ateityje pastatyti. Draugė 
Zigmontienė tuo rūpinsis.

unijoms 
kuriuos 
sukvie-

Išpildęs, 
ateiti 

Per 
taip 
pas 

d ar
pa

Worcester, Mass
Iš LLD 11 kp. Susirinkimo 
Sausio Mėnesį

Čia, tarp kitų svarbių klau
simų, J. J. Bakšys išdavė gra
žų raportą iš Laisvės vajaus. 
Nors jam neteko visame vaju-

visokių nusiskundimų, 
kaltina prezidento Tru- 
administraciją dėl ne- 
Amerikoje, sakydami: 

prezidentas vienaip sa-

Tokioje darbininkų minioje jG dirbti tik gruodžio mėnesį, 
girdi 
Vieni 
mano 
darbo 
mūsų
ko, kitaip daro...

O tie taksai begaliniai, di
džiausi. Či mūsų prezidentas 
Trumanas gauna metams al
gos $100,006, taksų nemoka': 
gauna išlaidoms $50,000, 
taksų nemoką. O jeigu kokios į 
svarbesnės problemos Wa- , 
bhingtone, tai mūsų preziden- j 
tas 
jy. 
me 
kai
balsuoti už progre 
kad iššluotų is

važiuoją Flori don vakaci- 
Bet mes, darbininkai, turi- 
pabusti iš letargo miego 
ateina balsavimai, turime 

vį žmogų,
Baltojo Namo 

visus darbininkų engėjus. Nu
balsuokime už tokį žmogų, 
kaip buvome nubalsavę 1932 
metais, kuomet išrinkome 
Franklin I). Rooseveltą.

ii- tai pasiuntė Laisvei už pre
numeratas $321.50. Susirin
kimas gražiai jA darbą įverti
no.

S. Janulis .perskaitė laišką 
nuo Amerikinio Sveturgi- 
miams Ginti Komiteto. Prašo 
paramos gynimui V. Andrulio, 
kuris yra areštuotas deporta
vimui todėl, kad jis yra dir
bančiosios liaudies draugas 
ir užtarėjas. Ant vietos iš ka
sos paskinta $5 ir sudėjo aukų 
šie asmenys: J. M. L. $5.JEk> 
$2: K. Kasulis, A. Pilkauskas. 
Po $1: D. G. Jusius, J. Sen
kus, P. Butkevičius, P. Sadaus
kas, V. Žitkus.

Ir priimta prieš užpuolikus 
nacių pastumdėlius rezoliuci
ja, kuri tilps Vilnyje. S. Janu
lis apsiėmė daugiau aukų pa
rinkti.

Gerb. Laisves Adm.:
LLD 188 kuopos nariai sveikina Laisves šėrininkų su

važiavimą su širdingiausiais linkėjimais geriausio pasi
sekimo naujoje vietoje. Sykiu siunčiam auką $25.

Draugiškai,
A. Varaneckenė, sekr.

* * *
KITI SVEIKINA:

Antanas Varanauskas, Chenango Bridges, N. Y., $2.
P. Kupris, Annapolis Jct., Md., $3.
V. ir A. Paukščiai, Miami, Fla., $1.50.
E. Gruden, Seattle, Wash., $1.
LDS 1 Apskritis, Mass, valstijoje, $15.
A. Baronas, San Francisco, Galiu, $2.
Chas. Balk, Melvindale, Mich., $3.
J. Mįneikis, Brockton, Mass., $2.
LLD 37 kuopa, Lawrence, Mass., per S. Pankus, $5.
S. Lenkauskas,’ Lawrence, Mass., $2.
C. L. K., Lawrence, Mass., $2.
A. Raskow, Lawrence, Mass., $1.
Anna Philipsie, Stamford, Conn., $10.

Nupirkti J. M. Karsonui 
naujas medines kojas per ma
ne aukojo: J. Raulušaitis $2.

Einu Mission gatve. Ties 807 Po $1 ; K. Kasulis, J. Kanap- 
yra lange garsinimas: “Blood 
is needed — $4 is paid donor. 
Įeinu į vidų. Kandu apie šim
tą žmonių sėdint, laukiant 
pašaukimo. Pirmiausia paima 
vardą, pavardę,' antrašą ir 
kiek metų. Paskui slaugė pai
ma ranką, įduria smailiu įran- 
kėlių į pirštą, paima kraujo, 
ištiria jį, ar sveikas. Jei taip, 
tai nuveda į kitą kambarį, 
paguldo į lovelę ir išleidžia iš 
tavo rankos paintę kraujo, už
moka $4, duoda puoduką ka
vos, 1 donatą, 1 cigaretę ir eik 
laukan. Bet paprašo ateiti už 
8 savaičių. Ir vėl gausi 
paintę kraujo.

Tai darbininkų klasės 
dojimas. Ligonbučiuose, 
reikia ligoniams kraujo
palaikyti gyvybę, tam darbi
ninkui kraujo paintė kainuo
ja $35 ligi $50.

$4 už

išnau- 
jeigu 
įleisti

Harry Bridges’o, darbinin
kų vado, teismas tęsiasi jau 
10 su virš savaičių. Jį kryžia-

Mary Pious, Pt. Jefferson, L. I., $2.
M. Aponavičius, Ansonia, Conn., $1.50.
J. Stančius, Easton, Pa., $1.
St. Ketchin, Windsor Locks, Conn., $3.
J. Margaitis, Windsor, Conn., $1.
Louis Pocius, Beacon Falls, Conn., $2.
Dėkojame visiems už sveikinimus ir jais apdovanojimą 

dienraščio šiuo, taip reikalingu paramos momentu. Lauk
sime taip nuoširdžių atsiliepimų iš visų gerųjų skaityto
jų ir prietelių, kurių sąlygos leidžia prisidėti su doleriu 
kitu lietuvių liaudies dienraščiui stiprinti.

Laisvės Administracija.
kis, P. Butkevičius, A. Pilkau
skas, J. JaškeviČius. LLD 155 
moterų kuopa $5, M. Sukac
kienė $1.50. Po $1: H. Janu
tienė, E. Pilkauskienė. Po 50 
c..: M. Kižienė, L. Ausejienė, 
A. Dvareckienė.

LDS 57 kp. susirinkime V. 
Andrulio gynimui kuopa auko
jo $5, J. Raulušaitis $2. Po1 
$1: J. Deksnis, J. Senkus, P. 
Bacevičius ir Draugas. Po 50 
c.: C. čirienė, P. Jucius, 
Matulis. Su smulkesnėmis 
komis, viso Andruliui 
per mane surinkta $14.

Dienraščio Laisvės šėrininkų 
suvažiavimą mūsų ir moterų 
kuopos savo susirinkimuose 
netiksliai pamiršo,, bet vėliau 
veiklesnieji draugai ir draugės 
pasikalbėjo 
klausimu ir 
sveikinimus 
vykstančiam

■Richmond Hill, 
ta, bet geriau 
niekad.

P. 
au

ginti

ir tuo svarbiu 
moterys renka 
suvažiavimui, į- 

sausio 29-tą, 
Nors pavėluo- 
vėliau, negu 

J. M. L.

CLEVELAND^ OHIO

Mirus

Juozui Kruger - Krungleyičiui
Reiškiame gilią užuojautą jo moteriai Frances, 
sūnams Albertui ir Edwardui, jo sesutėms ir f 

visiems jo giminėms.

J. M. žebrys

M. Venslovienė J. Gabriunas
F. Skleris W. Geibis '
K. Mazan J. Vaseliauskas
K. Salen J. Ginius
J. Eitutis J. žemaitis
P. Nemura J. Krasnickas
A. Tyzenhause P. Williams
J- Kubilius P. Radžers
A. X. J- A. Rūbas
A. V. Šūsnis P. Kurulis
A. Mockaitis K. Kanapeckas
J.- Dilius A. P, Lukas

DETROITO ŽINIOS
pirmutiniu, nes ir LMS kuopos 
numerį turi tik ketvirtą. Ta-

Nepageidautos Bankieto 
Pasekmes
• > ».

Paprastas dalykas 
surengti bankietus, į 
reakciniai viršininkai
čia visokių politikierių ir gel
tonosios spaudos atstovų, kad 
tokiu bųdu susidaryti tam tik
rus ryšius su jais ir, žinoma, 
gauti tam tikrų nuolaidų teis
muose .ar politinėje dirvoje.

AFL šefų-virėjų, taipgi ir 
muzikantų lokalas turėjo tokį 
bankietą. Tame bankiete, kaip 
ir visados praeityje, kava bu
vo gaminama savotišku būdu : 
į didelį kibirą verdančio van
dens laipsniškai pila .turkų ar 
graikų būdu maltą kavą, su 
kitokiomis priemaišomis, tar
pe tų ir tam tikrą dalį konja
ko. Prigesinę svetainės šviesas, 
uždegdavo tą “kavą.” ši pro
cedūra vadinama “Cafe Dia- 
bolo” arba “Velnio Kava.”

Šį sykį per klaidą vienu 
kartu perdaug įvertė konjako, 
tie garai iš syk visi užsidegė 
taip smarkiai, kad arti sėdė
ję aplink gana pavojingai 
apdegė. Vienas iš jų, Malcolm 
Bingay, vietinio dienraščio 
Free Press vyriausias redakto
rius galįs nuo to mirti. Mano
ma, kad tos alkoholio liepsnos 
palietė net jo plaučius. Taipo
gi recorders teismo teisėjas 
Joseph A. Gillis ir apskrities 
teisėjas Ira W. Jayne apdegė 
galvą ir rankas. Ir unijos pa
reigūnas James Massaroni at
sidūrė ligonbutyje.
Dar Sulaukta Naujo Piliečio

Vieni miršta, kiti serga, bet 
naujų gimstančių piliečių rei
kia užpildyti eiles.

Šiomis dienomis Eleonora 
Grasha, kuri ėjo LDS 21 kp. 

i finansų raštininkės pareigas, 
susilaukė sūnaus.

I Sveikinu naują pilietį su jo 
tėvąis ir linkiu augti sveiku, 
tikėdamas, kad taps LDS na
riu kuo greičiausiai. Rep.

Rietavas, 49. XI. 24. — 
Sėkmingai plečia gyvulių 
ūkį Rietavo apskrities “Ga
lybės” kolūkis. Galvijų fer
mos išvystymo metinis pla
nas įvykdytas 133%, kiau
lių — 130 nuoš., avių —162 
nuoš., paukščių — 105 nuoš. 
ir arklių — 129 nuoš.

50 galvijų vienetų padidi
no savo fermą per šiuos me
tus Vilkaviškio apskrities 
“Šešupės” kolūkis.

V. žemaitis.

Baltimore, Md.
Ligoniai

O. Paserskienė sunkiai ser
ga. Jai darė operaciją ant ko
jos. Randasi Baltimore Gene
ral Hospital, University, Room 
345. ant 8-tų Įubų. Galima 
lankyti nuo 10 ryto iki 9 va
karo.

keli planai,

Iš Detroito Lietuvių Klubo
Sausio 22 d. atsibuvo atvi

rutėmis 'šauktas susirinkimas, 
metinis, kuriame likosi pa
statyta valdyba 1950 metams. 
Bet svarbiausiu klausimu bu
vo klubo namo didinimas.

Buvo suteikti
kurie parode, kad klubui lė- 
šuos nuo 18' iki 45 tūkstančių.

Geriausiu, daugumai, pasi
rodė C. Martino pateikta pro
pozicija turėti klubą su sve
taine/ Pribuc^avojus ir pa
darius skiepą, bus ir svetai
nė, kurioje visi nariai galės 
susirinkti,- o skiepe bus klubo 
vietovė. Svetainė, turint vie
tą visų draugijų susirinki
mams, vestuvėms ir bankie- 
tams, neš atgal tas įdėtas klu
bo pastatymui išlaidas. O 
skiepe net tris syk daugiau, 
negu dabar, galės narių suei
ti prie baro ir stalų.

Taipgi buvo, rekomenduota 
nariams pasiteirauti apie vie
ną mūrinę bažnyčią, kurią

Bet 
apie 
kad
cen-

ną mūrinę bažnyčią, 
Povilas Varnas surado, 
daugelis narių nenorėjo 
tai kalbėti, ar bijojo to, 
turės didelį mūrinį klubą 
tralinėje miesto dalyje ir dai" 
tokioje vietoje, kur suvažiuo
ja visi aristokratai, nes tik du 
blokai nuo Briggs Stadium. 
Artimu laiku ta dalis miesto 
bus perbudavota naujais na
mais.

Nutarta, kad ta namo per
taisymo komisija gautų kelių 
kontraktorių pasiūlymus ir 
kad su klubo valdybos apta
rimu, jeigu pasirodys viskas 
gerai, sušauktų kitą narių su
sirinkimą priėmimui tų valdy
bos rekomendacijų.

Tik nuostabu, kad tūlas 
narys, kuris laike 25 metų su
kaktuvių savo kalboje pastatė 
reikalą turėti tokią vietą, kaip 
ukrainų svetainė, dabar nuva
žiavo nuostabiai skirtingai su 
savo planais. Reikia stebėtis, 
kaip greitai žmonės keičiasi.

Klubietis.

Liaudies Meno Sąjungos 
4-ji Kuopa

Detroitas savo laiku būdąvo

čiau pastaruoju laiku kuopa j Trimetj — per 2 metus
pasirodė nelabai rangi. Taip, 
siuntė, delegatę į suvažiavimą, 
Clevelande, draugę U. Palevi- 
čienę, kuri ir gana platų ra
portą išdavė. Buvo ir dau
giau delegatų. Nors suvažia
vime atstovavo kitas organi
zacijas, nesuprantu, kodėl ne
galėjo dalyvauti 4 kuopos su
sirinkime.

Likosi išrinkta nauja valdy

ROKIŠKIS, 49-XI-19 d. 
Rokiškio valsčiaus kolūkiai, gy
vulininkystės mėnesio metu 
pasiekė daug rimtų laimėjimų. 
Siekiant ir žiemos sąlygomis 
išlaikyti aukštą visuomeninių 
gyvulių produktyvumą, -visuo
se kolūkiuose iš cukrinių run

kelių ir kitų šakniavaisių la^ 
pu pagaminta daug silosuoto 
pašaro.

New Haven, Conn.

LENINO
MIRTIES PAMINĖJIMAS

Kalbės
ELIZABETH GURLEY FLYNN 

“Atominis Karas Ar Atominė s Taika!”
Taipgi bus pamarginimųxprograma:

UKRAINŲ SALĖJE
222 Lafayette-St., New Haven, Conn.

Sekmadienį, Sausio 29 January
Pradžia 2:30 vai. po pietų. įžanga 50c.

««

• •
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MEDUS IR KAVA
• Dabar pas J. W. Thomsoną galite gauti Naturalio, susicukravusio,
Į 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- 
1 dų. Kaina: 1 svar. 45c; 3 svar. (kvorta) $1.25; 5 svar. (puse galiono)
; $2.10; 10 svar. (1 galionas) $4.00 ir 60 svar. blakine $18.50.
1 P.S. Už persiuntimą nemokame.

• «
KAVA

Liątuviška iŠ miežių kava — Barley Molt Coffee, tai yra viena iš 
sveikiausių ir skaniausių kavų. Mes gerai dar atsimenamo, kad Lie
tuvoje ,mūsų motutė padarydavo sveiką ir skanią iš miežių kavą, ger
davome ir nebūdavome nervuoti, kaip kad nuo amerikoniškos kavos. 
Tuojaus parsitraukite kavos ir medaus. Kavos, kaina: 1 svąr. 35c; 
3 svar. $1.00; 5 svar. $1.65. Atvažiuokite bei prisiųskite pinigus laiš
ku, o mes pasiųsime jums tavorą.

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

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Jaunimo Reikalu
'Sausio (Jan.) 31-mos vakarą, 

vai., L. D. Klubo svetainėje, ■ 
Court St., šaukiamas jaunimą susi
rinkimas tikslu organizuoti /grupes 
sportininkų. Bus ir vaišės. Laisvos 
skaitytojai prašomi paraginti savo ir 
kitus pažįstamus jaunuolius atvykti.

Komisijos narys' P. Taras.
(15-16) • ‘ ,

'A. Brazis namie lipdamas 
žemyn trepais puolė ir iš klu
bo išsilaužė koją. Ligonbutyje 
jau išbuvo 6 savaites ir dar 
turi būti 2 savaites. Gydosi 
Baltimore General Hospital, 
ant trečių lubų, Room 334. 
Atlankyti galimą nuo 10 ryto ’ 
iki 9-tos vakaro.

, 8
408

Veronika Lopatta buvo Bal
timore General Hospital išim
ti tonsilius ir adenoidus. Išbu
vusi tris dienas ligonbutyje, 
dabar gydosi namie. A. Z.

HARTFORD, CONN.
I 

įdomi filmą “The Vow” bus 
(loma sausio 27-tos vakarą, šj penk
tadieni, Laisvės Choro svetainėje, 
157 Hungerford St. Ir bus prakal
ba. Pradžia 8 vai. Rengia suvienytas 
spaudos fondas, Lenino atminčiai, 
įžanga 35c. • 
R.

ro

ds)

NEW HAVEN, CONN.
Leninui minėti masinis mitingas 

ivyks sausio 29-tos popietį, 2:30 vai., 
Ukrainian Hali, 222 Lafayette St. 
Kalbės paskubusioji Elizabeth Gur
ley Flynn iš New Yorko. Įžanga 50c. 
E. ' (15)

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kuopa rengia metinį 
su skaniais valgiais, įvyks sekmadie
nį sausio (Jan.) 29-tą, pradžia 3-čią 
vai. po pietų, Laisvės Choro svetai
nėje, 155 Hungerford St. Bus gera 
orkestrą, geri valgiai ir gėrimai. 
Kviečiamo narius ir ne narius da
lyvauti šiame parengime.
Komisija. \ (14-15)

balių

Dovanai Puikus 
Kalendorius

Kiekvienam kostumeriui, kuris 
pirks 2 ar daugiau dėžutes Miracle 
Ointment, lietuviškos išdirbystės 
vaistu.

Yra 5 rūšių gyduolės, kurios gelb- * 
sti nuo daugybės jvairiu skirtingu 
ligų. Kalendoriuje rasit platesni ap
rašymą apie ligas ir kaip vąrtoti 
vaistus. Išmintinga ir būtinai rei
kalinga kiekvienoje šeimynoje turė
ti tokiu gyduolių, kaip M. J. Svil- 
pa’s Miracle Ointment. Ju vardai:

WORCESTER, MASS.
šeštadieni, sausio ( Jan.) 28 d., 

įvyks Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos balius, nuosavoje salėje, 
29 Endicott St., prasidės 6-tą vai. 
vakare.

Dalyvumas nariams nėra versti
nas, tačiau širdingai kviečiame da
lyvauti visus narius ir ne narius šia
me baliuje. Šokiam gros Jono Dirve- 
lio

No. 1. Nuo dantų gėlimo ir ‘gums’ 
nesveikumo, kaina tik $1.00

No. 2. Reumatiškų ir įvairių 
skausmų ....................  L25

įvairių nesveikumu, 
nuo “rash”, “athletes 
“sinus” ‘nosies ir 
nesveikumo .......  1.25
niežėjimo odos, ar 

ivy”, “rectum”. 1.25
No. 5. Mostis nuo “piles”, greitai 

piles”, užsisenė-

jei dar nėra iš- 
į vėžio ligą.

......................... 2.50 
siųskit ir money

No. 3. Odos 
gelbsti 
feet”, 
burnos

No. 4. Nuo 
“poison

Orkestrą.
L. S. ir D. Draugiojs Komisija.

(14-15)

DETROIT, MICH.
Progresyvių Partijos Lietuvių Klu

bas turės savo susirinkimą sekma- 
i dię/nį, 29 sausio, 2:30 vai. po pietų, 
I Draugijų Svetainėje, 4097v porter St. 
I Turėtų dalyvauti visi nariai, taip ly
giai ir tie, kurie nesate bagiais, bet 
'atsibodo “demropų” veidmainystės. 
Bus svarstoma Progresyvių ^Partijos 
suvažiavimas, įvyksiantis vašario 24, 
25 ir 26-tą dienomis, Chicagoje.
P. P. I). L. K. Valdyba. (14-15)

veikia ant 
jusiu ar nauju, pagelbės be 
pjaustymo, 
sivysčiusios 
Kaina tik

Su užsakymu .____ .
order ar čeki. Adresuokit:

M. ŠVILPA, P. O. Box 78, Sta. A, 
Hartford 6, Conn.

Vietiniai galit ateiti 607 Broad St., 
Hartford.

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

NEWARK 4, N. J. . 
. HUmboldt 2-796

gili
I JOSEPH BALTAITIS
■ BAR & GRILL

P 518 Grand Street, Brooklyn, N. Y
’ Geri Valgiai laukia jūsų visada
■ DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas
E Vergreen /4-9407 TELEVISION

SHUFFLE BOARD

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki- J1 
tės prie manęs dieną ar ! ‘ 
naktį, greit suteiksime 11 
modernišką patarnavimą, i I 
•Patogiai ir gražiai mo- ! ‘ 
dern'iškai įruošta mūsų ■ > 
šermeninė. Mūsų patarna- • • 
vimu ię kainomis būsime /; 
patenkinti. * •

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pu.

Tel. Poplar 4110

«

5 pusi.—Laisve J Liberty, Litį. Daily)—P eh kt., Sausio 27, 1950



I

Pažangieji Lietuviai, Dalyvaukite Didžiuliame
Laisves Bankiete, Sausio 29 Dieną! Įvyks

Niujorkas —
Skersai-Išilgai

Liberty Auditorijoje, Richmond Hill, N. Y
<ĄJ __________ ___

NEPAMIRŠKITE ’
Metinis Laisves bendroves

akcininku (Šėrininkų) suva
žiavimas įvyks sekmadienį. Jis 
prasidės 10 v. ryto Liberty

Hill,1

0

Richmond
Jau tik dvi dienos beliko iki 

Laisvės metinio bankieto. Ar 
jūs įsigijote tikietą? Ar pa
siruošėte bankiete dalyvauti? 
Jei ne, padarykite tai.

Aidiečiai penktadienį turės 
savo pamokas ir mitingą, ku
riame išrinks Aido Chorui 
naują valdybą 1950 metams, 
o taipgi nubrėš darbų braiži
nį ateičiai. Susirinkimo vieta: 
Liberty Auditorijoje, Muziki
nėje Salėje, Richmond Hill. 
Aidiečiai. be abejonės, nepa
mirš ir Laisvės suvažiavimo.

Sam Frank, gyv. po num. 
125 Prospect Place, Brookly- 
ne. nusmerktas 
$250 pabaudos 
nu kalėti už 
nedavė šilumos 
gyvenantiems jo 
W. 166th St.

arba 30 die
tai, kad jis 
gyventojams, 
namuose 460

.t

KįT,

Niujorko valstijoj senatas 
užgvrė niūiorkiškj George 
Sylvester teisėjo (State Court 
of Claims) vietai, 
buvo paskyręs gub.

kuriai jį 
Dewey.

General Sessions 
d žiūrė pripažino
Barrows. 20 m

teisme 
Edward 

amž., kaltu 
- ružudvme

tūlo Colin Cameron MacKell- 
er VValdorf Astori-i viešbutyj. 
Jam rrosia nuo 10 iki 40 me
tų kalėjimas: teUėias Streit 
bausmę paskirs vasario 15 d. 
Barrows atvyko č’on iš Grand 
Ranids. Mich. sukinko su už- 
mušt'U”’a. gėrė, na^kui. sako
mi. ■' io : užmušė,
kuomet *>n.* noiė'n ii “nenau
doti nešvai’ems tikslams.”

Detektyvai sakosi suradę 
asmenį Harleme 

vertės narkotikų, 
tas asmuo, buvo 

parduoti kitiems, 
buvę “labai pa

uostė

pas tūlą 
$125.000 
kuriuo-; jis 
pas’moięs 
Narkotikai 
slėpti,” bet detektyvų 
juos užuodė.

Nubalsavo už UE

Matthew A.
Shnlinskas)

FUNERAL HOME
RuvniwkaM

126 Lafavetto St.

rONY’S

. Ji

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS sekmadieniais

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

i *.iBi v?’

DIREKTORIŲ4

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonai*: EVergreen 4-XI7«

• Paminėta dirbtuvė yra

M Arkei 2-AI7?

<U-02 Jamaica Ave..
’’ • r'n > n tirin'

W/Midhaven. N. Y

Woodsidej, L. 1.
Tai neskani piliulė tiems, 

kurie ryžosi griauti UE uniją.

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN N V

Valandos
i -2 dienom; 6—-8 vakarai 

Ir Pagal Pasitarimais

Telefonas EVergreen 4-0203

’JTTDTMC D AD 411 GRAND STREET 
I ’ " • « 14 BROOKLYN. N. Y

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI ALUS

Telefonas TELEVISION

OP-TO-DATK

BARBER SHOP
\NT\NAS LEIMONAs 

Savininkas

306 UNTON AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

mą. Dėl to jos advokatas Pal
mer reikalavo šią bylą nukelti, 
kol bus išspręsta anoji, pirmo
ji byla. Bet teisėjas Ry
an atmetė reikalavimą, pa
reikšdamas, jog jis neleis 
■šio teismo eigoje niekam pri
minti apie aną Coploniūtės 
bylą.

1 Gubičevo advokatas Pomo- 
rantz reikalavo bylą jo klijen- 
to išmesti, kadangi Valentinas 
Gubič^vas yra Tarybų Sąjun
gos diplomatas ir kaip toks, 
nepaliečiamas amerikinio teis
mo. Bet teisėjas Ryan ir šį 
reikalavimą atmetė.

Ateinančios žinios iš Mask
vos skelbia, jog ten spauda 
smarkiai pasisako prieš įkali?* 
nimą Gubičevo ir prieš jo teis
mą. “Pravda” rašo, jog tai yra 
provokacija, sudaryta Ameri
kos seklių ir provokatorių,— j 
sudaryta ji tam, kad “pasil- 
džius” šaltąjį karą. “Pravda,” 
šako pranešimai iŠ Maskvos, 
smarkiai protestuoja prieš Gu
bičevo suėmimą ir teisimą.

Sklar dirbtuvės darbininkai 
buvo streiko lauke šešis mė
nesius. Pagaliau Darbo San
tykių taryba pravedė toje 
dirbtuvėje balsavimus klausi
mu: kuriai unijai darbininkai 
norį priklausyti.

Balsavimuose darbininkai, 
milžiniškoje daugumoje pasi
sakė už United Electrical 
darbininkų uniją, paduodami 
155 balsus, o už kitą uniją te- 
balsavo tik 29.

Humphrey Bogart, žymus 
filmų aktorius, atvyko Niū- 
jorkan (iš Hollywood©) su 
savo žmona, Lauren Bacall, 
žmona sako, jos vyras sirgu-„ 
liuojąs.Judites Coploniūtės ir

Gubičevo Teismui
Prasidėjus

rijos restorane, kur bus tikrai 
gerų lietuviškų valgių.

Kai suvažiavimas pasibaigs, 
apie 6 vai., tuomet prasidės 
bankietas.

Bankietan kviečiami visi pa- 
I žangieji lietuviai ne tik iš 

savo Brooklyno, o ir iš visos apy- 
reika- linkės miestų.

Čia visi draugiškai pasitars, 
pasikalbės ir pasivaišins, 

j Drauge jie parems ir savo

spaustuves ir
lūs, pasidalins mintimis.

Suvažiavime gales dalyvau- pasikalbės 
ti ir svečiai ne šėrininkai.

Pietus gaus Liberty Audito- dienraštį Laisvę.

laikraščio

Hitlerininkai Rengiasi 
“Pikietuoti”

“As You Like lt”, Šekspyro 
komedija, pradėta vaidinti 
Cort Teatre, Manhattane, su 
Katherine Hepburn Rosalin- 
dos rolėje. Vaidinimas prasi
deda 8 v. v. Stato Theatre 
Gildija.

tikrasis

Mums pranešė keletas žmonių, jog lietuviški hitlerininkai 
organizuojasi “pikietavimui.”

Jie rengiasi tai daryti sekmadienį, sausio 29 d., kai Liberty 
Auditorijoje įvyks Laisvės akcininkų metinis suvažiavimas, 
o vakare—tradicinis laisviečių bankietas.

Brooklvno lietuviški hitlerininkai tam organizuoja viso
kius padaužas, o taipgi tuos dipukus, kurie Lietuvoje pa
dėjo naciams žudyti žydus ir lietuvius, Lietuvos piliečius, 
kurie padėjo Hitleriui kariauti prieš Ameriką.

Padorūs, švarūs dipukai, žinoma, į tokį “pikietą” niekad t 
neis. Jie pasmerks tuos, kurie eina. Mes tai žinome gerai. I

“Pikietą” organizuoja, kaip praneša, “seni amerikonai,” 
demokratinio lietuvių judėjimo ir Amerikos priešai.

Mes nežinome, ar jų tas “užmojis” pasiseks, bet jeigu* jie 
ir suorganizuotų “pikietininkus,” tai mūsų visuomenė, atvy
kusi į Liberty Auditoriją, turi jų nepaisyti.

Visi Laisves akcininkai (šėrininkai) raginami masiniai da- 
lyvauti suvažiavme.

Vsi Didžiojo Niujorko ir apylinkės lietuviai kviečiami ma- y n 
siniai dalyvauti Lasvės bankiete sekmadienio vakarą.

O hitlerininkai privalo žinoti.
jog jie triukšmavimu nieko nelaimės. Jie tik save tuo būdu 
nusimaskuos. Jeigu nieko nelaimeio jų globotojas Hitleris, 
jeigu jam 'ir jo saikai teko šlykščiai susmukti po Amerikos, 
Tarybų Sąjungos ir jų talkininkių smūgiais, tai to paties su
silauks ir tie. kurie jį rėmė ir kurie bando tęsti tą bjauru 
dauba Amerikoje! f %

jei dar nežino, tai sužinos.--

Vasario 19 dieiną ’(tai bus 
1 sekmadien’s) National Mariti
me Unijos eiliniai nariai šau
kia savo nepaprastą konferen
ciją aptarimui, ką jie turį da
ryti su savo unija, kaip apgin
ti savuosius reikalus.

sopra- 
taipgi 

Jesse Ceci, smuikininkas, da
lyvaus programoje sausio 31 
d. vakare Thomas Jefferson 
High School Auditorijoje, 
Pennsyvania ir Dumont Ave
nue, Brooklyne. šis koncer
tas bus pirmas iš eilės; rengia 
Manhattan Svmphonette, gru
pė Juliard Music School stu
dentų ir artistų. Įžanga $1.- 
20 asmeniui. ,

Beathany Beardslee, 
no, žymi dainininkė,

Kaip žinoma, šiuo metu mi
nėtoje unijoje verda baisus 
teroras, kuriam vadovauja uni
jos prezidentas Joe Curran. 
Mėtomi iš unijos nariai, mėto
mi net unijos viršininkai.

Moterų Apšvietus Klubas 
savo susirinkime, įvykusiame 
sausio 19-tą, nutarė pasveikin
ti dienraščio Laisves suvažia
vimą su $10. Atstovauti klu
bą suvažiavime pirmininke 
paskyrė d r. Albiną Mikalaus. 
i Moterys jau gerokai pasi
ruošusios minėti Moterų Tarp
tautinę Dieną. Muzikė 
Sukackienė (Šalinaitė) 
muzikališką prelekciją, 
je su ja kooperuos jos
nes, dainininkė Suzanna

Bronė 
teiks 

kurio- 
moki-

Ka- 
bus

Lilly Pons, žymioji Metro
politan Operos dainininkė, bu
vo operuota Le Roy ligoninė- 
je-san įtartume, 'Niujorke. O-
peracija jai buvo daryta ant 
inkstų. Ligonės gydytojas sa
ko, jog operacija pavyko ir 
dainininkė 
rai.

jaučiasi visai ge-

Niedzięlski, lenkas 
gastroliavęs Euro-

Stanislas 
pianistas, 
poje, praėjusį antradienį Car
negie Hall davė koncertą iš
imtinai čopino muzikos. Jis 
skambino atsigabentą iš Eu
ropos savo Gaveau pianą.

Lojalumo paradas, kuris 
praėjusiais metais buvo ren
giamas gegužes 1 dieną, kad 
pakenkus darbininkų šventės 
paradui, šiemet, sakoma, bū
siąs balandžio 29 d., šešta
dienį.

Mrs. Juanita Roman. 28 m. 
amžiaus, gyvenanti Bronkse, 
nusmerkta trim mėnesiam 
lėti už tai, kad ji išėmė 
miesto 
kuomet

pašalpomis ?
banke turėjo

k a

500.
$2.-

276.67 sutatipų. iNusmcrktoji 
yra motina dviejų kūdikių.

Antradienį ir trečiadienį 
buvo1 išrinkta džiurė ir jai al- 
ternatai teismui Juditės Cop- 
loniutės ir Valentino Gubičevo.i 

šiuos žodžius rašant, ketvir
tadienį, prasideda
teismas, kuris tęsiasi federali- 
niame 
Manhattane. Pirmininkaus tei
sėjas, Sylvester Ryan.

Į džiure įeina šie asmenys: 
John Honfer, foremanas; kiti 
— Mrs. Margaret M. Nyland, 
David W. Haynes, Mrs. Mar
garet L. Rawlings, Gerald M., 
Doblin. Mrs Evelyn Dorothy 
Moore. Mrs. Mrs. Anna Bal
sam. Howard M. Roa'ie, Mrs..' 
1’ipz M. Danielson. Michael J. 
Marcello. Wilfred Lloyd, Mrs. 
Amp Kai an.

Kain matome, šeši vyrai ir 
v^*ion mntervs.

Judifh Conlpn giim advoka
tas Palmer, o Valentiną Gubi- 
"•ova — Abraham L. Pome-

pastate Foley sq,

Cnnlonv’tė kalt’nąma “kon- 
: v n r”* ■> n i r rrn nfi F”np’tinPS
.id■•jnę, ” n Gnbienvas kal- 

“V- ni mip” ir
h ’’’’c.

1-no mri"'ifp) n ”

^ė nrnnp’.qiqiq mc-
( ni- b”vo* nusmerkta Wa«hing- 
Ppo nnn df) pTpppgpi jkj JQ

” To- toil’ bA'la
<-*■. o ^pMhiota į aukštesnį teis-

M. AVIM AI
Pniknlinga viduramže moteris, 

kaino namu prižiūrėtoja. Geri 
no’^ai. Turi mylėti vaikus. Guolis 
ant vietos. Alga pradžiai .$90.00 j 
mėnesi.

Skambinkite: Esplanade 5-8781.
(1-15) ,

hseųh Garszva
Undertaker & Embalmer

4 / Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertake*
♦

Adv. Charles E. Hughes, 60 
m. amžiaus, mirė Niujorke; 
jis buvo sūnus tuo pačiu var
du Hughes’o. kuris yra buvęs 
aukščiausiu šios šalies teismo 
teisėju. Advokatas mirė dėl 
naviko, išaugusio ant jo sme
genų ; mirė tuojau po opera
cijos.

Emilija Westgate, 52 metu 
nmž.. tapo nusmerkta nuo 10 
iki 20 m. kalėti už tai. kad 
ji padėjo 2 švedams jūreiviams 
nužudyti kinieti skalbėją Lee 
H n n °*.

mirties 
to kad 
anuodu 
i’inn veikė

y

švedai jūreiviai nu
mirti, o moteriškė 
bausmės išvengė dėl 
ji teisme liudijo prieš 
vyruku, su kuriais iš

tuokai biavo.

“A Petrik ■
OXNTT GYDYTOJA* 

>21 South tth Strec* 
BROOKLYN. N Y

r«*l F,V«*rgr<‘»*n V-flKR*
'za landos

• |. •yle 1 8 vakar
O"nk tądien lai- nžcbirvti*

GREENWOOD
WINE & LIOUOR STORE

. . į . L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken 

(Rutkunai) Savininkai

Kokių tik likeriu jums reikia, Amerikos išdirbimo ar im
portuotų, kreipkitės pas Rutkunus—

8707 Įllth St.. Richmond Hill. N. Y 
4 (Prie BMT Jamaica Line Įllth Stoteis) 

arba Telefonuokite Virginia 7-0700 
ir Huikunai pristatys jums į namus.

Vestuvėms} krikštynoms, gimtadienių pokiliams ir viso
kioms parems į namus ar į svetaines, Rutkunai atveža 
jums likerius.

SHALINS

suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto

t aMotwvhi Direktoriai

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

Tik neseniai iš šitos unijos zokytė ir kitos. Taipgi __
buvo išmestas jos vice-prezi-! trumpas pranešimas apie tos 
dentas Jack Lawrenson, taipgi į dienos reikšmę.
David Drummond, Niujorko 
uosto biznio agentas.

Unijoje veikia keletas gru
pių, kairesnių ir dešinesnių, la
bai nepasitenkinusių' Joe Cu- 
rrano žiauria, netikusia takti
ka — unijos ardymo taktika.

Tuo būdu, nudarytasis** iš 
grupių Apvienytas Eilinių Na
rių Komitetas . (United Rank 
and File Committee) ir šaukia 
konferenciją, kurioje bus 
tarti patys 
k a lai, susiję 
eitimi.

Jurininku 
miteto adresas 139 W. 22nd 
St., Manhattane. Gal būt .ten 
įvyks ir jų konferencija.

svarbiausieji 
su jūrininkų

eilinių nariu

Laikas didžiai 
AVANTIŪRAI

O’CLOCK
HIGH
Žvaigždžiu© j a 
GREGORY 

PECK
Scenoje

DEAN MURPHY

P OY V 7th Ave-BVA 1 Jr 5(Hh st

ap- 
rei- 
at-

ko-

Pramoga Įvyks kovo 5-tos 
popietį, Liberty Auditorijos 
patalpose. Klubietės prašo vi
sus taupytis tą popietį, joms ir 
savo kultūriniam pobūviui.

Pirm. K. Petrikienė, sekre
torė Ona Kazlauskienė, S. 
Vaitkienė ir kitos pranešinėjo 
apie ligones. Sergančių šiuo 
tarpu apsčiai. Apie kurias su
žinojo, kurių antrašus turi, 
sekretorė visoms pasiuntinėjo 
po atvirutę. Nuo t tūlų buvu
sių ligonių, šiuo tarpu sveikes
nių, jau gavo ir padėkos laiš
kučių bei sveikinimus šven
tėms. Kelios narės lankė ligo
nes.

Tarpe sunkiau sergančių yra 
Marcelė Jakštienė, Ona Kal- 
vaitienė, taipgi pastaruoju 
laiku buvo susirgusi Mary Mi
sevičienė, aidietė. Gal ir ne 
taip sunkiai, tačiau veik nuo
latiniai skundžiasi nesveikata . 

j May Merk.
Sekretorė ĮCazlauskienė pa- 

, siūlė geru sumanymų susirin
kimams pagyvinti ir draugin
gumui akstinti. Reikia tįkėtis, i 
kad ateityje, apsvarsčiusios, 
draugės priims kai ką iš jos 
pasiūlymų. S.

Rastas lavonas apie 80 m. 
amžiaus vyro ant Independent 
Subway relių Grand St. ir 
Metropolitan Ave. Wjlliams- 
burge. šiuos žodžius rašant, 
dar nėra žinoma, kieno tas 
lavonas ir kaip jis ten atsira
do.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11. N. Y 

Tel EVergreen 8-9771'

PEIST LANE
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street 
Cor. Hewes St 

BROOKLYN. N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi 
kiam 
liai, 
nys

reikmenys. įvairūs daikte 
ligonių kambariui reikme- 

— už griežtai žemas kainas

Geri Pietūs!
Kada norite gerą pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Sh«r
Frank Donufciitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos Ir virtos mė- 
<os valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Receptų Specialistai 
’ MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EVergreen 7-6238

~£MU

R.E8 TEL

o *3^

TELEPHONE

STAGG 2-S04S

MATTHEW P. BALLAS
RTFLIAUSKAS. LAISNTUOTAS GRARORTT« 

FUNERA1 HOME
ALBER1 j. BALTON-BALTRONAS, Manager 

(Lalsniuotas Balsanuiotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčiom. Duo<inrn«>- 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND STREET. BROOKLYN. X

Petras Kapiskaš
PALAIKO

Bar & Grill

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
Catherine Augustine & Frank Sanko

S A''ĮNINKA!

Kiekviena diena vra didelis pasirinkimas visokių valgiu 
\tdnra dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

282 Union Ave., Brooklyn, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612
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