
Žmonės Supranta!
Mūsų Talkininkai.
Ar Reikalingas Fondas 

Nuo Priešo Gintis?
Ateities Perspektyvos.

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Qienrastia 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 

Queens Apskrity $8.00 
KOPIJA 5c

PRICE Kc

____

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in (he Eastern Slates.
I 10-12 A thin tie Ave., 

Richmond Hill 19, X. V.

Tel Virginia 9-1827-1828

Praejusio penktadienio dien
rašty pranešimas, jog la išvie
čių suvažiavimas bus kryžio
kų “pikietuojamas,” mūsų 
draugų buvo suprastas signa
lu, kad jie turį dalyvauti su
važiavime ir bankiete.

Dėl to, Suvažiavimas buvo 
skaitlingas, gyvas, konstruk
tyvus, didelis — riklesnis nei 
per praėjusius penketą me
tų! O bankietas viršijo op
timistiškiausi lūkesnį.

Daug mūsų akcininkų 
tarėjų, kurie nežadėjo 
ti, kai pamatė Laisvėje
gą,’’ savo nuomonę pakeitė.

Vadinasi, visa tai Įpylė į 
mūsų žmones eleksyro!
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Streikuojančių Angliakasių 
Skaičius Pakilo iki 100^000

DARBO KONFERENCIJA 

REIKALAUJA UŽGINT 
HYDROGENO BOMBA

WASHINGTON. — Antradienį buvo pranešta, jog 
bendroji senatorių-kongresmanų atominė komisija tą 
pačią dieną ar ant rytojaus ragins prez. Trumaną įsa
kyti gaminti smarkiausią atominę hydrogeno bombą.

Trumanąs praeitą savaitę sakė, kad tik jis pats nu
spręs, ar tokią bombą gaminti.

PITTSBURGH. — Streikuoja daugiau kaip 100 
tūkstančių mainierių šešiose valstijose, reikalaudami 
naujos sutarties su kompanijomis dėl penkių dienų dar
bo savaitės, Į

Streikiėrių siuntinėjami pikietai uždarinėja kasyk
las, kur dar buvo dirbama 3 dienos per savaitę.

Ragina Susitart su Sovietais 
ir Sunaikint A tomines Bombas

ir— Pra- jų unijos vadų leidimo 
jog prez. Trumą- nepaisant pirmininko Lewi- 

so šaukimo dirbti tris die
nas per savaitę.

Demokratas senatorius 
Harry F. Byrd įnešė Kon
gresui rezoliuciją, reikalau
jančią, kad Trumanas pa
naudotu teismini indžionk- 
šiną pagal Tafto - Hartley’o 
įstatymą ir priverstų mai- 
nierius pilnai dirbti.

Šį trečiadienį, Lewiso pa
siūlymu, pasinaujina dery
bos dėl naujos sutarties su 
kompanijomis. Tą pačią die
ną federalis apskrities teis
mas svarsto valdinės Dar
bo Santykių Komisijos ge- 
neralio advokato Denhamo 
reikalavimą indžionkšino 
prieš streikuojančius ir 3 
dienas per savaitę tedirban
čius angliakasius.

WASHINGTON, 
nešama, 
nas siūlys, kad Mainierių 
Unija paskelbtų paliaubas, 
kad visi angliakasiai dirb
tų pilną laiką, o tuo tarpu 
prezidento paskirta komisi
ja tyrinėtų faktus, ar kom
panijos gali patenkint mai
nierių reikalavimus ar ne.

Jeigu unijos pirmininkas 
John L. Lewis nesutiktų su

Bankiete mačiau, daug žmo
nių, kuriuos paprastai vadi
name “toliau nuo mūs ideolo
giniai” stovinčiais.

Nors kitoje salėje, Brookly- 
ne, vyko vienybininkų kon
certas. jie ten nėjo, bet at
vyko čion, pas mus, — atvyko 
pro fašistų suorganizuota pi- šiuo pasiūlymu, tai supran- 
kietininkų linija!

DETROIT. — Chryslerio automobilių darbininkai 
šimtais pikietuoja užstreikuotus fabrikus.

Valdžios tarpininkai numato dar ilgą 90,000 Chrys
lerio darbininku streiką, c v

NORTH DAKOTOS valstijoj keli miesteliai taip gi
liai apsnigti, niekas negali iš jų išeiti bei išvažiuoti.

tama, prezidentas Truma-
Jie atvyko^ be abejojimo, ne nas reįRala,utu teismo ind- 

, kari čia ge^-ai užkąsti, gionkšino, kuris baustinai 
į s a k ytų streikuojantiems 

imainieriams grįžti darban 
i ir visiems angliakasiams 
dirbti penkias dienas per 

: savaitę vieton dabartinių 
Nedaug buvo žmonių iš to- trijų.

limesnių kolonijų — iš Massa- j C"
chusetts. rodosi. teatvyko 
tik vienas montellietis Anta
nas Sauka. Jie nebuvo gavę 
penktadienio Laisvė? ir nema- streikas vedamas be aukštų- 
tė to, ka kryžiokai mojosi i 
mums padaryti.

Buvo keletas žmonių iš Con- ■ 
neetieut valstijos ir kiek dau
giau iš New Jerses, bet di- 
džhil“ rnūsn nramotfos 
sudarė iš{m*inai Didžiojo Niu
jorko publika!

Taip, žinoma, ir turėjo bū-

tam, kad čia gerai užkąsti, 
bet tam, kad parodžius, jog 
jie ženklyvesniu momentu sto
vėjo ir tebestovi su mumis!

Buvo pas mus nemažai ir 
padorių katalikų, parapijie
čių.

Streikuojančiųjų minkš
tosios anglies mainierių 
skaičius tuo tarpu pakilo 
iki 100 tūkstančių. Šis

Unijos Reikalauja 
Pašalint Denhama

Ko Angliakasiai 
Reikalauja

NEW YORK. — Nuo vidunakčio iš antradienio į 
trečiadienį buvo paskelbtas streikas prieš keturis tele
vizijos tinklus. Valdžia atsiuntė taikytojus.

Me- recall**'** mndidžv’o- 
ti b’o kr^ž»nka» pirmiau
sia pikietavo Laisvės pramo
gą

Np! Jie P’kiatavo B^ltį.

Washington. — Visa eilė 
Darbo Federacijos ir CIO 
unijų ragina prez. Truma
ną pašalint Robertą Denha- 
mą, vyriausią valdinės Dar
bo Santykių Komisijos ad
vokatą.

Denhamas reikalauja tei
smo indžionkšinc - draus- 

prieš streikuojančius 
dienas savaitėj dirban- 
angliakasius Jis yra

morės T An^leq JdMrefū- mės 
rns Droii<v’i’i Vnnnn voverie- , ir 3 
n*»s; jie pikietavo Sietyno čius
Chnvn bnnppr+n Nnw^<pr jie !pasižymėjęs ir kitais veiks- 
rv^oqj nikietunti Aužro«? Drau
gi i ar rungta nramoga — dra- 

nnRtntvmn : iie nu oi ė nra- 
kaibns. ruo^faR Vinco Andru
li n "vnimui Čikagoje.

Vienas dalvkas. tačiau, 
reik.5m>'ngas: man žmones sa
kė. jog gi-unė tu pačiu kry
žioku ana šeštadienį pikieta- 
vn Sietyno Choro koncertą 
Newarke. o sekmadienį mus!

Atrodo, jog vra organizaci
ja, kuri
nansuoia: moka jiems algas ir 
kelione^ lėšas, kad jie važinė
tu ir ardytų kultūrinės lietu
viu pramogas.

Kai kurie mano, būk jiems 
užmoka Baltas, o kiti — būk 
Amerikos Lietuvių Taryba.

WASHINGTON. — 
ni-erių Unija reikalauja to
kios naujos sutarties su 
kompanijomis, kad anglia
kasiams būtų pridėta po 95 
centus algos per dieną ir 
kaęl kompanijos mokėtų į 
mainierių senatvės - sveika
tos fondą po 25 centus nuo 
kiekvieno iškasamo tono an
glies. Pagal senąją sutartį, 
samdytojai mokėjo tiktai po 
10 centų nuo tono į tą fon-

Mai-

pikietininkus” fi-

Atrodo, jog kryžiokai šį sa
vo negarbingą darbą mosis 
varvti toliau.

Atrodo, jog jie puls. kur tik 
gales, ardys musu kultūrinius 
vakarus, musu vakarienes, pa
statymus. mūsų koncertus.

Tai galimas daiktas.
Dėl to mūsų akcininkų su

važiavime buvo iškelta ši svar
bi mintis: Ar nereikėtu mums 
Įkurti apsi"vnimo fondas?

Ar nereikėtu sukaunti vi
sos pajėgos, sudėti lėšų, kad 
turėtume ištekliaus nuo kry
žiokiško hitleriško priešo gin
tis?

Apie tai privalome pagal
voti ’

mais kaip samdytojų atsto
vas prieš darbo unijas.

Rytinėj Vokietijoj 
Fašistai Nužudė 14

Maskva. — Fašistiniai 
imperialistų įnagiai su
sprogdino tris dirbtuves ir 
tuo būdu užmušė 14 žmo
nių rytinėje Demokratinėje 
Vokiečių Respublikoje, ku
ri yra Sovietų Sąjungos ži
nyboje.

nušovė mergininką
ADVOKATĄ

Hutchinson, Minn. — A- 
reštuota gražuolė, kuri nu
šovė advokatą Gordoną Jo- 
nesą jo raštinėje. Jisai, ve-

Unija reikalauja ir tūlų 
kitų pagerinimų. Kompani
jos iki šiol siūlė tiktai tas 
pačias sąlygas, kaip senojoj 
sutarty j.

Šimtai Kinu Tautininkę 
Žuvo Himalaję Kalnuose

Delhi, Indija. — 
Kinijos Liaudies 

artėjo, tai Čiang 
tautininkų oficie- 
savo kariuomenės

New 
Kuomet 
Armija 
Kai-šeko 
riai vijo
likučius per Himalajų kal
nus į Indiją. Šimtai tų ka
reivių žuvo nuo bado ir šal
čio Himalajų kalnyne.

Tito Pertrauks Oro Ryšius 
Su Rytą Demokratijomis

Belgrad, Jugoslavija. — 
Pranešama, kad jugoslavų

dęs ir dviejų vaikų tėvas, Į Tito valdžia po keleto savai-
buvo didelis mergininkas.
sekmadienis parodė, jog mūsų 
pažangioji visuomenė, mūsų 
prieteliai ir draugai momento 
svarbą suprato.

Jie masiniai suvyko laisvie- 
čių pramogon.

Jie padavė mums ranką, it 
sakydami:

—Nebijokit, mes stovėjome, 
stęvimc ir 
mis!
gas.

stovėsime su ju- 
Mūsų kelias yra teisin- 
Mūsų ateitis yra sviesi. 

O tie, kurie kiša mums koją, 
susilauks to, ko susilaukia

Kaip ten bebūtų, praėjusis t kiekvienas liaudies priešas!...

čių visai sustabdys lėktuvų 
skraidymą tarp Jugoslavi
jos, Sovietų Sąjungos, Če- 
choslovakijos, Lenkijos ir 
kitų rytinių demokratijų.

Užtat Tito atidarys lais
vus oro kelius tarp Jugo
slavijos, Jungtinių Valsti
jų, Anglijos, Francijos, va- 

Ikarų Vokietijos ir kitų va
karinės Europos kraštų.

TOKIO, Japonija, — Va
sario mėnesi* Sovietų Są
junga sugrąžins namo dar 
2,500 japonų belaisvių. .

CHICAGO. — Nacionalė 
Darbo Konferencija dėl 
Taikos šaukė visas darbi-1 
ninku unijas reikalauti laiš-l 
kais ir telegramomis, kad 
prezidentas Trumanas už
draustų gaminti hydrogeno 
bombą. Ta bomba būtų 
daug kartų pražūtingesne’ 
už ligšiolines 
bas. Ilionai bedarbių susiduria

Nacionalė Darbo Konfe-jsu alkiu, nes pašalpa jiems 
rencija sykiu ragino prez.!vis mažinama,” sako Na- 

cionalės Darbo Konferenci
jos pareiškimas.

Konferencija taip pat 
šaukia politines, kultūrines 
ir bažnytines organizacijas 
siųsti reikalavimus prezi
dentui Trumanui, įvairiems- 
valdininkams, senatoriams 
ir kongresmanams, kad su
laikytų hydrogeno bombos 
gaminimą.

ko,, jog susitarimui su So
vietais priešinasi galingos 
amerikinių pelnagrobių gru
pės.

Skaičiuojama, jog hydro
geno bombos pagaminimas 
lėšuotų du bilionus dolerių 
(du tūkstančiai milionų).

“Tai būtų gamyba mir- 
atornų bom-|čiai tuo pačiu laiku, kai mi-

Trumaną tuojau sušaukti 
į pasitarimą tarp Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų Sąjun
gos, kad abi šios šalys nu
spręstų uždraust hydrogeno 
bombas, kad užgintų nau
dot bet kokius atominius 
ginklus ir nutartų sunai
kint visas esamąsias atomų 
I bombas.

BERLYN. — Sovietiniai inspektoriai vėl ėmė aky-j 
liau tikrinti, ką trokai įveža iš vakarų Vokietijos į va
karinį Berlyno ruožtą, užimtą 
francūzų, ir ką iš miesto išveža.

YUKON. — Nukrito amerikinis lėktuvas su 6 la
kūnais. Keturi sužeisti. Šis lėktuvas ieškojo dingusio 
praeitą savaitę karinio transporto lėktuvo C-54. Mano
ma, kad su kariniu'lėktuvu žuvo sniegynuose visi 44 
jame buvęs amerikiečiai. '

WASHINGTON. — Amerikonų Legiono vadai rei
kalavo įvesti privalomą karinį lavinimą visiems jau
niems vyrams.

Darbo Konferencija sa

i, C1O Telefo!ljstai
Skelbia Streiką

Naujoji Kinija Šaukia 
Tibetiečius j Derybas

Peking. — Kinijos Liau

LONDON. — Anglija uždraudė įgabenti perkamą 
už dolerius gazoliną ir žibalą .į bet kurį anglų imperijos 
kraštą.

Dėl to pyksta amerikinės žibalo kompanijos.

ACHESONAS VĖL SAUKIA 
GELBĖT PIETŲ KORĖJĄ
Washington. — Amerikos 

valstybės sekretorius Ache
son graudenančiai . atsišau
kė į kongresmanų komisiją 
užsieniniais reikalais, kad 
užgirtų dar 60 milionų do
lerių dešiniajai pietinės Ko
rėjos valdžiai.'

Kongreso atstovų Rūmas 
pirm poros savaičių 192
balsais prieš 191 atmetė to- valdžią apima faktinai jau 
kią paramą pietinei Korė- ištisą pietinę Korėją.)

jai.
Achesonas dabar pasako

jo, kad jeigu bus duota pie
tinei 
tai ji 
prieš komunizmą, kitaip gi 
pietų Korėjos valdžia atsi
durtų pavojuje.

(Pirmesni pranešimai ro
dė, kad1 revoliucinis parti
zanu karas prieš dešiniųjų

Korėjai $60,000,000, 
galėsianti atsilaikyt

Kongreso Vadai ir Karininkai Ragina Trumaną 
Užgirt Pragaištingiausios Bombos Gaminimą

WASHINGTON. — Pra- bai. Pasikalbėjime su ko- 
nešama, kad demokratas^ respondentais jis taip išsi- 
senatorius Brien McMahon^ reiškė, kad galima suprasti, 
pirmininkas atominės Kon- jog jau pradėta darbai to- 
greso komisijos, patarė pre
zidentui Trumanui tuojau 
užgirti hydrogeno bombos 
gaminimą. , Tatai perša ir 
tūli kongresmanų vadai.

Demokratas senatorius 
Millard E. Tydings viešai 
ragino Trumaną gaminti 
tokią bombą, kuri, sakoma,
būtų 1,000 kartų smarkes- Pastumdėli Vietname 
nė, negu ligšiolinė uraniu- 
mo - plutoniumo * ątomų 
bomba. \

Hydrogeno bombos dary
mui jau pirmiau pritarė 
vadovaujantis demokratas 
senatorius Tom Connally.

Davidas Lilienthal, val
dinės atomų jėgos komisijos 
pirmininkas, taipgi “nesi-

kios bombos gaminimui.
Aukštieji karininkai taip

gi daro spaudimą valdžiai, 
kad oficialiai užgirtų hyd
rogeno bombos darymą, esą, 
“apsaugai nuo Sovietų.”

Anglija Pripažins Prancūzę

London.—Anglija ruošia
si greitai pripažinti Fran
cijos pastumdėlio Bao Dai 
“valdžią” Vietname, fran
cūzų kolonijoj Indo-Kinoj.

■Respublikinė Vietnamo 
liaudies kariuomenė yra iš
laisvinus jau daugiau kaip 
pusę savo šalies nuo fran-

priešino” hydrogeno bom- cūzų. . '

WASHINGTON. — CIO' Peking. — Kinijos Liau- 
Susisiekimų Darbininkų U- dies Respublika atsišaukė 
nija paskelbė 100,000 savo per radiją į Tibetą, kad at- 
narių streiką, pradedant va- siųstų -atstovus į derybas, 
sario 8 d., kitą trečiadienį., idant galima būtų taikin- 
Streikas nukreiptas prieš'gai, be karo Tibetą išlais- 
Bell telef. kompanija. Betlvinti.
suprantama, kad jis sulai-, Tibetag nuo seniaį lai_ 
kytų nuo darbo dar dideli >k u Kinijos da.
skaičių telefonistų ir tele-|lim Bet Amerika irJAngli- 
gi a įsų. . . . , Lja pastaruoju laiku planuo-Umja tikisi, jog šimtai nnn Ki- 

įnijos ir paskelbti jį savisto
via valstybe.

Pekingo radijas šaukė 
Tibeto žmones “nepasiduot

unjd jog biin di ja atskirti Tibetą nuo Ki-
tūkstančių kitų susisieki-(,V4ekofhH H saviątn. 
mo darbininkų — telefonis
tų neis darban per streiko 
pikietininku eiles.

trumpini darbo laiką iki 35 į v.ie.tinei valdžiai, pai sidavu- 
valandu savaitei, pakelt al-ibiai ai^ellkmiam imperia-I i r> iii 1' gą ir pagerint pensijas dar
bininkams.

lizmui.

Bostono Miesto Taryba 
Neįsileido Japonę

Čiangui “Priklaus;” 
Dar $103,000,000 '
Washington. — Valstybės 

sekretorius Dęan Acheson 
piršo Kongresui remti 
Čiang Kai-šeko kinų tauti
ninku valdžia Formozos sa-

, C* €• —

Boston. —' Atvyko 14 Ja
ponijos seimo narių, esą, 
tėmyti, kaip veikia Ameri
kos demokratija. Jie prašė
si ir į Bostono miesto tary
bos posėdį kaip svečiai ste
bėtojai.

Tarybos narys James S. 
Coffey įnešė pasiūlymą ne
įsileisti tų japonų. Jis pa- skirtų pinigų, suprask, tie 
reiškė: pinigai “priklausą” jam.

“Jie, turbūt, fotografuo- e “
ja mūs tvirtoves ir šnipinė- Italai Darbininkai Boikn- 
ja žinias apie atomų bom- Įuoja Amerikinius Giliklus 
bą.

Miesto taryba nusprendė; Leghorn, Italija. — Šio 
uždaryti tiem svečiam du-‘uosto darbininkai nusitarė 
ris. i nekrauti į laivus ir neiš-

____ ’ krauti jokių ginklų, kurie 
Anglę Policija Hong Konge įj'f iš Amerikos atsiunčia- 
Sllžeidė 44 Žmones_ _ _ _ _ _ _ Panašias rezoliucijas prieš

amerikinius ginklus ir 
amuniciją priėmė darbinin
kai ir kituose Italijos, 
Francijos, Belgijos, Holan- 
dijos ir Danijos uostuose. 

f

ORAS. — Apsiniaukę, 
vidutiniai šalta.

Kalbėdamas kongresma- 
nų komisijai, jis primine, 

'jog dar neatiduota Čiangui 
$103,000,000 iš pirmiau pa-

pinigai “priklausą” jam.

Hong Kong. — Anglų po
licija Hong Konge buožė
mis ir ašarinėmis bombo
mis užpuolė 5,000 gatveka- 
rių streikiėrių ir kitų dar
bininkų demonstraciją. Su

žeidė 44 žmones.
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Mūsą Suvažiavimui Praėjus
Tai jau ir po mūsų dalininkų metinio suvažiavimo. Jau 

seniai buvome turėję tokį didelį ir taip entuziastišką su
važiavimą. Nė kiek neperdedant galima pasakyti: suva
žiavimas pavyko visais atžvilgiais šimtu procentų.

Suvažiavimas davė dienraščiui gražios medžiaginės ir 
dvasinės paramos. Gausios aukos ir suvažiavimo dalyvių 
pasižadėjimas savos dienraščio ekonomine gerove rūpin
tis dar smarkiau ateityje, užtikrina laikraščio medžiagi-

GĄSDINIMAI MADOJE
Dabar labai madoje gąs

dinimas rusišku baubu. Tą 
amatą labai pamėgo mūsų 
klerikalinė spauda. Beveik 
nėra tos dienos, kad kunigų 
Draugas savo skaitytojams 
nepakištų naujo rusiško 
baubo.

Štai dar vienas. Ameri
kos planas suorganizuoti ir 
apginkluoti 30 
ropoję būsiąs 
lašas i didelį 
dens. Draugas

Daugiausiai
Prancūzija, kuri turės 
lyti Europos armijos 
duoli ir jui pirmajai teks at
remti sovietų agresiją. Šiais 
metais ji gausianti tiek ginklų, 
kad galėsianti moderniškai

tik nedidelis 
viedrą 
rašo:

van-

suda- 
bran-

mes girdime, kad kancleris . jomsĮ bet jų susirinkimų nie- 
Adenauris tariasi slaptai (ne
oficialiai) su generolu Man- 
teuffeliu, kad tas Manteuffe- 
lis yra jo karinis patarėjas, ir 
kad buvusių aukštų nacių ka
rininkų klika apsupa Adenau- 
rj, kad jis klausosi jų patari
mų, ir kad ta klika jau fak- 
tinai yra naujas reakcinės Vo
kietijos generalinis štabas.

Po pirmo pasaulinio karo, 
kuomet Aliantai buvo uždrau
dę Vokietijai ginkluotis ir tu
rėti dideli Reichswehra, to
kios pačios aukštų karininkų 
klikos buvo ta jėga užkuli- 
suose, kuri nepali'aujamai, ne- 
pavargstam ai ir pasekmingai 
darbavosi už naują militariz- 
mo atgimimą. Dabar viskas 
kartojasi.

Rados nelanko. Tai yra yda, 
kurios reikia atsikratyti. Įsi
vaizduokite, kad visi kiti or
ganizacijos nariai taip darytų. 
Organizacija negalėtų laikys

Rezoliucija “Laisvės” Reikalais
Mes, dienraščio “Laisvės” akcininkai, 1950 m., sausio 

mėn. 29 d. susibūrę į savo metinį suvažiavimą Kultūri
niame centre, Richmond Hill, N. Y., išklausę redakcijos, 
administracijos ir direktorių tarybos pranešimus ir juos 
gerai apsvarstę, pareiškiame savo bendrą nusiteikimą.—

Mūsų “Laisvės” dienraštis nuosekliai ir nenuolankiai 
ėjo plačiuoju pažangos keliu. Jis — mūsų brangus vado
vas ir patarėjas keblioj gyvenimo klausimų painiavoj.

Praėjusieji 1949 metai buvo kupini didelių staigmenųlis.
Susirinkimų lankymas yraj ir sukrečiamų įvykių, taip mūsų šalies, taip ir kitų pa- 

taip svarbus reikalas, kaip ir šaulio kaštų gyvenime. Nepažabotos reakcinės jėgos slo-

nį pastovumą. Draugiškos diskusijos, draugiška savikri- Į apginkluoti 9 divizijas ir dar 
I priedo 27,000 tonu lektuvne-tika, draugiškos dalininkų pastabos redakcijai ir adminis

tracijai parodė laisviečių nuoširdų troškimą savo dien
raštį gerinti, tobulinti. Niekas ant nieko neužsipuolė, nie
kas prie nieko nesikabinėjo. Kiekvienas ir visi turėjo 
mintyje tik vieną dalyką: kaip pagerinti ir pakelti mūsų 
įstaigos reikalus..

Suvažiavimas pasibaigė gražiu, dideliu, šventadienišku 
pažmoniu. Tik vieno dalyko gaila, tik už vieną dalyką 
tenka bankieto dalyvius atsiprašyti: pažmonio rengėjai 
nedakainavo laisviečių meilės savo įstaigai ir tuo būdu kyti : 
nesitikėjo tokios skaitlingos publikos. Tik už tai gal neįduotų 
vienas jautėsi neaptarnautu tinkamai. Ateityje tokia'21 d.) 
klaida nebeįvyks.

šį, kelias eskadriles naikintu
vu ir radarų. Pagal 
prancūzų armija per 
metus turėsianti išaugti

planą, 
trejus

ir mo-Nors vakarų arm’.jos 
dernizuo.jamos, kas ga 
tikrinti, kad siu .“>() divizijų 
pilnai pakaks ant Elbės sulai
kyti 200-250 rusų moderni- 

(D., sausio

LABAI VIETOJE 
AŠTRUS PABARIMAS

Visi mes jaučiame reika
lą gerinti mūsų organizaci
jų susirinkimus, 
mų nelankymas 
vojinga liga.

Tai pastebi 
Vilnis ir aštriai 
nizacijų narius 
kimų nepaisymą. Vilnis ra
šo :

D a u ged is 
nors ir pi i klauso

Susirinki- 
virsta pa--

dienraštis 
bara orga- 
už susirin-

priklausymas organizacijai.
Kita, yra tūlų Įsitikinimas, 

jog kitur galima veikti, tik 
pas mus ne. Girdi', pas mus 
kitos aplinkybės.

G,erai pagalvoję, pasigilinę 
surastii, kad aplinkybės ne ki
tokios. tik klaidingas many
mas jas sukuria.

Lengva būti progresyviu, 
gražiai kalbėti, jei nieko ne
veiki. Bot gražios kalbos be 
darbo kaip tik yra mažai ver
tos.

Teisybė, kad aplinkybės ne 
visur vienodos, bet taipjau 
teisybė, kad savęs teisinimui 
tūli žmonės persistato savo 
aplinkybes labai sunkiomis, o 
kitų lengvomis, kuomet tikrai 
jų aplinkybės yra tokios pat 
ai- dar prielankesnės veikimui,

Šimtu procentų teisingas 
j pabarimas. Kiekvienas pa
žangietis turėtų atkreipti 
dėmesį į šias pastabas ir 

pažangių lietuvių I daugiau susirūpinti savo 
organizaci-1 organizacijų susirinkimais.

pina pilietines žmonių teises ir sunkiai iškovotas konsti
tucines organizacijų laisves. Grūmoja net ir pačiai J. V. 
Konstitucijai ir Teisių Biliui.

Prieš reakcijos siautėjimą išstojo plačiosios piliečių 
masės, susibūrė apsiginamosios organizacijos, ėjo masi
niai mitingai, protestai, demonstracijos.

Visose kovose ir posūkiuose už teises, laisvę ir taiką, už 
saugumą ir pažangą daug padėjo mūsų šalies liaudžiai 
pažangioji spauda. Mūsų “Laisvės” dienraštis nuolatai 
ir nuosekliai kėlė aikštėn ir aiškino gresiantį mūsų ša
liai ir visai žmonijai pavojų. “Laisvė” gvildeno visokius 
reakcijos posūkius, klastingas fašistinių elementų už
mačias — ir aiškino kovos būdus už konstitucinių teisių 
ir laisvių apgynimą, už taiką, saugumą ir pažangą, už 
šviesesnį gyvenimą.

Šiemet suvažiavimas įvyko nepaprastose sąlygose. Vie
na, kad jis buvo tuojau po persikraustymo į naujas pa
talpas. Nebuvo galima suvažiavimą plačiai išpopuliari- 
zuoti, nebuvo laiko tinkamai įrodyti šio suvažiavimo 
svarbą. Ypač todėl mus stebino suvažiavimo skaitlin- 
gumas'. Pasisakysime: mes labai bijojome, kad šiemet |; 
turėsime mažą, silpną suvažiavimą. Mūsų buvo apsirik-1 kancleris 
ta. Malonu prisipažinti prie tokios klaidos. I savo pirma

Antra priežastis, tai lietuviškų kryžiokų-hitlerininkų ; 
pasimojimas suduoti mūsų dienraščiui mirtiną smūgį. 
Jau kelios dienos prieš suvažiavimą atėjo pas mus žinių, ■ 
kad klerikalų, smetonininkų, menševikų ir sandariečių 
vadai mobilizuoja naujuosius lietuvius “pikietui” prieš 
suvažiavimą. Pradėjome.gauti lapelius, jų išleistus mobi
lizavimui lietuviškų padugnių užpulti mūsų suvažiavi
mą. Išgirdome, kad Williamsburge laikomi susirinkimai 
tuo pačiu tikslu. Pagaliau gauname pranešimą, kad juo
dašimčiai važinėja net po New Jersey valstiją ir rekru
tuoja naujuosius imigrantus “pikietui”. Pagaliau šešta
dienį Brooklyno aiskrimininkas per savo radiją paskel
bia, kad užpuolimas ant suvažiavimo tikrai įvyks, prasi
dės anksti, devintą valandą iš ryto!

Kad nebūtų abejonės, kaip plačiai šis užpuolimas buvo 
mobilizuojamas, kad ka's nors nepamanytų; jog čia visą 
dalyką propagandos tikslais perdedame, persūdome, že- 
.miau paduodame vieną jų lapelių, išleistų keliomis die
nomis prieš suvažiavimą ir masiniai paskleistų Brook- 
lyne su priemiesčiais ir New Jersey valstijoje. Lapelis 
skamba:

“LIETUVI!
“Šių metų sausio mėnesio 29 dieną, lietuviškieji bolše

vikai vėl renkasi, kad aptarus, kaip toliau tęsti judošiš- 
ką darbą prieš J. A. V. ir Lietuvos laisvę. Tą dieną įvyk
sta Laisvės laikraščio rėmėjų konferencija ir bankietas. 
/“Lietuviškoji New York visuomenė šį sykį taria:

“GANA TYLĖTI!
“Visi susirinkime prie jų namų 110-12 Atlantic Avė., 

Richmond Hill, N. Y. ir pikieto eilėmis išreiškime pro
testą prieš J. A. V. ir Lietuvs priešus. Pikietas prasidės 
8:30 vai. ryto ir tęsis be pertraukos iki 7 vai. vakaro.

“Lietuvi, bent porą valandų paaukok šiai šventai ko
vai, dalyvaudamas pikiete prie Laisvės namų.”

Vadinasi, chuliganiškas žygis prieš suvažiavimą ir pa
rengimą padaryta net “šventa kova,” tiesiog kryžiaus 
karu!

Dar daugiau: Sužinojome, kad naujai pribuvę lietu
viai (dipukai) yra gąsdinami, terorizuojami jų vadų, su
sakant: Eikite pikietuoti, arba būsite iš Amerikos išde- 
portuoti! Sakoma, kad buvo net suorganizuotas fondas, iš 
kurio buvo žadama gerai “užfundyti” tiems, kurie daly
vaus tame “šventos kovos” bjauriame žygyje. Buvo sa
kyta, kad jų vadai bus netoli pikieto vietos ir žiūrės, ku
rie dalyvauja pikiete. Supraskite: kurie nedalyvausite, 
tiems bus blogai!

Žodžiu, viskas buvo padaryta, kaip dabar paaiški, kad 
visi dipukai, kad visi katalikų, socialistų, smetonininkų ir 
sandariečių srovių žmonės dalyvautų pikiete. To negar
bingo hitlerinio žygio sugalvotojai, matyt', tikėjosi, kad 
prie Kultūrinio Centro suplauks tūkstančiai lietuvių. Bet 
.koki rezultatai?

b.

visus Lietuviij Literatūros. Dr-jos įtarius

! NACIŠKOJO MILITA-
IRIZMO ATGIMIMAS

Dienraščio Vilnies kores
pondentas A. M'iškūnas iš
Paryžiaus rašo: ,

' ; i Šiemet sueina 35 metai gesnį darbo žmonių gyveni-
Kuomot arti praeitu metu T . . T i i •i i • t-, r r :i • nuo Įsikūrimo Lietuviu Li- mą. Diaugijos balsas visuo-pabaigos Vakaru Vokietijos1 | .

Adonaupis pasak? jteratūros Draugijos. Mūsų j met skardžiai skambėjo vi- 
oficialia kalba | -

iis kalbėjo apie mili-'l'a atliko milžinišką kultūri- 
panaikinimn, apie tai,, m darbą.^ Knygų ji išleido 
režimas nepriieis, kad UC UZ dešimtis, bet UZ sim- 
karines klikos, apie tus tūkstančių dolerių.

tai, kaip jis ir jo bendradar- , Draugijos kuopos kaip Šioj 
ibiai stengsis skiepyti
tarpe pacifizmą ■•ir taikingu
mą. ’

Dabar, keli mčnes’ai vėliau,

pasakė toiauuos uiaugijoft. _ _
■ -- | išeivijos istorijoj ši Draugi- sose antifasistmese kovose.

Bonne, 
tarizmo 
kaip jo 
atgimtą

vokiečiu j šalyj taip ir Kanadoj, me
tas iš meto ir dešimtmetis 
iš dešimtmečio, rėmė visus 
darbus ir žygius už laimin-

4 | ’--------------------------------- C ------------------- C'

ii Tie nuolatiniai šaltojo karo spragsėjimai, tie atom- 
bombų grūmojimai, ta atšiauri propaganda ir prisiren
gimai naujam karui, visa ta prarūgusi atmosfera apglū- 
šijo jau nebe vieną pilietį, įgrūdo į baimės ir nevilties bu
čių. O “Laisvė” mums tiekė padrąsinimą ir paguodą, 
rodė kitą — vaiskią ir viltingą medalio pusę ir padėjo 
mums laikytis sveikos, blaivios pusiausvyros ir geros 
nuotaikos.

“Laisvė” yra mums patogus žinių, meno, mokslo ir 
švietimo šaltinis. Čia kruopščiai ir nuoširdžiai, diena 
dienon surankiojamos tokios naudingos, tokios įdomios 
žinios, trumpoj ir puopuliarėj formoj. Mes pareiškiame 

i savo širdingą įvertinimą ir padėką visiems “Laisvės” ve- 
Įdėjams, korespondentams, bendradarbiams, spaudos 
technikams ir redaktoriams — už jų nuolatinį, be at
vangos pasišventusį ir nuoširdų darbą.

Į Didžiulės vertės turi vedamieji “Laisvės” skyriai:, 
įvairumų puslapis, literatūros ir meno skyrius, moterų 
veiklos žinios, paskirų miestų pranešimai, taiklūs vietos 
reporterio atžymėjimai, krislai, pastabos. Didžiulės kal
binės, rašybinės ir literatūrinės vertės turi “Laisvės” 
kolonose einamos apysakos, įžymiųjų rašytojų ir poetų 
kūriniai.

Ir iš viso, “Laisvė” yra nepavaduojamas, kiekvienam 
lietuviui būtinas, dienraštis. Mes užgiriam “Laisvės” ve
dėjų, redakcijos ir administracijos bendrąją veiklą, lin
kėdami gražaus sugyvenimo ir demokratiškumo su ben
dradarbiais įr technikos darbininkais. Užgiriam “L.” tu- 

I • • • • J j • 1 1 •

Kame tas sekretas, kad 
Lietuvių Literatūros Drau
gijai pasisekė' išaugti orga
nizacija, apimančia tūkstan
čius narių, kuomet panašios 
buržuazinės draugijos, kaip' rinį ir nusistatymą gyvenimo iškeliamais reikalais. Mus 
Tėvynes Mylėtojų Draugija I visus gyvai domina mūsų tėvų gimtosios Lietuvos reika-
ir socialdemokratų sukur
tos grupės b'higė savo ne- 

! vaisingą gyvenimą merdė-
Jersey bus gal arti šimto tūkstančių senosios ar jauno- jjmLl ar mirtim? Todėl, kad 
sios kartos lietuvių. Žinokite, kad pikietą organizavo net Lietuvių Literatūros Drau

gijos knygų leidimo progra
ma ir visa veikla pagrįsta

keturios sroves!
Ir tik tieki teatsirado tokių, kurie sutiko stoti'į “šventą . . - - -

kovą,” kad sunaikinus vi-ena iš seniausiu ir svarbiausiu m^lksizmo ir realizmo są- 
lietuviškų įstaigų Amerikoj-e. '

Garbė tūkstančiams dipukų, garbė tūkstančiams ka
talikų srovės žmonių, garbė ir tai neskaitlingai grupelei 
socialistų ir tautininkų, kad jie atsisakė dėtis su hitleri
ninkais ,kad jie atsisakė klausyti savo amžinai sugedu
sių vadų,’ Lietuvos ir Amerikos laisvės priešų, kurie šitą
begėdišką žygį prieš mūsų dienraštį sugalvojo ir organi
zavo. Savo atsisakymu dalyvauti jų hitleriniam žygyje 
jūs įrodete kad'jūs esate lietuviai, kad jūs nepritariate 
jokiam hitleriniam chuliganizmui prieš senas lietuviš
kas įstaigas, tuos lietuvybės židinius.

Šis atsitikimas, šis negarbingas hitlerinio žygio su
žlugimas, dar labiau įtikino mus, kad naujai pribuvę lie
tuviai daugumoje nori čia susirasti darbus, įsikurti ir 
ramiai gyventi, šviestis, savo kultūrinį lygį kelti, neda
ryti gėdos seniesiems lietuviams ir visai Amerikos vi
suomenei. Mes nuoširdžiai sveikiname juos ir žadame vi
sais būdais jiems tose pastangose padėti.

Kriminalinis, hitlerinis elementas naujuosiuose lietu
viuose. yra didelėje mažumoje. Jo reikia saugotis, kaip 
kokios baisios pavietrės. Nuo jo reikia šalintis-, Jį reikia 
išskirti ir iškelti aikštėn. Tegul mato visi lietuviai, te
gul mato visa Amerika, kad naujieji imigrantai nebus 
hitlerinių kriminalistų įrankiu knisti Amerikos demokra
tijai ir laisvei pamatus.

Dabar rezultatai žinomi. Lietuviškos masės nepasiro- 
<Jė. Susirinko tik mažytė, mizerna saujelė. Labai labai 
liberališkai apskaičiuojant, per visą dieną ir tiesiog pi
ldėte linijoje ir aplinkui ją pasirodė stormtruperių su 
visais jų vadais ir organizatoriais ne daugiau kaip pora 
įimtų ! Veikiausia nebuvo nė tiek.
' Žinokite gi, kad į didįjį New Yorką ir New Jersey 
jau yra suplaukę šešetas ar septynetas tūkstančių “di
pukų.” Žinokite gi, kad Didžiajame New Yorke ir New

Nereikia nė aiškinti, kad šis lietuviškų hitlerininkų 
pasikėsinimas ant mūsų dienraščio tik dar labiau suglaus 
laisviečių gretas, tik paskatins visus mus dar daugiau,*, 
ryžtingiau darbuotis Laisvės išlaikymui ir sustiprinimui. 
Tokia dvasia vadovavosi suvažiavimo dalyviai, žiūrėdami! 
į storm truperius prie salės ant šaligatvio. Tokį pasiryži
mą pareiškė kiekvienas dalyvis.

Ir tai nėra tušti žodžiai. Skaitlingas dalyvavimas suva
žiavime, gausios suvažiavimui su pasveikinimais aukos, 
pasižadėjinąas apsigynimui nuo hitlerininkų sukelti tūks
tančius dolerių, pilnutiniai įrodo, kad laisviečiai moka 
darbuotis ne tik žodžiais, bet ir darbais.

Lai gyvuoja dienraštis Laisvė!
Lai gyvuoja visi laisviečiai, dalininkai; skaitytojai, rė

mėjai ir prięteliai!
Lai gyvuoja senieji Amerikos lietuviai visų srovių, 

kurie atsisako tapti hitlerininkų įrankiu !
Lai gyvuoja naujieji imigrantai, kurie atsisako dėtis 

su hitlerininkais, mirtinais Amerikos, Lietuvos ir visos 
žmonijos priešais!

vokomis, o ne beprincipiu 
palaidumu ir vuigarišku i- 
dealizmu, kuris nieko bend
ro neturi su gyvenimiška 
tikrove.

i

Lietuviški buržuazijos 
prieplakos, lietuviški kapi
talizmo tarnai ir kultūri
niam fronte pasirodė bank
rotai, tuščiakalbiai filiste
riai, apsisvaiginę savo ta
riamuoju individualizmu. 
Buržuaziniai individualistai 
nepajėgė ir nepajėgs su
traukti bent kiek platesnių 
minių saVanl bare. Tik pro- 
gresyvė visuomenė turėjo 
užtenkamai ištvermės ir 
galios sukurti masinę ap- 
švietos organizaciją, kokia 

, yra Lietuvių Literatūros 
Draugija.

Auginkime ir stiprinkime 
šią mūsų apšvietos organi
zaciją!

Lietuv. Literatūros Drau
gija eina vieningu keliu su 
visa pažangiąja lietuvių 
tauta. Geriausi Lietuvos 
rašytojai padarė stambų į- 
našą į mūsų kultūrinį loby
ną, ypač karo metais. Su jų 

i pagalba mes išleidome ver
tingiausių knygų. Tie kul
tūriniai ryšiai juo svarbesni 
šiuo laiku, kada atskalos, 
atsibaladojusios iš Vokieti
jos, desperatiškai mėgina 
įpiršti Amerikos lietuviams 
savo individualistinę erzac- 
kultūrą, kiaurai permirku
sią dekadentiškumu ir re
akcijos miazmais.

Sunkiu darbu ir pasišven
timu, kuris tęsėsi per tris
dešimts penkis metus, mūsų 
progresyvė visuomenė už
augino didžią kultūrinę jė-

lai. Mus žadina mūsų pažangiųjų, “Laisvės” ugdomųjų 
meninių ir kultūrinių grupių išstojimai, mūsų Liaudies 
teatro pastatymai, mūsų chorų ir juose išauklėtųjų dai
nininkų ir aktorių, muzikų, šokikų ir artistų pasirody
mai. Mums ypač yra brangios ir svarbios “L.” proteguo
jamos lietuvių kalbos mokyklėlės, kurios mums prirengia 
naujų, gajų ir patvarių kultūrinių pajėgumų, kurie pa
dės toliau varyt mūsų visų bendras pastangas ir darbus 
visos šalies labui.

Dabartiniais įtampos ir sumizgimo laikais neapsako
mai svarbu palaikyt mūsų spaudą. Ir mes esame didžiai 
dėkingi visiems “L.” vajininkams už jų pasišventusį, rie- 
nuoalsų darbą: Lai mūsų dienraštis dar plačiau paplinta 
po visus lietuvių naujokynus, ir čia glūdi mūsų visų di
džiulė pareiga — gaut naujų “L.” skaitytojų, sukelt 
“L.” gyvavimui reikalingą fondą, padėt jai tvirtai įsi
kurti šiame Kultūros centre.

Visi mes buvom skaudžiai pasigedę “Laisvės”, kai ji 
negalėjo išeiti per patį persikraustymo įkarštį. Taigi da
bar, jai persikrausčius, nuoširdžiai jai padėkim stipriai 
įsikurt ir tarnaut visų mūsų labui.

( Rezoliucijų Komisija.

gą, kurios spinduliai pasie
kia ir lietuvių naujokynus 
Argentinoj, Brazilijoj, Ur
ugvajuje. Mūsų išleistų 
knygų nemaža paplito ir 
Lietuvoj. Kai Lietuvoj šėlo 
smetoninė reakcija, kiekvie
na mūsų išleista knyga, pa
siekusi seną tėvynę, kam 
nors nešė šilumą ir viltį. 
Dabar . susilaukėm laikų, 
kada senoj tėvynėj išleistos 
knygos mūą džiugina savo 
kūrybinėm idėjom ir socia
listiniais polėkiais.

Mes, delegatai, susirinkę į 
pirmos chicagiškės apskri
ties konferenciją, didžiuo
jamės Lietuvių Literatūros 
Draugijos atsiekimais. Mū
sų apskritis yra didžiausia 
visoj organizacijoj. *Ir to
dėl mes jaučiame juo dides
nę atsakomybę už 'Litera
tūros Draugijos busimąjį 
veikimą, už jos klestėjimo 
stiprinimą.

Visur atžymėkime šiuos 
jubiliejinius metus, net ir 
tose kolonijose, kur mūsų 
tik mažos grupės. Prisimi
nę praeities darbus, stip-

rinkimės ateities žygiams!
Šiemet, nuo pat metų 

pradžios,\ pradėkime stip
rinti Draugijos ’ekonominę 
būklę, nes to reikalauja gy
venimiška logika. Mokėki- 
mės po du doleriu į metus, 
kaip tai yra nutarus visa 
organizacija ir mokėkimės 
savo duoklę tuoj aus, metų 
pradžioje. Niekad nepa
mirškime paremti Draugi
jos Centrą reikalingomis 
aukomis. Kreipkime kuo 
didžiausios domės į vajaus 
darbą. Visus bent kiek pro
gresyvius žmone£ įtraukim 
į Lietuvių Literatūros 
Draugijos eiles. ’Kiekvienas 
rimtai protaująs lietuvis 
gali būti ir turi ’būti Lietu
vių Literatūros Draugijos 
narys.

O savo apšvietos darbą 
visuomet derinkime su ben
dru progresyviu antifašisti
niu sąjūdžiu ir su idealais, 
kuriuos skelbė šios šalies 
demokratijos korifėjai.

1 A. Yuris
L. Pruseika
K. Matukaitis

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

Brazilijos Liaudis Turi Savo 
Didvyrę Zelią Magalhaes

Ji žuvo Liaudžiai Panorėjus Minėti šalies Nepriklauso
mybės šventę. Kurią Savinasi Reakcinė Fašistėjanti

Smith Kolegija
Jungt. Valstijose apie 

200,000 jaunų moterų įsto
ja į kolegijas kas metai. Iš 
šią, apie 180,000 lanko taip 
va d i n a m as ‘‘co-education ai ’ ’

Brazilijoj kas. metai buvo. Keliomis dienomis i 
iškilmingai švenčiama lap-:mitingo vietos kanu. ■. 
kričio 15-ta, kurią prieš GO,spauda rašė, kad lap! 
metų tapo Brazilija 
skelbta nepriklausoma.

Įžengiant į 61-sius metus, | 
1949 metų rudeni, ponijai 
susiruošė balius klebonijų-į 
se, karininku klubuose iri 
puošniuose buržuazijos sa
li on u ose.

Tiesa, stambesnėse dirb
tuvėse buvo sustabdytas 
darbas tikslu, kad nereikėtų 
mokėti darbininkams, nes ’ 
įstatymai reikalauja atly
ginti už kiekvieną valstybi-' 
nę šventę ar sekmadienius, ‘ 
jeigu darbininkas nėra ap- 
leidęs/nei vienos dienos dar
bo per savaitę. Priešingai,! 
jis netenka dvieju dienų už
darbio, kas atsitiko ir šia 
švente.

Viename iš žemiškų “ro
jų” ant salos Brpccio, įta
kingame salione, įvyko taip 
vadina mos “aukštosios 
draugijos” (Altą Sosiada- 
de, Anacao, ir kitaip) są- 
skridis, kuris buvo suruoš
tas iš liaudies (pavidale mo
kesčiu) paimtais pinigais. 
Į ji buvo pakviesti ir Bra
zilijos kolonijos gaspadoriai 
amerikonai.

Sugužėjo nei u s Wall St ly
to bankierių agentus iškil
mingai pasitiko brazilai 
ministerial, generolai ‘ su 
“prezidentu” Gaspar Dutra 
priešakyje, žemai nusilenk
dami, su vergiška mimika, 
vaišino savo “apiekūnus” iš 
“nortu.”

Orgijos tęsėsi diena ir 
naktį. Ponai maudėsi Bor- 
gonho vvne, mirkydami sa
vo sąžinę francūziškame 
šampane, klausėsi švelnios .. .
muzikos melodijų. Bot sąži- vartokite Pudruota 
nė vis vien buvo nerami dėl 
sekamą dieną įvyksiančio 
mitingo ant aikštės Espla
nada de Castello. Ponai da
vinėjo mažesniems savo pa
valdiniams- įsakus paskan
dinti kraujuose demokratiš
kos liaudies ruošiamą de- ]<ur 
monstracija - mitingą.

Žemiškajame 
ant salos Broccio šampanas Kiekvienas vaikas reikalai!-' 
liejosi upeliais iki išaušo' ja tris' arba keturjs stiklus' 

rytas. Po pieno per dieną, ;

jlicijos viršininko oH’m 
įleidimu ir su pilna policijos 
“garantija,” ką pirm atida- 

,1‘ant mitingą} kalbėtojai na-: 
įtvirtino savo įžanginėse kai-į 
i bose.

,Kalbėtojai buvo nuo viso
kių politinių srovių bei re
liginių įsitikinimų, išsky
rus fašistus. Visi kalbėtojai 

kad Brazilijos ne
priklausomybei Į 
vojus nuo anglų-amerikonų 

i imperializmo, ragino kovoti 
ir ginti Brazilijos liaudies1 A •-i i Smith kolei'i ialaisvę ir demokratija, span- • . • ,! i • „ 1; i •’ ! įsteigta 187n m. is pu1 dos laisvę, ki-ekvieno zmo- * V1 1 '

I , . paliktu senos moters,i gaus teises. IV. < ..................... ....
Didžiulė minia drausmių-! 

įgai ir tyliai klausėsi ir! 
kiekvieną kalbėtoją palydė-1 
davo griausmingu delnais 
plojimu ir šūkiais: “Viva 

1 Democracia! Viva Liberta- 
de! Viva Brazil!” Troško 
laisvės ir jaunutė kovotoja 
Želia1 Magalhaes, kuri sto
vėdama minios viduryje 
atydžiai klausėsi kalbėtojų 
ir kiekvieną palydėdavo 
darbščiu delnais plojimu.

Aplink aikštę, visos-? stra
teginėse vietose, buvo išsta-i- ... 
tyti moderniški, amerikie-Ln_r4 Tnno.f 

» v 1 • 1 11 • ”1 V • • 1 • ’ '•'I |J X L d Lt 1 1 , v» ▼ W Ik) VA I VA <
tiski kulkosva^ziai, ragino studentes iš kitų 
vamzdžiai buvo nukreipti Tėni
aikštės pusę. Policija “Es-l 
pečiai” atvyko su 10 šar-;
vuotų automobilių. Pribuvo į

>20 sunkvežimiu su visokio' l V i

rango

pinigais ir jos d 
operuojamos. Viena 
niausiu ir geria m-m 
moterų kolegijų y’n

_ , K • AV 1 U E 1 (l. * \ ’ » I l !

& ^Sia i Massachuset ts v: O > VI A 1 »i I r r\ -v> i !
'•. Pereitą rudenį lai ■

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

Naujoves Pažiūrose į
jos, Prancūzijos, Vokietijos, 
Graikijos, Irano, Irako, Ita
lijos, Lietuvos, Lenkijos ir 
Jugoslavijos. Daug iš šių 
jaunų moterų gavo stipendi
jas nuo Kolegijos arba nuo 
kitų nepelningai operuoja
mu organizacijų.

Motinystę

<aci

buvo

jaunos

u. čia 
mtykių 

has, politiniai klubai, ku

Prieš šešetą metų Jung
tinėse Valstijose buvo išleis
ta daktaro Grantly Diek 
Read’0 knygelė apie “natū
rali gimdymą,” prie kurio, 
sakė jis, moterys nesibai
mintų motinystės.

Jo iškeltas klausimas šu
kele daug kalbų, o Grace- 
New Haven Community 
T T.V, jį,f,P)

vimas greta gimdyvės ga
lįs daug kuo jai pagelbėti. 
Ji mena, jog vyras instink
tyviai pajunta atitinkamą 
laikotarpį pamasažuoti jai 
nugarą, paduoti vandens, 
nušluostyti veidą, paglostyti 
jai galvą.

Iš medikališkos profesijos 
i esą tam pasipriešinimu,

jotą metų! skaitom a nepraktiška tie vi-
mažmožiai”

111 >•••»

uos nežiūrint, kuria siste 
me teikiama priežiūra gim 

; dyvėms.

moterys turėjo turėti lygias rie laiko diskusijas ir pasi- ir t.t.

(jars) palaikyti.
Kena vi mo - prezervavimo 

būdas tas pats, kaip ir bile 
maisto: išvirtą, tyrą, buljo
ną verdantį supilti į gerai 
sterilizuotas stiklines ir 
sandariai uždaryti. '

Gerai sterilizavimas yj» . 
svarbi dalis prezer^avimo, 
taip lygiai, kaip ir saugiai, 
sandariai uždarymas. Jei 
stiklinės ir dangtelio pa
kankamai neiškaitinsi pirm 
supyti m o buljono, gali liktis 
rūgimo ar kitaip gedimo 
bakterijų. Užteks neimato- 
'mų kelių bakterijų, kad be
lgių kalėtos dienu pasidau- 
'■intu b* sugadinlu visa sfi-

/< neleido page)
Gj'čioms. Priešių 
ekspertai — moti

- būti svarbiausiu; Kol kas didžiuma ligoni-
gimdyme. Ji turi nių neturi išsidirbusios sis- čius lygų paviršių, geriau- 

sveikatoj-e temos įleisti vyrus nei turi,šia valyti su tam tikslui

Odinius ridikiulikus, turin-'
asmeniu
būti -geriausioje
ir turi gauti pagalbą — ati-1 gimdyvėms skirtuose kam-1 vartojamu specialiu muilu 
tinkamus ekspertiškus pata-į bariuose vyrams vietos, tad ( į ’

.rimus,

žymius kalbėtojus.
studenčių dalyvauja1 gimdymų.

i progas su vyrais. Pradžioje.kviečia 
į kolegija turėjo vieną pasta- Daug 
tą ir buvo 14 studenčių. Ą4o- miesto gyvenime, kitos mo-‘prasta, 
kytojų buvo 3. Šiandien yra kytojauja People’s Institu-1^ 
2,297 studentės, kurios gy- te, dirba klinikose, ir dirba mirties

užlaikymą, mankštąj vyrus neįsileidžia, nors vy- 
h-o buvimas greta, be abejo,

- - - i r -1_ . j _ • ....0 visgi yra gimdymų ir 
Kas vienai pa- 

kitai prisieina 
tarp gyvybės ir 

o i
grumtis

pagelbėtų moterims pergy
venti tas valandas.

vena 44 dormitorijose, yra republikonų ir demokratų mirti, jeigu laiku neapsižiū- ŠClUllIllIlkciTlS

ąja bei šnipais.
jie bdvo apsiginklavę 

iki dantų, ’ gatavai pasiruo
šę laukė įsakymo puolimui.

(Bus daugiau)

55 akademiški pastatai, 
daug mokytojų ir 214 akrų 
kolegijos žemės.

Smith Kolegija buvo pir- 
jmiausia, pradėjusi siųsti 
'grupes studentų į svetimus 
i universitetus studijuoti kal
ybas ir kultūras kitų šalių, 
lapart Jungt. Valstijų. Ir 

į ša- 
įlių mokintis Smith Kolegi
joje. Šiemet yra 35 moterys 
;iš svetimu šalių — iš Ar- • <■ <-
i gentines, Brazilijos, Bur
kuos, Kinijos, Čekoslovaki-

partijų įstaigose. ]
Įstojimo kainos privačiai galba.

užlaikomų kolegijų ir uni-'mis” priemonėmis paruošto- 
v-ersitetų yra aukštos. Prieš 
75 metus įstojimo kaina į 
Smith Kolegiją buvo $100 į 
metus, ir pragyvenimas, $30 
per metus. Šiandien $1,600 
per metus įstojimo kaina ir 
už pragyvenimą. Tas netu
rėtų sulaikyti neturtingas 
studentes. Penkta dalis 2,- 
297 studenčių gauna stipen
dijas ar užsidirba nors dalį 
pinigų. FLIS.

rėta, nesuteikta greita pa
ir tomis “naturalė-

Rakandų Priežiūra
Norint

[dams geros sveikatos ir ne-'na plauti.
1 i\<i vnil-in Irn I Irnrln i m

Jungtin ių. Vaisi i in 
katos Biuras pataria ; 
ninkėms taunyt i

palinkėti rakan-’aptrauktus nešvara prisiei- 
Tam taip pat 

vartoti minkštus, švarius 
skudurus, vartojant tik bis- 
kytį pamuiluotą vandenį, 
kad tik būtų vanduo minkš
tas, ne tirštai putotas, ne- 

Skudurą 
rusai, kaip 
su drėgnu,

pasenti, reikia kai kada at
siminti juos pagražinti ir 
visuomet reikia pagerbti

tu;
taip

tik 
brangiai 

“rojuje” kuri turi

galima, 
kainuoja 

daug
šeimai, gai'cčii’ 

vaikučių. Nestatyl i 
, vazonų.

■Nevartoti 
augusiejrar mazgotos 

ponai iš-į turi gerti du arba tris sti-,žiam -stalui
Šeimai iš-tyti — vienas braižys, k.'i 

tik apriebaluos. Valyk 
švaria, minkšta kempine 
skuduru.

lapkričio 16-tos
“sunkaus darbo,”
siskirstė i savo “sunkia pro-klus per dieną, f
čia” uždirbtus palociukus,' penkių nariig jau reikia 
kurie eilėmis baltai švitravo penkias kvortas pieno į die- A l 1 z, A I 7 z, J zs ! V. • • • 1 — 1 •

moum!

ai
ną. Š-eimininkėms pataria
ma vartoti ne-riebų, sausą 
pieną, kuris vadinamas 

Apie šeštą valandą vaka- “dry skim milk.” Šiandien 
ro iš tolimų Rio de Janeiro daugelis amerikiečių prade- 
užmiesčių lūšnų pradėjo!,da vartoti šį naują pieną, 
žmonės rinktis į didį mitin-'Jis ką tik neseniai pasirodė 
gą, kuris turėjo įvykti ant krautuvėse.
Esplanada de Castello pa-! Ne-riebus sausas pienas 
minėti respublikos paskelbi- yra paprastas pienas, iš i 
mo aktą, taipgi pasisakyti kurio vanduo ir grietinė 
UŽ apgynimą Brazilijos prašalinti. Pudruotoj for- 
liaudies laisvės ir demokra- moj, jį galima vartoti su 
tijos, už spaudos pilną lais- miltais ir kitu maistu arba 
vę. Ir protestuoti prieš “Lei galima jį vėl pakeisti į 
de Seguranca dos banque- skystimą, vartojant vande- 
ros amerieanos.” nio (3 dalis puoduko pudro

Apie septintą valandą i su kiekviena kvorta van- 
aikštėje jau buvo daugtūk-ldens). Šis pienas neturi jo- 
stantinė žmonių minia, Mi- įkių riebalų, ir yra toks mai-

Jis turi ‘proteinų’ stipriems
moteris, Želia Marques M a- tinė-smetona.— Sk. Ved.).
galhaes. . • •

palei’ didįjį Atlanto Vande
nyną. * * *

Geriausia dulkes nuvalyti 
siurbliu. To neturint, mink-i 
.štais, švariais skudurais. ■ 
Paskui galima i 
valomuoju aliejumi (polish) 
ar tam vašku.

(saddle soap) ir su bespal
viu tepalu (neutral cream) 
tepti minkštinimui, apsau
gai.

Valymo būdas tas pats, 
kaip čeverykams — plonai 
aptepti, nušluostyti pervir-. 
šį, paskui nublizginti šva
riu, sausu skuduru.

Tepimas svarbiausia odos 
gyvybei. Didžiuma odinių 
^daiktų susidėvi ne nuo dė
vėjimo, bet nu perdžiūvimo 
odai įtr ūkinė jus ir ties tais 
plyšeliais pradėjus praši

Šį. Skymy Veda E. V.
Mėsos Bandukės su 

C eteriais
Pusė svaro sumaltos jau

tienos
pusė šaukštuko druskos trinti.
2 puodukai sukapotų ce- 

lerių
puodukas bran cereal saugosi jais nusidažymo ir 
vienas sukapotas svogū- ilgiau apsaugosi juos nuo 

nas
vienas kiaušinis
3 šaukštai miltų
3 puodukai verdančio 

vandens. *
Supilk sukapotus celerius 

į verdantį pasūdytą vande
nį ir virink iki bus minkšti, 
apie 15 minutų. Nusunk.

Sumaišyk su mėsa viską 
(apart miltų), sudaryk į 
mažas bandeles, • suinesk j 
skystimą, kur cel-eriai virė 
ir pavirink iki bus gatavos 
(paprastai, kuomet jau iš
virusios, iškyla į viršų). Iš
imk ant lėkštės ir palaikyk 

būti minkštų ant lėkštės iki bus viskas 
r šilki nių * ba 1- gatava.
ri, iš kurių is-' Sumaišyk miltus suSiis-’. 

vandens, supilk į tą* 
ę, kur mėsa virė, pa-i 

dažnai maišant L/-- 
!nt mėsos ii* duol: '

sioms gimdyti 90 iš 1,100 
buvo reikalingos “veiklios 
pagalbos.” Jeigu to nebūtų 
buvę, gal būt jos būtų ne
išgyvenusios ar visiškai su- 
negalėjusios.

Viena naujovė tame New 
Havene praktikuojamame 
išbandyme yra pripažini
mas, kad gimdyvėms daug 
pagelbsti artimo asmens bu
vimas prie jų. Dėl to ten 
akstiną ir gimstančiojo kū
dikio tėvą būti prie moti
nos.

Motinoms ir tėvams pri
ruošti klasių vedėja Carpi 
Janeway sako, jog vyro bu-

Nuvalius odinius daiktus, 
ypatingai ' spalvotus, apsi-

nešvaros, jei apvaškuosi. 
Tam tinka rakandų vaškas, 
uždedamas tuo pat būdu — 
plonai aptepti, perviršį nu
šluostyti ir, paskui, sausu, 
švariu skuduru nublizginti.

G-tė.

lant geriau iš karto užsiim
ti ne po daug.

Blizginant Aliejumi
Biskelį sudrėkinti rakan

dams ,aliejumi minkštą, 
švarų skudurą (cheesecloth 

i arba

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia uždarė ir du 
katalikų laikraščius, nesu
tinkančius su diktatoriaus 
prezidento Pepono politika, o ■ - - ---- . . --

T oday’s Pattern
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Palaikymas Buljono
Esant reikalui taupyti 

centus, jautienos kaulai 
duos daug vertingo maisto. 
Dažnai perkant mėsos, tūlo
se bučernėse kaulus duoda 
visai nemokamai. Už per- 

sulankstyti į padus-^kamus ima nuo 3 iki 7 cen-
, Kartais gauname su 

kraštus susidarytų lyg ru- ■ kaulais ir nemažų mėsos ga-

m, taip pat išilgai medį, 
a»s brūžiais. Nėra reika- 
labai spausti.

Blizginant Vašku 
Vandenyje sušlapintą,

Vien tik nublizginti už- sausai nugręžtą didelį sku- 
nublizginti tenka valomojo aliejaus durą :
-• (furniture polish). Jeigu ne kaitę, kad suėmus rankoje^tų.

perdaug murzini rakandai | A1A VvkJVVtU j V į •“■vV ACA A kJ IX AAAVkJVkJ vv

Suplėmuotus, ar šiaip jau .(nereikalingi plovimo),.už- tuliukas. Po biskytį užpilti.baliukų. Vienok kaulus per-

muskulams, mineralų kau
lams ir vitaminą B gerai 
sveikatai ir augimui.

Skystimo formoj reikia 
laikyti šį pieną šaldytuve. 
Sausoj formoj bi kur per 
kelias savaites. Viešos Svei
katos ekspertai rekomen
duoja jį vartoti sriuboms, 

*, duonai, 
prievalgiams. 

Pabandykite sausą pieną.
FLIS.

nios sūkuryje, sale savo vy-i Stingas, kaip šviežias pie/iš grūdų maistui, 
ro, stovėjo jauna 23 metų nas (iš kurio išimta grie- gėrimams ir prie1

tenka vienos operacijos juos 
tuo aliejumi nuvalyti ir 
kartu nublizginti. • »

Arba galima taip pat nu
blizginti atitinkamu vašku. 
Vašku blizginant bus dau
giau darbo, negu aliejuo- 
jant, tačiau vaškas, jeigu 
gerai įtrinsi, ilgiau laikysis 
ir geriau apsaugos rakan-> 
dus. Taigi, būdą pasirinkti 
reikia pagal savo spėkas ir iki lygiai, vienodai blizgės 
laiką.

Vienu ar kitu būdu vą-

(ar, jei kietasis, ant vaško kame tam, kad gauti tą, kas 
patrinti) vaško ant padus- pačiuose x kauluose randasi, 
kaitės ir tepti rakandus Bet iš jų išgauti tą turtą 
vašku taip plonai, kaip ga- reikia pusėtinai pavirinti. 
Įima. Kur užsitepė per sto
rai, nubraukite tuojau, nes 
jeigu pasiliks, apdžius, sun
ku bus jis beištrinti ir nu
blizginti.

Šveisk sausu skuduru, iš
ilgai medį, ilgais brūžiais,

Virti svarą ar porą sva
rų kaulų buljonui per bran
giai atsieis kuro atžvilgiu, 
neben| virtum ant pečiaus, 
kurį vis vien kūreni šilimai. 
Tad taupiau išeis išvirti 
vienu kartu didesnį kiekį ir 
“s u k e n a v u s” stiklinėse

9453
SIZES Ii-U

Užsakymą, su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siųskite: Pattern 
Dept., 110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.
visas vaškuotasis paviršius.

. N. 3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Treč., Vasario !, 1950
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Kelias; Laime
11-3-49 —56—

(Tąsa)
— Taigi! Mykoliukas, kaip aš tamstą tuomet va

dindavau, buvo toks geras vaikinas ir iš visos savo 
šeimos išsiskyrė taurumu ir žmoniškumu.

Aš atsidusau. Manyje pradėjo lyg kas kunkuliuo
ti, aižyti man širdį. Aš pradėjau pavydėti Rate
liams gyvenimo. <!

— Vadinasi, jei ne tamstos motina, — įsimaišė 
vyras, — tai šiandien gal aš viengungiaučiau, o 
tamsta mano suole sėdėtumėt. '

— Turbūt, — pritariau jam, jausdamas kaž kokį 
neaiškų širdyje skausmelį.

— Būsiu atvira, Mykolai, — atleiskit, kad pir
muoju vardu vadinu. — Aš niekad jūsų motinos ir 
patėvio nesupratau: jų godumas viršijo viską.

— Ir aš nesupratau, — atsakiau.
— Jūs gal nežinote, kad patėvis jus vieną kartą 

ryžosi sioželkon nuskandinti', — po leduApastumti.
Aš susipurčiau, tai išgirdęs. < ’
— Nepykit, bet aš pasakysiu, kaip buvo: jis lau

kė jūsų grįžtant iš daržinės — tai buvo naktį — ir 
pasiryžo savo baisų darbą atlikti. Bet aš surikau, 
sakydama, jog bėgu apie tai pasakyti kaimynams. 
Tai jį sulaikė nuo pikto užmojo ir jis, atsikvošėjęs, 
prašė manęs niekad niekam to'nepasakyti. Aš slė
piau tai, kol buvau Lietuvoj. *

— Na, ir koks velnias jį vertė tai daryti? — Tei
ravosi Ratelis.

— Koks velnias? Žemė! Jis nenorėjo, kad Myko
lui tektų žemės dalis. Kokie jie buvo žmonės!... De
ja, aš tuomet buvau jauna, neapsišvietusi, tamsi, 
tai visko nesupratau. Tik man vis rodėsi..-, man 
rodėsi, kad jūs, Mykolai, būsite kitoks... Kaip da
bar aš galvoju, jūs gal ir būtumėt buvęs kitoks, jei 
ne jūsų motina ir patėvis. .. Dabar ...

— Koks gi aš turėjau būti, jūsų nuomone? tei
ravausi Marytės.

Ratelienė lyg paraudo. Po pauzos prakošė:
— Taigi, aš galvoju: Man rodosi, jūs turėjote bū

ti toks, kaip Balys Spaliukas. Girdėjau, jog kadaise, 
kai tik atvykote Amerikon, buvote pasirinkęs jo 
kelią, bet vėliau...1

’ — Vadinasi, tamsta apie mane turite žinių?
— O, taip! Atvykę iš Vandenmiesčio žmonės man 

apie jus pasakojo. Gan gdrai žinau!. .. •
Užviešpatavo tyla, man\ žiauriai sloginanti. Aš 

mačiau, jog Marytė apie mane viską žino ir nesi
stengiau teisintis. Ji jaučia, būk aš einu kreivu kė
liu, kuris mane į blogą veda, o ne į laimę.

•— Tebūva man leista paklausti: kokią gi politi
nę krypti tamstos pasirinkote?

— Ar bereikia dar klausti, — matote! — Ir ji 
parodė ranka į Lenino, portretą, kabantį salione ant 
sienos. — Kokia kita kryptis galėtų būti mums nau
dingesnė ir priimtinesnė? Kokia kita -mums išei
tis? Savo prigimtimi, aš — grintelninko duktė, ma
no vyras — mažažemio sūnus. Amerikoje mudu 
abudu esame darbininkai ... Na, bet gana apie tai? 
Į Lietuvą dar nežadate.vykti?

— Į Lietuvą? — nustebau. — Ką aš ten veiksiu?
’— Turtingiems Lietuvoj, sakoma, geriau, kaip 

Amerikoj. 4
<— Tenka rūpintis biznio reikalais.
— Vis tas biznis ir biznis! vKą statysite iš pini

gų? Kam jie liks? Mes jų neturime, o tačiau gyve
name!

— Gražiai gyvenate!...
— Koks čia gražumas! Va, turime, namelį — 

dar neišmokėtas, morgičius užtrauktas. Tiesa, per 
daug ir nepaisome. Kad tik būtume sveiki.

— O gal... gal patys kada nors manote Lietu
von ...

— Ne dabartinėn! — šaltai atšovė Ratelis.' — 
Užtenka ten žmonių ir be mūs. Jos broliui tenka 
padėti.

— Mes vyksime, kai Lietuvą valdys patys darbo 
žmonės, — pridėjo Marytė.

— Manote, tai kada nors teri bus?
— Turės būti! Anksčiau ar vėliau šviesa tamsą 

nugalės! — ryškiau pabrėžė Marytės vyras.
Marytė pagamino užkandžių, užvirė arbatos, bet 

atsiprašė, kad nieko “tvirtesnio” negali man duoti 
išgerti, nes netūri ir net nežino, kur gėralo gauti. 
Mes dar kalbėjomės apie tą ir kitką,' — mandagiai, 
be stipresnio užgauliojimo, be aštresnio žodžio, nors 
sieloje jautėme, kad tarp mūą yra stora siena, pa
statyta klasinių prieštaravimų, ir tos sienos nebe
pajėgiame ar nesiryžtame sugriauti. Rateliai buvo 
tvirti komunistai ir ne bet kas galėjo juodu iš pa
sirinktų pozicijų iškreipti. į ’

(Bus daugiau)

Užsiprenumeravo “Kelias į Laimę”
J. Strimila, N. Kaulinienė, Stefanija Cedronienė, Juo

zas Ruseckas, J. Shaynausky, Dąn Mažylis, Stasys Pau- 
t lenką (per Karsoną), Juozas Ruseckas; per worcesterietj 

S. Janulj: Mr. ir Mrs. Jurgis Kanapkiai (dvi), Jonas 
Senkus; per worcesterietį Mazurką: Petras Adomaitis, 
frapk Mazurka; Marijona Vitkauskienė (praėjusio tre
čiadienio Laisvėje jos pavardė 'buvo neteisingai pažymėta 
“Ditkauskienė.” Atsiprašome!).

Detroitas, Miami, Fla., ir Atgal
(Pabaiga)

Darbininkams gyvent Flo
ridoj ir Miami mieste — ne 
vieta. Ten važiuojant,* rei
kia turėti maišus pinigų, tai 
gdl kaip nors galėtum įsi
kurt bent kiek žmonišką gy
venimą. Ten gali važinėti 
tik turtuoliai, kuriems pi
nigus sudeda kiti žmonės, o 
jie, nuvažiavę Floridon, pa
simaudė jūrų vandenyje, ir 
turi “good time.”.

I
L. L. D. 75-tos Kuopos 

Susirinkime
Teko dalyvauti Literatū

ros Draugijos kuopos susi
rinkime. Draugė Tamošiū
nienė priklauso toje kuopo
je, tai sykiu ir nuvažiavo
me. Kuopa, kad ir nariais 
neskaitlinga, bet gyva. Kuo
pos nariai veikia draugiš
kai. Man patiko kuopos pir
mininkas, . 
jis sugabiai vedė susir----  ,
mą. Jis yra dar jaunas vy
ras ir, matyt, energingas,!

♦ • t . ‘

Rašo Mikais Detroitietis tus išnuomuoja, o ketvirta
me patys gyvena. Nuomos 

Sako, kad tie už vieną apartmentą gauna 
trečią po šimtą dolerių į mėnesį.

Kiek už kitus — besiteira
vau. Ir savame apartmente 
Ijie daij išnuomuoja kamba
rius svečiams — turistams 
iš “nortų.” Greblikas taiso 
'dar ir daugiau kambarių

Maksim Gorkis

Apie Literatūrą

New Britam, Conn

metraščio,

Pt»ib*Wnhia Pa

nepasi-
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Hong Kong.— Anglai per 
šią koloniją veda jau gana 
plačią prekybą su Kinijos 
Liaudies Respublika.

dytojų patarimai apie kūdikio 
vystymąsi, maitinimo tvarką, 
skiepijimą, apie kūdikio auk
lėjimą iki vienerių metų am
žiaus.

Leidinyje yra dienynas mo
tinos. užrašams.

“Mano kūdikio dienynas.”
VILNIUS, 49-XI-30 a. Res

publikos sanitarinio švietimo 
namai išleido kūdikių prie
žiūros klausimams skirtą kny
gą, pavadintą ‘‘Mano kūdikio

knygos “Pasikalbėjimai 
Apie Amatą”) •

Užbaiga

orenclžių medžių ir | rašytojams. Yra kažkaip juo- į 
įp, šiąip medelių; nięk'as neau-Įkinga bijoti mokytis iš kla- f

Negalime girtis su veikla, 
tas kaip kada atlie- 
Atsibuvusiame L L D 

pobūvyje padaryta 
pelno, tai vėlesniame 

imta ir,

rodosi, ji yra 
korespondente) 
detroitietė drg.

draugiškai patarčiau
nieko neaugina, niekas ne-! draugams kritikam8 kreipti

|Beje, dar turiu pažymėti, 
kad drg. Greblikai nieko ne- 
aUgina ant savo žemės apie

, nąs turi
p akepio žemės, bet taip pat

Galima sakyti, kad visi 
nuvažiavę Floridon gyvena

mika labiau sutaptų su “vei
kimo” sąvoka.

Vertė V. Kličmaras
(Iš

dirbti — ir 
darbas, pats pradės tave mo
kyti, tai žino- kiekvienas dar
bininkas. Jei mokymasis būtų 
suvedamas į pamėgdžiojimą, 
mes neturėtume nei mokslo, 
nei technikos, o ir literatūra 
nepasiektų tokio tobulumo, 
koks yra būtinas jauniesiems būdžio apielinkėj.

’ o ’ tama, kad aš neatmetu būti- 
Miami ir ot.? numo kalbėti apie atskirus 

nėra rynų' veikalus. Bet J. Libedinskio 
stubu nešva-

— išma-

lyg būkšta utis, 
klasikas pačiups mokinį už 

i, rodosi, du ir pusę kojų ir nusineš jį į savo kapą.

, Tvaskienė ir

sumanymą.
“tėvynainiai” jau
panašų “mūšį” pralaimėjo.. 
Nesiseka “teisėjams.” Ge-i 
rai padarė Klubo nariai,! 
kad atmetė tokią politiką. 
Progresyviai nariūi nesi
stengia, kacl Klubas apvaik-' 
ščrotų Tarybinės Lietuvos svečiams — turistams. Taip 
sukaktuves; jie nenori su- Greblikai ir gyvena.
kelt nesutikimų tarpe Klu
bo narių. Tai ko ten lenda

iš nuomų, iš turistų. Gerai, 
kad tokių nuomininkų yra. 
Bet jei jų nebūtų ar nebus, 
kas tuomet? Taksai už nuo
savybes labai brangūs, dar
bų nėra. Pats drg. Grebli
kas neturi pastovaus darbo. 
O gal nuvažiavusieji Flori
don turi “milijonus” dole
riu ? 

4-

Pas Greblikus gyvena de
troitietė Brazaitiene, turtin
ga moteris, pirmiau turėju
si saliūną, o dabar nesvei- 
kuoja. Ji važiuoja Floridon 
“gydytis.” Kai turėjo saliū
ną, nepaisė savo sveikatos. 
Pas kitą lietuvę (jos vyras 
miręs; ir 
“Naujienų” 
—4 gyvena 
Tvaskienė.

Jei kas žino, kad Michi
gano valstijoj nesveika gy
venti todėl, kad Michigano 
valstija apjuosta vandeniu 
— dideliais ežerais ir drėg
ni, tai miestas St. Peters
burg randasi ant pussalio, I 
ant žemės iškyšulio, tarpe 

i vandenų. Tai turėtų būti 
Idrėgna ir nesveika įgyventi. į meistriškumo metodų. Išmok- 
|Bet, mat, Florida,' šilta, jū-i ti darbo metodo visai nereiš- 
rų sūrus vanduo, ir žmonės kia naudotis juo visą gyveni- 
įsitikinę, kad ten sveika gy- mą: tik pradėk 

Mvehti. Anot patarlės: “Ti- 
T . , . v v. kėlimas padarys tave svei- Lietuvių Piliečių , 1

Klubo nariais. !
| Pasimatymas Su Kitais 

Draugais

smetonizmo garbintojai su 
savu k r omu?

Tame pačiame Klubo su
sirinkime įvyko dar vienas 
juokas. Drg. Kriaučiūnas, 
atsistojęs perstatė adv. Ma- 
sytę ir Miką, kad jiedu bū
tų priimti į Klubo narius, 
dar pridėjo, kad “garbės 
nariais.” Ir, ak, tu svieteli, 

tei-

(Pabaiga)
“...mes turime atmesti ten

denciją dėl diskusijos apolifū 
zacijos”. (

Juk galima pasakyti ne taip 
baisiai gudriai: mes atmetame 
ketinimą šalinti politiką iš 
mūsų ginčų. Nėra nieko tokio, 
ko negalima būtų išdėstyti 
paprastais, aiškiais žodžiais. 
V. I. Leninas nenuginčijamai 
įrodinėjo tai. Bet mūsų kriti
kai mažai rūpinasi paprastu
mu ir aiškumu, o tai būtina 
pedagogikoje.

Yra žinoma, kad “nėra dū
mų be ugnies”, bet pas mus 
politikos ugnis per daug duo
da žodinių dūmų. Kiekviena 
kritikų grupė turi savo myli- 

kiekviena

Antanas Mason, ,^udo ....
... -i ‘ |sėjas ir viena moteriške is 
11 m G i j)etroito į Tik ką nuo kėdžių 

nenupuolė! “Teisėjas”* net! 
atsistojęs pradėjo žvalgytis, 
kokie tie gyvūnai atsistos ir 
eis prie valdybos stalo. Aiš
ku, kad jis yra girdėjęs tas 
pavardes, bet nežinojo, kas 
per sutvėrimai. Masytė ir 
Mikas nuėjo prie valdybos 

/stalo, užsimokėjo duokles ir 
tapo Klubų pariais. Bet čia 
vėl toji moteriškė iš Detroi
to pradėjo zurzėt, kad Ma
sytė esanti “raudona,” ir 
“nereikią tokių narių.” Drg. 
Kriaučiūnas pajuokiančiai! 
jai paaiškino,"girdi: “Masy
tė dabar kasdieną būna ant 
“byčių,” maudosi saulės 
spinduliuose ir sūrame 
vandenyje, saule nusidegi-| 
nusi, tai ir atrodo, kad rau-i 
dona.” Tuomi ir užsibaigė 
zurzėjimas, ir tasai juoką

nebėkandidatavo į kuopos 
pirmininkus ’ ateinantiems 
metams. Kuopos pirminin
ku , išrinktas drg. Stanley: 
Meison iš Waterburio.

Tame susirinkime teko ir 
mums, t. y.', Masytei ir 
man, prasitart keletą žod- 

kuopos pirmininkas 
kad ka nors

žiu;
V f

“pareikalavo,” 
pasakytumėm. Prisiminiau 
ir apie Vilkelį, esantį Or-1

valdyba ir tūli nariai pasi-, 
ėmė Vilkelio adresą, ir pa
sižadėjo teikt jam kokią 
nors finansinę paramą.

Miami Lietuvių Piliečių
Klubo Susirinkime

Kitą dieną, su buvusiais 
rochesteriečiais M i k i tais Dabar Masytė ir Mikas yra 
nuvažiavome Lietuvių Klu- Miami 
bo susirinkimam Kiek ta
me klube yra narių — nete-, 
ko patirti. Bet jamel;pri-Į 
klauso visokio kalibro lietu- į 
viai. Priklauso detroitiečiai Apart Tamošiūnų, 
Tamošiūnai, Kriaučiūnai, 
rochesterieciai Mikitai, ir 
kiti progresyviai žmonės. 
Bet yra ir vadinamų “tė
vynainių,” smetonizmo gar
bintojų. Priklauso net vie
nas smetoninis teisėjas, 
Daugnoris, neseniai atvykęs 
iš Vokietijos; dabar, sako, 
jis dirba valgykloje kaipo 
indų plovėjas (dishwasher). 
Kaipo teisėjui, toks darbas 
yra tinkamas.

; Tie “tėvynainiai” vis 
bando tą neutrališką Klubą 
pasukt smetonizmo garbini
mo pusėn, paversti jį savo

aplan- n^ma’ s^ov^ tuščia. Turi tik 
kerne drg. Kriaučiūnus, pit- Pp f 
tsburghi-ečius Sliekus,

mąją Galatėją, i 
nimfų puošniai aprengta bai
dančiais gudriais žodžiais, o i 

. tai ved'a prie to, kad jaunas 
literatas skundžiasi: “terminai 
aptemdo klausimų esmę, ir 
rašoma pas mus ilgiausiais pe
riodais su įterptiniais saki
niais bemaž kiekviename. 
Skaityti tiek sunku, kad du iš 
mūsų ratelio atsisakė bendrai 
nagrinėti”....

Pats aš galvoju, kad šie 
nusiskundimai yra teisingi, 
nes man neatrodo, -kad mūsų 
kritika per dešimtį metų bū
tų nuėjusi tiesiąja linija to
liau už Plechanovą ir Leniną. 
Ir jau yra buvę nemaža atve
jų, kai ji nueidavo toli į sve
timą šalį.

Daug ir seniai jau ginčijasi, 
ar reikia mokytis iš klasikų ?

Mano nuomonė: mokytis 
I reikia ne tik iš klasiko, bet 
i net iš priešo, jei jis išmintin
gas. Mokytis nereiškia sekti 
kuo nors, o reiškia išmokti

pagal sutartį, ten atvažia- ncs srfdįtys, kaip sikų, 
vo ir rochesterieciai Miki-lr | klfcur.' Miami Kriaučių- klasi 
tai. Apart Slieko, visi yra 
pasitenkinę' savo gyveni 
mais. Drg. Sliekas papasa
kojo^ daug žim 
kų apie tenaitinį gyvenimą. 
Sakė, kad jis buvo privers-

bet šis 
karna. 
27 kp. 
gražaus 
kuopos susirinkime
veik visas, ‘išdalintas sekamai: 
Vietos darbihinkų judėjimui 
$10, Kooper. Bendrovės suva
žiavimo proga pasveikinta 
dienraštis Laisvė su $10, kuo-' 

xpos narys d^ J. Žilinskas tam 
pačiam tikslui aukavo $2, Vil
nies redaktoriaus d. V. An
drulio gynimo nuo reakcijos 
reikalams $5, LT .D knygų 
fondui $5. T. M. Karsonui nu
pirkti medines kojas $3 ir nu-

' tarta palaikyti narystė LMS 
3-čioj apskrity j.

Kuomet žiemos šalčiai mus 
negązdins, nors ir dabar ne
šalta, bet žiemai nepasitiki
me, ji nekartą iškerta netikė
tų šposų, tuomet bus suruošta 
pažmonys sukėlimui daugiau 
finansų apšvietos reikalams.

Kai kurie nariai pageidavo 
šiemetinio Vilnies 
tas bus parūpinta.

Vieno dalyko pas mus trūks
ta, tai apdairumo. Jei jo 
daugiau rastųsi, gautume vie-' 
na kitą naują narį į Lietuvių 
Literatūros Draugijos eiles, 
vieną kitą Laisvei naują, skai
tytoją, kartu turėtume dides
nį būrį draugų. Raemus me
tų laikotarpį, kuriame randa
si daug valandų, ’mošų nuo 
darbo, jei mes visi pašvęstu
me bėnt keletą valandų kas 
savaitė apšvietos reikalams, 
pamatytume, kaip daug gali
ma gražaus darbo atlikti. Im
kime ir (pagalvokime apie tai.

Teko girdėti, jog vienas iš 
draugų aplaikė laišką iš Lie
tuvos nuo savo seserų GriŠka-.

Rašo, kad 
jie susirašė į kolektyviškus 
ūkius. Ir nusiskundžia, kad 

kad negauną .laiškų iš Amerikos 
nuo artimųjų.

Galvoto jas. .

CKdb papasa r r> LnKnQ„Q; daugiau dėmesio | literatūrąnvddvin dolv auga. 1 as uos tik KoKnacai , . & . *. . . ‘geiųzių uaiy-i. ’i kaip visumą, o ne į pavienius
inį gyvenimą, iriorenuziai. jos reiškinius. Savaime supran-
blTVri nvivovi!- :k5U KU1 IdlS tCKO KdluCtlS, i1)rnn OX nnof-mcit-n Kriti-

tas važiuoti Floridon dėlei sa^e» kad 
nesveikatos. Dabar, Petersburg e 

(sūrų”) is 
riam vandeniui 
toms nutekėti. Sako, jie tu
ri tik' vadinamas “septic 
tankas,” į kurias subėga vi
sos išmatos. Netikėtinas da
lykas! Mes nertuose neį
pratę prie tokio gyvenimo. 
Pas mus visur' technika, 
viskas įtaisyta moderniškai.

Atgal į Noi’tus 
miesto, ant rainis saios. r ui- ... 1
kus brangus palocius,* neži- Atsisveikinę su draugais 
nia, su kiek kambarių. Vi- Greblikais
sur aukštos geležinės tvo- Brazaitiene, patraukėme at- 
ros, bromą su geležine, ati- į nqrtus,^ į namus. Be-

žmonos
dr-gė Sliekienė jaučiasi ge-! 
rai. Drg, Sliekas nepasiten
kinęs dėlei kokių ten nesu
sipratimų su “Laisvės” Re
dakcija. Bet nebuvo laiko

politikos įrankiu. Ir šiame‘Pečiau pasikalbėti.
Al Capone Palociuš

Apžiūrėjome ir buvusio 
gengsterių karaliaus Al Ca
pone palocių,' prie Miami 
miesto, ant Paims salos. Pui
kus brangus palocius, neži-

susirinkime minimas “tei
sėjas” davė sumanymą, o 
kiti įnešimą, kad * Klubas 
apvaikščiotų “Lietuvos Ne
priklausomybės” paskelbiu™ 
sukaktuves, 16 d. vasario. 
Bet čia atsirado “kietų rie
šutų,” kurių “tėvynainiai” 
negalėjo perkąsti. Tuojau 
pasiėmė balsą drg. Kriau
čiūnas, ir 
pakalbėjo, nors ir 
aiškiai prieš tą sumanymą. 
O kąi atsistojo drg. Chas. 
Tamošiūnas, ..tai ir visai su
gadino “tėvynainių” liniją. 
Tarpe kitų pareiškimų, Ta
mošiūnas pasakė: “Mes 
esame Amerikos piliečiai, 
turime savo sukaktuves, sa
vo šalies reikalus, ir nepri
valome ieškoti svetimų die
vų. Kurie jaučiasi, kad jie 
yra Lietuvos piliečiais, te
gul rengia sukaktuves, ir 
tegul .garbina buvusią val
džią, kuri paskelbė Nepri
klausomybę, bet Klubą te
gul palieka ramybėje.” Ta
mošiūno kalbą palydėjo na
rių aplodismentai (rankų 
plojimas). Balsuojant, dide
lė balsų didžiuma atmetė tą

pusėtinai gerai 
e visai

daroma siena įvažiavimui 
'automobiliams. Capone jau 
yra miręs, o kas dabar val
do tą, palečių.— nežinau.

Ant tos salos gyvena vien 
tik turčiai. Ten gyveno ir 
gengsteris Capone, ir val
dė net tūlus valdininkus, 
Gera jam buvo gyvent.

St. Petersburg
Kai jau pradėjome važi

nėti, tai nusprendėme už
sukt ir į St. Petersburg^, 
kitoje pusėje Floridos vals
tijos. Nuo Miami iki St. 
Petersburg^ yra apie 250 
mylių. Ten dabar gyvena 
detroitiečiai drg. Greblikai, 
ir tūli kiti lietuviai. Grėbi
kai turi nusipirkę nemažą 
ketųrjų ąpartmentų namą 
su nemažu sklypu žemės ap
link namą. Tris apartmen-

važiuojant užtiko mus snie
gas Kentucky valstijoj, o 
ant rytojaus lietus ir dide
lė. migla. Tai buvo jau In
dianos ir Michigano valsti
jose. Indianos valstijoj ma
tėsi gražios farmos, farme- 
rių gražūs pastatai ir lau
kai, o tuose laukuose paleis
ti vaikšto - ganosi gražūs 
gyvuliai. Jei jau kur sveika 
ir geriau būtų gyventi dar
bininkams, tai, manau, In
dianos valstijoje.

Jei grabo r i us
šauks, ir turėsime kiek at
liekamų centų, tai gal vėl 
kada nors teks aplankyti 
Floridą arba Cąliforniją.

»_______ ,

“Herojaus himnas” savo tema 
nėra pavienis dalykas, ta te
ma pas mus yra parašyta ne 
viena dešimtis knygų, ir labai 
naudinga išaiškinti, kaip kei
čiasi tema metai iš metų. Taip 
vertinant literatūros darbą, 

|galima prieiti labai pamoko- 
' i mas išvadas. Reiškia: reikėtų 

duoti kasmetines literatūros 
vystymosi apžvalgas pagal, 
temas.

Visiškai būtina rimtai žiū
rėti į “apybraižinink(ų” darbą 
ir, liovusis laikyti apybraižą 
“žemesne meno forma”, viso
keriopai padėti jai augti ir 
vystytis iki galimo tobulumo 
ribų. Nereikia ignoruoti pro
vincijos literatūros ir spaudos, 
pavyzdžiui, žurnalas “Sibiro 
ugnys” visiškai nusipelno rim
to kritikos dėmesio, puikus 
žurnalas.

Reikia duoti tautinių mažu
mų literatūrų apžvalgas, ne
kalbant apie ukrainiečių, bal
tarusių literatūros apžvalgų 
būtinumą.

O kritikai nestitarimus išsiaiš
kintų daug greičiau ir sėkmin
giau ne popieriuje, o priešin
goms grupėms asmeniškai ir 
betarpiškai bendraujant kon-1 dienynas”. Leidinį sudaro gy- 
ferencijose, pasitarimuose, su-' ’ 
važiavimuose.

Ginčai, kai atstumas vieno 
nuo kito' yra didelis, įgauna 
perdaug atsietinį ir smulkme
nišką pobūdį. O betarpiškai 
bendraujant draugams, pole-

Svarbu Philadelphječiams • 
Žinoti!

Pennsylvanijos Universiteto 
meno grupė kas metai rengia 
tarptautini koncertu, kuriame 
dalyvauja daugelio tautų 
grupės su savo chorais* daini
ninkais, muzikantais, ar šoki-'' 
kais.

Nuo lietuvių jau kelinti mes
tai dalyvauja tiktai Lyros 
Choras, šiais metais irgi 
įvyksta tąs puikusis parengi
mas, tai bus penktadienio va
kare, 3 dieną vasario, pradžia 
8 vai.

Lietuvių Lyros Choras bus 
pirmutinis ant programos. To
dėl svarbu nepavėluoti ir, ži
noma, lietuviams pasinaudoti 
proga išgirsti ir "pamatyti dau
gelio tautų menininkus. Įžan
gos nebus jokios. Vieta: Uni
versity of Pennsylvania, Irine 
Auditorium, 34th. ir Spruce 
Sts.

Būkime laiku!
Kaimynas.

• ■ O
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Philadelphia, Pa

taipgi Eugene 
pats save gynė

Dr. W. E. B. Dubois 
Kalbės Cleveland©

tik 
ku-

kaip
6 d.,Veiklus kolūkiečių dramos 

ratelis.

Yra varoma kampanija rei
kalauti majoro administraci
jos ir naujai išrinktos miesto 
tarybos įvesti teisingos samdos 
įstatymą Clevelande. Praė
jusiais metais buvo įnešta į 
miesto tarybą rezoliucija per 
tarybos narį Jaffe Carr ir už 
to įstatymo įvedimą stovėjo 
Progresyvių Partija ir neku
rtos unijos. Tas įstatymas bū
tų įėjęs, jeigu ne Komercijos 
Buto, su pagalba AFL ir CIO 
biurokratų, duotas pasiūly
mas, kad miesto taryba, vieto
je leisti tokį įstatymą, paliep
tų darbdaviams savanoriai lai
kytis teisingos samdos. To 
prižiūrėjimui tapo išrinkta 
komisija. Bet dabar patys— 
majoras Burke ir Komercijos 
Butas — buvo priversti pri
pažinti, kad darbdaviai sava
noriai nieko nepildo, jie negrų 
ir kitų mažumų grupių žmo
nes pirmiau atleidžia iš dirb
tuvės ir paskiausiai priima

shallo Planas įsteigtas, sulai
kymui komunizmo, komuniz
mas auga tų šalių darbo žmo
nių kovose, už išlaikymą savo 
gyvasčių.

Kad dviejų dienų suvažiavi
me būtų galima išspręsti ku*o- 
daugiausiai partijos užduočių 
ir pravesti planus ateities vei
kimui, suvažiavimo išvakarėje 
susirinko įvairūs komitetai, 
kad suformuoti visus suvažia
vimui sumanymus, rezoliuci
jas ir iš vakaro juos šimtais 
atspausdinti ant mimeografo, 
k,ad rytą, sesijoms atsidarius, 
būtų galima išdalyti delega- 

Delegatai, turėdami 
savo rankose, galėjo

vai.

bus

rabinas 
buvęs 
nariu

gimtadienių 
rengiamas 

sekantį šok

vakari- 
darbo 
norma 

žemyn.

eksponentas
Rosenthal, 

legislatures
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visą pasaulį, bet 
suklupo. Dabar 

i pasimoiimas 
dar sunkesnių

tams.
juos 
lengviau daryti tų sumanymų 
pataisymus ir dapildymus su- 
lyg savo patyrimais dirbtuve*' 
se, unijose, savose apylinkėse 
ir, nekurie, reakcijos naguose.
Progresyvių Partijos
Atyda Farmeriams

Pavyzdžiui: Diskusuojant 
rezoliuciją farmerių klausimu, 
vienas delegatas, kuris sakėsi 
nesąs farmerių, tik esąs arti 
susirišęs su farmerių proble
momis, sakė:

—Mūsų valdžia superka 
milijonais tonų farmerių pro
duktų, 
kainas 
Tačiau 
meriu,

kad palaikyti aukštas 
ant farmerių produktų, 
juos superka ne iš far- 
bet iš spekuliantų, ku

rie superka pusdyk’ai iš far
merių, kada pas juos yra per
viršis. Kad palaikyti aukštas 
kainas ant sėmenų aliejaus ir, 
žinoma, ant maliavų, speku
liantai superka visas linų sė
klas iš’ farmerių, mokėdami 
apie po $3 už bušelį, ir per
viršį nuo to grobio spekulian
tai parduoda mūsų valdžiai. 
O kada farmeriams reikia 
sėmenų įmaišyti į gyvulių 
maistą, farmeriai moka po $6 
už bušelį.

Aukštesnės darbininkų al
gos irgi nesudarančios dides
nės farmerių produktų pirki
mo galios, nes farmeriams ne
są galimybės parduoti savo 

Į produktus tiesioginiai darbi- 
. ninkams. Todėl minimas dele- 

, prie 
farmerių klausimu rezoliuci- 

smulkiems farme-

Tai dabar tuo tikslu, pro
ga Abraham Lincoln’o ir Fre
drick’o Douglas 
paminėjimo, yra 
masinis mitingas 
madienį. vasario
todistų Bažnyčioje, 
105th St. Pradžia 
po pietų.

žymiausiu k a 1 b etoj u m 
istorikas negras Dr. W. E. B.
DuBois iš Now Yorko, civilių 
teisiu 
Rudolph 
valstijos
Hon. Lody Huml ir kiti. Mu- 
zikalę programą išpildys 
Abrasevic Singing Society ir 
Youth Harmonizers.

Šį masinį mitingą rengia 
apie 20 kliubų ir tarybų, ko
vojančių prieš diskriminaciją. 
Todėl, kuriems laikas pavėli
na, tame mitinge ras daug# ko 
pamokinančio ir įdomaus. 
Įžanga tik 50 centų.
Truputis iš Ohio 
PP Suvažiavimo

Ohio valstijos Progresyvių incxlllo> rvvivl 
Partijos antras metinis, dviejų j gatas davė pataisymą
dienų, suvažiavimas buvo ga
na gyvas ir entuziastiškas, jos. kad 
Stengėsi iškelti aikštėn visas Hams nėra kitos išeities, kaijf 
darbo žmonių problemas ir 
surasti būdus jų išrišimui.

Suvažiavimą atidarė valsti
jos direktorius Hugh DeLacy 
ir pakvietė valstijos pirminin
ką, Dr. Oliver S. Laud, užim
ti suvažiavimo vietą.

Dr. Laud pasakė žingeidžią 
įžanginę prakalbą, išdėstyda
mas, kaip, 16 mėnesių atgal, 
susitvėrė nauja politinė parti
ja Ohio valstijoje tikslu išlai
kyti pastovią taiką, pakelti 
gerbūvį ir užtikrinti civyles 
teises paprastiems žmonėms. 
I.r kaip tuo naujos partijos 
organizavimo laikotarpiu pri
siėjo susitikti tiesiog nesitikė
tų trukdymų iš Ohio adminis
tracijos pusės. Nuo tų trukdy
mų prisėjo gintis teismuose, 
kas sudarė daug bereikalingų 
išlaidų ir triūso. Taipgi, Dr. 
Laud, nušvietė partijos jau 
nuveiktus darbus, pažymėda
mas atmušimą Bartunek’o 
pro-fašistinio biliaus ir pasi- 
briežtus darbus ateities veiki
mui.

Kitas irgi geras kalbėtojas, 
tai Progresyvių Partijos gene- 
ralis teisių patarėjas John 
Abt. Jis sakė. “Jie ir mes tu
rime problemas. Mes galime 
išrišti savo problemas. Bet jie 
(monopolistai su šalies admi
nistracija) nepajėgia ir nepa
jėgs išrišti savo, todėl, kad jų 
jėgos mažinusi su kiekviena 
diena, o mūsų dauginasi tuom 
patim tempu,” sakė Abt. “Vo
kietija buvo pasimojusi domi- 
n u o t i 
skaudžiai 
Amerikos 
silauks dar sunkesnių pa
sekmių. Abt faktais įrodinėjo, 
kaip sumaršalintose 
n esc Europos šalyse 
žmonių pragyvenimo 
nupuolė 30 nuošimčių 
Todėl, tęsė Abt, vietoje atsiek
ti savo tikslą, dėl kurio Mar-

kurioj 
Clevelandas.

vienytis su darbininkais ir 
bendrai kovoti . prieš bendrą 
visų priešą — išnaudoto jus.

Toks iš anksto suvažiavimų 
prirengimas yra pavyzdingas 
ir daug pagreitina suvažiavi
mo eigą.

Delegatų suvažiavime rado
si 174,’ iš kurių apie pusė iš 
Cuyahoga apskritie 
randasi ir

Išrinkta šiems metams gera 
valstijos centralinė valdyba: 
pirmininku fizikos profesorius 
D r. Oliver S. Laud, valstijos 
direktorium buvęs kongresma- 
nas Hugh DeLacy, sekretore 
veikli unijose Paly Pope, iždi
ninku Leonard H. Hinds ir 24 
vice-pirmininkai -iš visos Ohio 
valstijos miestų, apskričių ir iš 
atstovaujančių unijas ir įvai- 

i rias mažumas.

Klubo Susirinkimas

Sekantis Progresyvių Parti
jos Lietuvių Kliubn susirinki
mas, kuris įvyks vasario 10, 
7 :30 valandą vakare, nariams 
žinomoje vietoje, bus gana 
svarbus. Sausio mėnesio su
sirinkimai! nesusirinko ganė
tinai, kad būtų buvę galima 
atlikti metinio susirinkimo prie
voles. O tas labai bloga. To
dėl 'sekantį susirinkimą pri
valome atsilankyti visi, nes 
reikės išrinkti šių metų valdy
bą ir kitas komisijas. Prie 
to, mūsų delegatas išduos pla
tų raportą iš ką tik įvykusios 
Progresyvių Partijos suvažia
vimo. Todėl būkime visi, kad

su- susipažinti su partijos veikimu
dėl darbo žmonių gerovės, už 
taikų ir demokratija, kad su- 
sirištume nors kiek daugiau su

Gražiai Palydėjome
Draugų Krugerį

Draugas Juozas Krugeris,

kurį ištiko netikėta mirtis nuo 
elektros pajėgos dirbtuvėje, 
tapo gražiai palaidotas. Ve
lionis Juozas turėjo daug 
draugų tarpe skirtingų įsitiki
nimų žmonių ir dirbtuvės san- 
darbininkų. Tą liudija žmo
nėmis užsikimšimas velionio 
Krugerio šermenyse. Gyvų gė
lių vainiku irgi buvo daugybė. 
Taipgi daugybė žmonių paly
dėjo velionio karstą iki Lake
view kapinių.

Koplyčioje prie velionio S 
karsto Julius Krasnickas gra
žiai sudainavo kelias atatinka
mas daineles. .Draugas že- 
brys pasakė gražią prakalbėlę 
prie velionio kapo.

Giliausios simpatijos velio
nio žmonai, sūnums,, jo arti
miesiems draugams. J. N. S.

Kolūkiečiai mokosi 
agrotechnikos

JURBARKAS, 49. XI. 24. 
•— Jurbarko valsčiuje, prie 
Meškininkų apylinkės klu
bo - skaityklos, suorgani
zuotas agrotechnikos rate
lis.

Klubo - skaityklos vedėja 
Andriuškevičiūtė kolūkie-' 
čiams paskaito literatūros 
agrotechnikos klausimais. 
Skaityta tema vėliau kolek
tyviai aptariama. Ypač są
žiningai agrotechnikos ra
telio užsiėmimus lanko “Ta
rybinio kelio” ir “Tarybinio 
artojo” kolūkių pirminin
kai, brigadininkai, grandi- 
ninkai bei šių kolūkių vals
tiečiai. J. Kūginis

išaugino Kaišedorių tarybinio 
ūkio kiaulininke F. Valeišai- 
tė.

★ Kultūros namai
Salantų miestelyje
gos apskr.). Kultūros

B. Genzelis.

įsteigti 
(Kreti n- 

namų 
choras aktyviai ruošiasi Dainiu 
šventei. A. Beniušis

★ Metinį visų gyvulininkys
tėj fermų komplektavimo 
planą, su kaupu įvykdė Raudo-* 
nes valsčiuje “Salomėjos Nė-; 
ries” vardo kolūkis (Jurbar
ko apskr.). Kiaulininkystės 
išvystymo planas1 įvykdyta 
200%. D. Starkus

William R. Hood Sakys 
Kalbą Niujorke

William R. Hood, iš Dear
born, Mich., sekretorius CIO 
United ■ Automobile Workers 
unijos fordinio lokalo, turin
čio 70,000 narių, atvyks į Niu
jorką ir čia sakys kalbą.

Kalbą. Hood sakys didžiulia
me mitinge, kuris įvyks vasa
rio 2 d. Manhattan Centre, 
34-toji gatvė ir 8th Avė., 
Manhattane. Pradžia 8 v. v.

Masinis mitingas ruošiamas 
tarimui svaraus žodžio už ad
vokatus, kuriuos teisėjas Me
dina nusmerkė nuo 
šešių mėnesiu kalėti.

Šis mitingas įvyks 
tuojau prieš vasario
rią Circuit Court of Appeals 
pradės svarstyti šešių advoka
tų bylą, be jokios kaltės nu- 
smerktų kalėti — nusmerktų 
už tai, kad jie išdrįso ginti 
11 komunistų vadovų 
siais metais!

Sekami advokatai 
Medinos nusmerkti: 
W. Crockett, Jr.,
Goldstein, Abraham J. Isser- 
man, Louis F. McCabe ir Har-

ry Sacher;
Dennis, kuris 
savo teisme.

Mitingas žada būti įdomus 
ir svarbus, ir jin kviečiama 
Didžiojo Niujorko visuomenė 
dalyvauti. N.

Teisėjas Nicholas M. Pette 
jau pradėjo eiti teisėjo parei
gas Queens General Courth- 
ousėje. Jis buvo teisėju 
inauguruotas praėjusį penkta
dienį.

Serga d. Anna T’aulikaitie- 
ne. Buvo gavusi kraujoplūdį 
(hemorrhage) ir išgulėjo Šv. 
Marijos ligon būtyje apie dvi 
savaites, 
kesnė ir 
E. Emery

Draugė 
Klubo ir
Sveika būdama 
dirbėjusi mūsų 
•Organizacijų 
Tad pažįstami, draugai atlan
kykite ją, suteikite jai .ener-, 
gijos laimingai pasveikti. Lin
kiu geriausios sveikatos.

P. Walantienc.

Dabar šiek tiek svei- 
grįžo namo, 411

St. ‘
.yra
LLD

nare Moterų 
10 kuopos, 

yra daug pa- 
pažangiųjų 

parengimuose.

Camden, N. J
turėjo su

są usio. Ta- 
nu- 

porą

Darbininkai įgyja 
specialybes

Vilnius, lapkr. 15 d. —
Daugiau kaip 400 Tarybų 

Lietuvos lengvosios pramo
nės įmonių darbuotojų yra 
įgiję naujas specialybes ar
ba kėlę savo kvalifikacijų 
Visasąjunginio kvalifikaci
jai pakelti instituto Rygos 
filiale, kuris aptarnauja 
trijų Pabaltijo tarybinių 
respublikų— Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos tekstilės, 
trikotažo, odos ir avalynės 
pramonę.

“Darbininkų institutas” 
— šitaip daug kas vadina 
šią mokymo įstaigą. Ir iš 
tiesų, šiame institute šim
tai darbininkų įgyja naujas 
specialybes. Šiuo metu čia 
mokosi 50 darbininkų iš į- 
vairių mūsų respublįkos į- 
monių. Pusė jų ruošiasi 
tapti meistrais. Tai Plungės 
“Linų audinių’’ darbininkas

KAUNAS, 1949 m. XI 8,(^.d. 
Į platesnį meninį darbą įsitei
gė Garliavos valse, kolūkio 
“Kelias į komunizmą” da
rnos ratelio nariai jaunieji ko
lūkiečiai. Dramos rateliui 
energingai vadovauja kolū- 
kietė Anastazija Mieliauskie- 
nė.

O. Budrevičiūtė, J. Šimkū
nas, P. Merkšaitis, A. Mie- 
liauskienė ir kt. jaunieji kolū
kiečiai Garliavos kultūros na
mų salėje suvaidino J. Mar
cinkevičiaus pjesę “Sugrįži
mas.” •

Ratelis buvo išvykęs gastro
lėms į gretimą Jurginiškių ko
lūkį, kur spektaklis praėjo su 
pasisekimu. Jaunųjų kolūkie
čių dramos ratelis su spektak
liu “Sugrįžimas” aplankys ii’ 
kitus kaimyninius kolūkius.

J. Kazlauska3.

praėj li

te išėjo 
George 

Richard

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kuopos, moterų sky
riaus susirinkimas įvyks penktadie
ni, vasario- ( Fab.) 3 d., Lietuvių sa
lėje, 315 Clinton 
vai. vakarė.

Mielos draugės! 
bus gana svarbus, 
nekito jame dalyvauti, 
daug reikalų jame atlikti. Taipgi ne
pamirškite naujų narių atsivesti pri
rašymui j kuopą. M. K.

(18-19)

St.,

tad

pradžia 7:30

susirinkimas 
visos malo- 

Turėsime

Dovanai Puikus 
Kalendorius

Kiekvienam kostumeriui. kuris 
pirks 2 ar daugiau dėžutės Miracle 
Ointment. lietuviškos išdirbystčs 
vaistų.

Yra 5 rūšių gyduolės, kurios gelb
sti nuo daugybės įvairių skirtingų 
ligų. Kalendoriuje rasit platesni ap
rašymą apie ligas ir kaip yartoti 
vaistus. Išmintinga ir būtinai rei
kalinga kiekvienoje šeimynoje turė
ti tokių gyduolių, kaip M. J. Svil- 
pa’s Miracle Ointment. Jų vardai:

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

No. 2. Reumatiškų ir įvairių 
skausmų ....................  1.25

No. 3. Odos įvairių nesveikumų, 
gelbsti nuo “rash”, “athletes 
feet’’, “sinus” nosies ir 
burnos nesveikumo . 1.25

. 4. Nuo niežėjimo odos, ar 
"poison ivy”, “rectum”. 1.25

No. 5. Mostis nuo “piles”, greitai 
veikia ant “piles", užsisenė- 
jusių ar naujų, pagelbės be 

i pjaustymo, jei dar nėra iš
sivysčiusios į vėžio ligą. 
Kaina tik ................ 2.50

Su užsakymu siųskit ir money 
order ar čekį. A^ėsuokit:

M. ŠVILPA, P. O. Box 73, Sta. A, 
Hartford 6, Conn.

Vietiniai galit ateiti 607 Broad St.. 
Hartford.

no

Tinkamai sutvarkytas 
klubas-skaitykla

LLD 133 kuopa 
siri.ukimą 22-rą d. 
po padaryta keletas gerų 
tarinių, iš kurių nors 
man norisi čia paminėti.

Nors mūsų kuopelė nėra 
turtinga nariais nei kapitalu, 
bet visgi nutarėm pasveikint 
Laisvės šėrininkų suvažiavimą Antanas Toleikis, Bajorų 
su $5.

Draugui Patten prisiminus 
apie mūsų mirusį draugą Bro
nislovą Laudanskį, kurį nese
niai palaidojom Camdeno lais
vose kapinėse, be jokių romiš
kų apeigų, 
stojo vienai 
mi pagarbą 
draugui.

Kadangi pagrabo laike kuo
pa nesuspėjo nupirkti kviet- 
ką, tai nutarta liūdesyje liku
siai jo moteriai paskirti $15, 
kas ir buvo jai perduota per 
d. Patten. Draugė Laudans- 
kienė širdingai ačiuoja visiems 
133 kuopos nariams, kad ne
pamiršo jos liūdesio valando
je. Taipgi pageidavo, kad ir 
ateityje nepamirštų, bet atei
tų pasikalbėt ir ją suramint.

Linkiu d. Laudanskienei iš
tvermės ir susiraminimo. O 
jos ilgų metų draugui Broms- 
lavui Laudanskui lai būna 
lengva šios šalies žemelė..

Dėlei blogos sveikatos, d. 
Pattenas atsisakė toliau liktis 
sekretorium. Jo vieton išrink
tas d. Pranaitis, 635 State St., 
Camden, N. J. Patten tapo iš
rinktas organizatorium. Kiti 
du komiteto nariai pasiliko tie 
patys draugai: Bakšas proto
kolų sekretorium, L>. xKazlau- 
čiūnienė kasierka.

Camdenietis.

visi draugai atsi- 
minutei

savo
išreikšda- 
mir us i am

“Laisvės” fabriko brigadi
ninkas Aleksas Mažutis, 
Vilniaus Eidukevičiaus var
do kopibinato brigadinin
kas Adolfas Stankevičius ir 
eilė kitų.

Kauno “Pakaitos” galan
terijos įmonės monteris 
Antanas Baruodas, Šiaulių 
“Elnio” šaltkalvis Albertas 
Kairys ir kiti įgys čia me
chanikų specialybes.

JURBARKAS, 49-XI-30 d.
Pasnietalio apylinkės (Rau
donės valse.) klubas-skaityk
la, vadovaujama M. šiaulytės, 
yra gerai ir pavyzdingai tvar
koma, todėl yra gausiai kolū
kiečių lankoma, čia jie,
dodamiesi gausia tarybine li
teratūra, kelia savo kultūrinį kimas jr bus perrinkimas valdybos

< j bei politinį lygį.

MONTELLO, MASS.
Literatūros Draugijos 6 kuopos 

Kepurių Balius įvyks vasario (Feb.) 
18 d., Tautiško Namo apatinėje sa
lėje, 8 Vine St. Jžanga 5Qc. Gera 
orkestrą šokiams. Kviečiame visus 
atsilankyti. (18-19)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

nail-' jvyks vasario (Feb.) 5 d., 3 vai. 
po pietų, Liaudies name, 735 Fair- 

1 mount Ave., tai bus metinis susirin-

A. Galbuogis.
dėl sšių metų. Dalyvaukite visi at
stovai ir taipgi kviečiame draugijų 
atstovus dalyvauti. ’— Valdyba.

(17-18)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

- Licensed Undertaker

[ĮIMTI

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y.

MeS

Maynard, Mass.
MARCINKONIŲ DZŪKAM 

ŽINOTINA
Man vienas senyvas žmogus 

pridavė laiškutį nuo jo anū
ko, kuris lanko Marcinkonyse 
gimnaziją. Jis rašo:

“Mielas Dziedukai: 
nuo jūsų gavome laišką .
Mes visi esame sveiki ir gyvi, 
gyvename toje pačioje vietoję. 
Tėvelis, mama ir sesuo gyve
na Lynažeryje ,o aš gyvenu 
Marcinkonyse ir ten lankau 
gimnaziją. Dabar esu septin
toje klasėje.”

Tai kur yra sąžinė tų abla- 
vukų, kurie rašo ir šneka, būk 
visus lietuvius išvežė į Sibirą? 
Jeigu jau Marcinkonyse yra 
gimnazija, kur pirmiau buvo 
tik pradinė mokykla, tai kiek 
yra tiesos pas tuos dipukus ?

49 naujoj fermos Tverečiaus 
valsčiuje

TVEREČIAI, 49-X1-30 d. 
Tverečiaus valsčiaus kolūkie
čiai su dideliu pritarimu svar
sto respublikinio gyvulinin
kystės darbuotojų pasitarimo 
kreipimąsi. “Erzveto” kolūky
je įvykusiame valstiečių susi
rinkime “Erzveto” kolūkio na
riai įsipareigojo įvykdyti tri
mečio planą per 2 metus.

žymių laimėjimų Tvere
čiaus valsčiaus kolūkiai pasie
kė" per gyvulininkystės mėne
sį. Per šį laikotarpį čia sukur
ta 49 gyvulių ir paukščių fer
mos, tame skaičiuje galvijų 
fermų — 12, avių fermų — 
14, kiaulių fermų — 9 
paukščių fermų — 14.

P. Bernatavičius.

Kolūkio klubas

JAŠIŪNAI, 49-XI-30 d. Ja
šiūnų valsčiaus (Vilniaus aps
kr.) “Naujojo gyvenimo” ko
lūkio jaunimas nuo 1945 me
tų turi savo klubą-skaityklą, 
kur kolūkiečiai kultūringai 
praleidžia laisvalaikius, bes
kaitydami tarybinę spaudą, 
mokydamiesi. Prie klubo-skai
tyklos veikia tautinių šokių, 
dramos, muzikos, žemės ūkio 
artelės, įstatų nagrinėjimo ir 
kt. rateliai.

Prie kolūkio klubo-skaityk
los įsteigtas agrotechnikos ra
telis, kuriame 62 kolūkiečiai, 
vietos pradinės mokyklos ir 
valsčiaus agronomo vadovau
jami, mokosi agronomijos.

■ A. Berūta.

įvyks

MONTELLO, MASS.
Banketas su Programa

Rengia Progresyvių Partija, 
šeštądienį, vasario (Feb.) 4 d., pra
džia 6:30 vai. vakare, Tautiško Na
mo salėje, 8 Vine St. Vakarienė bus 
italų stiliaus. Jaunimo grupė duos 
programą. Vakarienei įžanga 99c. 
Šokiams gros A. Vasario Orkestrą. 
Kviečiamo visus, — Komitetas.

(17-18)

Tel. EVergreen 8-9770

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-796

JOSEPH BALTAITIS
| BAR & GRILL

ir
Montello, Mass

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Valsčiaus ir kolūkių 
lektoriumai

MAŽEIKIAI, 49-XL30 
Trisdešimt penki Viekšnių val
sčiaus mokytojai, agronomai, 
gydytojai sudaro lektorių gru- 
bę prie- Viekšnių kultūros na
mų. Rengiami pranešimai vi
daus ir tarptautinės politįkos 
klausimais. Skaitomos paskai
tos temomis “Vatikanas — 
dąrbo žmonių priešas”, “So
cialistinio ' žemės ūkio prana
šumas prįeš individualinį” ir 
tt. ...... ' '

Prie 16 valsčiaus kolūkių 
priskirti lektorių grupės na
riai, kurie vietose organizuo
ja sistėmingą kolūkių le,<tp- 
r.iumy darbą, pasitelkdami į 
pagalbą kaimo inteligentus. 
Paskaitos žemės ūkio artelėse 
vyksta kas antrą sekmadienį.

V. Burbulis

Po

d.

KAlšĘp.pĘĮS, ^9-Xl-30 d. 
18 paršiukų iš kiekvienos 
motininių kiaulių gavo ir

ce-

LLD 6 kuopos susirinkime, 
laikytame pradžioj sausio, 
skaitė laišką nuo Civil Rights 
Congress, prašant duoti skel
bimą į Civil Rights Journal. 
Kad kasoje nėra pinigų, nu
tarta vietoje parinkti aukų. 
.Aukavo sekamai:

Po $1: W. Yurkevich, G. 
Shimaitis. Po 50c.: K.
reškienė, K. Beniulis, J. Sti- 
gienė, K. Kūlvelienė, J. Va
lančiauskas, Ida Glodanis, M. 
Gutauskienė . Po 25 c.: P. M. 
Mickevičienė, P .Klimas, J. 
Mineįkis, J. Kukaitis, T.' Bart
kus, M. Benevičienč, K. Vo- 
lungevičienė. Viso $7.25. Pi
nigai pasiųsti ten, kur reikia.

Kuopos valdyba ir nariai 
yra labai susirūpinę, kad ka
soj nėra pinigų. Todėl ruošia
mas kepurių balius, kuopos 
naudai. Atsibus vasario 18- 
tą . žėdnas narys turėtų pa
dėti išgarsinti tą parengimą. 
Drg. B. Lapinskienė paauka
vo rankų cįarbo dvejas mote
riškas pirštines, kurįos bus 
išleistos tame parengime.

G, Sh.

»

■ Telefonas TFT FVTSTON ■
■ EVergreen 4-9407 |g

SHUFFLE BOARD H

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

. 1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Vasario 1, 1950
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Niujorkas 
Skersai-lšilgai

Pia Igy, rumunes daininin
kės koncertas. įvyks vasario 

Town Hall salėje. Pra- 
8 v. v. Dainininkė
ir lietuviškų dainų, tarp 
Stasio Šimkaus “Kur Ba- 
Samanota”.

2 d. 
džia 
n uos

k Ūžė

Rupūžes ir Varlės Dovanos iš Italijos

tai- i sibaigęs tai

Praėjusiame savaitgalyje 
Niujorke buvo atlikta visa ei
lė didelių vagysčių, kurios 
dar nėra “išaiškintos.”

Per visą sausio mėnesį (šie 
žodžiai rašomi antradienį) 
Niujorke nebuvo didesnio šal
čio nei sniego. Tai retas toks 
mėnuo šio didmiesčio istorijo
je.

Praėjusi s*? 
be turėjo savo zmo

Nežinomi dar vagys apkrau- 
stė Sansonu namus (20 E 
35th St.) ir išnešė apie $400,- 
000 vertes žemčiūgų ir kito
kiu brangiu daiktu.

Rabino Schneersohno laidotu
vėse (sekmadienj Brooklyne) 
dalyvavo apie 3,000 žmonių .

Atsiminkite visi, turį auto
mobilius, kad jau nebegalite 
važinėti su senuoju, 1949 me
tų, platu (plato): būtinai tu
rite įsigyti naują, nes su senu 
jus policija gali sučiupti ir 
pabausti.

Mieste daromi spėjimai, jog 
prezidento Roo«evelto sūnus, 
kongresmanas Franklin D. 
Roosevelt, Jr., 1950 metų 
rinkimuose būsiąs demokratų 
partijos kandidatu valstijos 
gubernatoriaus vietai, o majo
ras O’Dwyeris — senatoriaus 
vietai. Kiek tie spėjimai turi 
pagrindo, parodys ateitis.

Niujorko miestas ne juokais 
galvoja apie pradėi’mą “sem
ti” vandens iš Hudson upės. 
Jei kalbamas planas būtų 
įgyvendintas, tai būtų galima 
gauti iš ten 100,000,000 galio
nų vandens per dieną.

John Reiprecht, 56 m. am
žiaus bedarbis (gvvn. po num. 
211 E. 81st St., Manhatta- 
ne), ryžosi nusinuodinti kuri
nių gazu, bet pavyko jį išgel
bėti ; nugabentas ligoninėn.

Aš ėjau sekmadienį su šei
ma namo iš Kultūrinio Cent
ro, bankieto nelaukiau. Prie 
durų dar vis šiūliojosi kryžio- 
kai-hitlerininkai; jie dar tebe- 
pikietavo, nes dar nebuvo pa

eisimai” laikas.
Mane užpuolė dipukai savo 

nekultūringu liežuviu, pradė
jo rėkti, kolioti.

—Bimba ir Mizara, — sakė 
jie mums, — maitina jus rupū
žėmis ir varlėmis.

Aš jiems atsakiau:
— Jūs esate apsiriję hitle

riškų žalčių, todėl dabar dur
na vojate.

Ir nuėjau savais keliais.
Ligi šiol nebuvau tikėjęsis, 

kad fašizmas būtų galėjęs pri- 
perėti tiek nekultūringų gai
valu tarp lietuvių.

Man sakė viena* 
parapijonas, kad jis 
madienį lietuviškoj 

girdėjo kunigą

Mums visiems gerai žino
ma dainininkė Konstancija 
Menkcliūnaitė mūs vis nepa
miršta. Ji rašo mums laiškus 
laiks nuo laiko ir rūpinasi mū
sų organizacijų eiga ii* vei
kla.

Per mane K. Menkcliūnaitė 
prisiuntė laišką Aido Chorui 
ir dvi šilkines skepetaites. 
Vieną skepetaitę prašė per
duoti Aido C,horui. kitą — 
“Laisvei.” Aš tą ir padariau. 
Draugė Menkeliūnaitė prašo, 
kad skepetaitės būtų leistos 
laimėjimui ir pranešti jai, kas 
laimės.

“Laisvės” direktoriai nutarė 
laikyti iki bazaro ir ten bus 
proga bile kuriam iš mūsų ją 
gauti. Eva T. Mizarienė.

katalikas- 
buvo sek- 
bažnyčioj 

’ir girdėjo kunigą agituojant 
’eiti pikietuoti Lietuvių Kultū- 
; rini Contvą. Bet tas d.oras ka- 
I talikąs, užuot ėjęs pikietuoti, 
i atėjo i Laisvės bankietą, labai 
I pasipiktinęs kunigo agitacija. 

Broliai ir seserys katalikai ! 
plūs gerai žinote, jog kunigai 
! ligi šiol skelbia, būk jie nepri- 
‘ taria fašistams - kraugeriams, 
i O dbar, štai, sekmadienį, ku- 
i taigai ragino eiti jus. broliai, 
j drauge su socialistais, taipgi 
su galvažudžiais, žydų smau- 
gikais, lietuviu tautos prie
šais hitlerininkais pikietuoti 
Laisvę, kuri per 36 metus tar 
nauja Brooklyno lietuvių vi
suomenei. kuri katalikų nie
kad neužgauna, bet visuomet 
ju reikalus gina, kaip ir visų 
darbo žmonių !

Gal dėl to, kad kunigai ši
taip daro, popiežius juos auk
ština į prelatus, o jūs tylite. 
Ar nevertėtų pasakyti kuni
gams savo žodis, patariant ku
nigams, kad jie rūpintųsi savo 
dūšiomis, o np užpuldinėjimais 
ant lietuvių pramogų ir suva
žiavimų !

Richmond Hill Pilietis.

Miesto vandens rezervuarai 
biskelį paaugo vandeniu, ta
čiau vandens stokos pavojus 

. dar vis didelis: rezervuaruose 
vandens tėra tik api? 48 nuoš. 
to, kiek normaliai turėtų būti.

“Long Island Press” 
Apie Pikietininkus

War

Pirmadienio laidoje “Ixing 
Island Press” dienraštis sakoj 
jog sekmadieni suorganizuo
tame prieš htisviečius pikiete 
dipukų dalyvavo “daugiau, 
kaip 50.” Tasai dienraštis 

tošių “Queens Catholic 
Veterans” asmenų nuo

trauką. Pasirodo, kad paminė
tos organizacijos šie nariai 
atėjo sekmadienio rytą, atsis
tojo ties sale, pabuvo keletą 
minučių, kol nutraukė jų “pik
čių”, ir tuomet nuėjo sau.

O dipukų “pikčiaus” joks 
kitas dienraštis neišspausdino. 
Tiesa, vieno laikraščio repor
teris buvo atėjęs su aparatu, 
nutraukė porą pikietininkų 
^pikčių” ir prašė, kad Laisvės 
redaktorius suteiktų jam dau
giau žinių apie pikietininkus. 
Kai jam buvo suteikta žinių, 
reporteris nusistebėje ir pasi
leido savais keliais, matyt, 
“pikčius” į šalį pasiuntęs.

Kuria Organizaciją 
“Komunizmui Kovoti

Praėjusį šeštadienį ir sek
madienį Manhattan e įvyko 
Amerikos Legiono sušaukta 
konferencija, kurioje nutarta 
kurti pastovią organizaciją 
“komunizmui kovoti.”

šiuo metu “komunizmui 
kovoti” organizacijų yra tiek 
daug, jog rodosi jų užteko, 
kam reikalinga dar kita?

Konferencijoje dalyvavo ir 
CIO dešiniųjų unijų lyderiai. 
Išrinktas organizacinis komi
tetas, kurio pirmininku yra 
Harry Read.

Konferencijoje kalbėjo se
natorius Mundt, kuris pareiš
kė, jog. Tarybų Sąjunga su sa
vo atomo bomba gali sunai
kinti Jungtines Valstijas “per 
90 sekundų.”

Tokiomis pasakomis senato
riai šiandien užsiimdinėja!

Liaudies Teatro Nariams
Si šeštadienį, 4 d. vasario, 

7 vai. vakare, įvyks susirinki
mas Brooklyno Liaudies Tea
tro,
veikalo 
dintojus dalyvauti, nes turime 
išrišti ateities plana vykimui į 
kitas kolonijas.

Taigi, būkite visi:
Valdyba.

Ypatingai prašome visus
Gieda Gaideliai” vai-

MIRĖ
Jokūbas Dumczius, 49 m. 

amžiaus. Gyveno 519 E. 87th 
St., Brooklyne. Mirė sausio 
28 d., kūnas pašarvotas 9502 
Glenwood K. d., Can arsi e. Lai
dotuvės įvyko sausio 31 d., 
šv. Jono kapinėse. Velionis 
naliko nuliūdime bvolį Joseph, 
tris seseris: Ona Thomas. Ade
le Ruseckienė. Olga Garino ir 
daugiau giminių.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi grao. M. P Bieliauskas- 
Ballas, 660 Grand St. 
lyne.

Brook-

3 m.

sausio

Robert J. Hanbury, 
amžiaus. Gyveno 669 
St., Brooklyne. Mirė 
30 d., namuose. Kūnas pa
šarvotas M. P. Bieliausko ko
plyčioj, 660 Grand St. Laido
tuvės įvyks vasario 2 d., šv. 
Jono kapinėse. Velionis pali
ko nuliūdime žmoną Mary, 
tris dukteris ir daugiau gimi
nių. Laidotuvių apeigomis rū
pinasi grab. Bieliauskas.

Nominuosime Kandidatus

V. ,V . , tų, naujai išrink

Užrašykit Laisvę Savo Draugui

(Buyauskas)

MArket 2-5172

TONY’S

TELEVISION

282 Union Avė

Telefonas
EVergreen 4-7729

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

EGZAMINUI! JAM AKIS 
KASOME RECEPTUS 

DAROMU IR PRITAIKOME 
AKINIUS

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kp. svarbus susirinkimas 
įvyks vasario 2 d., bus nominaciios 
į Centro Valdybą ir kiti svarbūs 
reikalai. Tad dalyvaukite 8 vai. va
kare Liberty Auditorium, 110-06 At
lantic Avo. — M. Klirrfas. (17-18)

N

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

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

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.

S. S. Lockett, M. D 
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen^h-0203

PARYČIUS. — Francija 
ąčhr“' plačią prekvbos su
vyti su vakarų Vokietija.

direkto- 
pripažino.

buvo 
kon-

UP-TO-DATE

B ARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

nariai džiaugėsi 
ikcininkn suvažia- 
lietuviški kryžio-

paža
dėjo daug dirbti, kad prave
dus' gyvenimai! suvažiavimo 
pravežtas mintis, kad sutvirti
nus mūsų dienrašti.

Dr„ A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 Son.’h 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte;. 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME

Brooklyn, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612 •

84-02 Jamaica Ave.
(at Foreąt Parkway Station) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

c'G)G'a

•-ŠŠ

RES. TEL.
HY. 7-3631

TELEPHONE
STAGG 2-5043

I 6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Vasario 1, 1950

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Laisnluotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

t

į
I

Iš Laisvės Direktorių 
Tarybos Posėdžio

Praėjusi pirmadienį Laisvės 
patalpose Įvyko i 
tosios Laisvės direktorių tary
bos posėdis.

Pirmiausiai buvo išrinkta 
valdyba. Kooperatyvo prezi
dentu išrinktas Antanas Bal
čiūnas, vice-prezidentu — M. 
Leipus, sekretore - iždinin
ke — K. Petrikieiiė, manadže- 
rium—Pr. Buknys.

Laisves bendrovės preziden
tu — Geo. Varrisonas, vice
prezidentu — Geo. Bernotas, 
sekretorium - iždininku—Vin
cas Čepulis, administratorium 
—D. M. šolomskas.

Svarstyti kai kurie reikalai, 
susiję su Laisvės gerove. Kaip 
kas metai, taip ir šiemet, nu
tarta turėti didelis bazaras 
Laisvės naudai. Ėienos jam 
nustatytos: kovo menesio 25 
ir 26. Bazaras įvyks Kultū
rinio Centro salėse.

Ta pačia proga. Eva T. Mi
zarienė įteikė Konstancijos 
Menkeliūnaites prisiųstą, iš 
Milano, Italijos, dovaną- šilki
nę gražią skepetą. Tai pirma 
bazarui dovana ir j; pareina iš 
tolimos šalies i)’ nuo geros 
Laisvės patrijotės-draugės. , 

(Kitą panašia dovaną dai
nininkė Menkeliūnaitė įteikė 
Aido Chorui.)

Buvo svarstyti kiti svarbūs

Tarybos- 
bendrovės 
vimu, kurį 
kai ryžosi užpulti ir jam pa
kenkti. Kiekvienas 
>’iu tarybos narys 
jog šis suvažiavimas 
vienas iš gyviausių ir 
rtrrktyviausiu.

Patys tarybos nariai

Kodėl Žydai 
Nepikietavo?

|LDS 1-mosios Kuopos 
i Narių Dėmesiui

Lietuviškieji hitlerininkai, Į 
ruošdamiesi pikietuoti - laisvie-i 
čių suvažiavimą, kvietėsi ir 
žydus veteranus, k a d ir 
pastarieji pade t ų jiems
pikietuoti, o jei nepadė-

, tai kad nors vieną pri
siųstų su iškaba. Tai būtų bu- 
vusi nemaža hitlerininkams

I moralė “pergalė.”
Turime žinoti, jog tarp žydų 

yra reakcininkų, kovojančių 
prieš pažangius žmones ir 

į spaudą, todėl galėjo atsirasti 
ir ten vienas kitas lengvatikis, 
pasiduodas lietuviškų kryžio
kų prašymui.

Bet kai žydai veteranai su-
■ žinojo, kad tarp lietuviškų hit- 
> lerininkų yra tokių, kurie sker- 
' d ė Lietuvoje žydus, kurie pa- 
1 dėjo Hitleriui masiniai išžu

dyti kelias dešimtis tūkstančių
• Lietuvos piliečiu, tai jie atsi 
1 sakė stoti į tas grotas, kurio-
■ se maišosi jų tautos žudyto

jai.
Tai dabar gali būti kiekvie

nam aišku, kodėl žydai vete
ranai atsisakė sekmadienį ro- | 
d.vtis tarp lietuviškų hitlerinin
kų.

Man tai pasakė vienas dto 
pūkas, kuris buvo pikiete. Sek
madieni to aš nebuvau žino
jęs. K—is.

Visos ir visi LDS 1 kuopos 
nai’iai įsitėmykite, kad sekan
tis kuopos susirinkimas įvyks 
antradienio vakarą, vasario 7 
dieną, A. L. P. Kliubo patal
poje, 280 Union Avė., Brook- 
lyne. Pradžia 7 :30 v. v. Pa
sistenkite skaitlingai atsilan
kyti, nes šiame susirinkime 
nominuosime kandidatus į

Centro vaidybą. Taigi į nau
ją vietą bandykite atsivesti ir 
naujų narių j kuopą prirašyti. 
Dar kartą prašau pasižymėti 
dieną ir vietą sekančio susi
rinkimo.

Prot. sekr. M. Stakovas.

Babylon, L. I., plėšikai išne
šė $49,000 iš Suffolk County 
Federal Savings and Loan 
Association (banko). Policija 
pasismagino plėšikų ieškoti, 
bet šiuos žodžius rašant, jie 
dar nebuvo sugauti.

GREENWOOD
WINE & LIOUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken 

v (Rutkunai) Savininkai

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

8707 tilth St., Richmond Hill, N. Y 
' (Prie BMT Jamaica Line lllth Stoteis) 

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

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

yiso-

Kol kas nežinomas vyras, 
apie 55 m. amž., tapo par- 
muštas Long Island geležin
kelio traukinio ties Atlantic 
Avė. ir 1-30 St., Morris Parke, j 
Neužilgo iis mirė,Queens Ge
neral Ligoninėje.

Matthew A 
BUYUS

426 Lafayette St 
Newark 5^ N. J.

MASPETH, N. Y.
Maspetho 14 ir 138 kuopų susirin

kimas įvyks vasario 1 d., 8 v. V., 
Rusų Name, 56-58 — 61st St. Kvie
čiame narius dalyvauti šiame susi- 
rinkime. Pereitame susirinkime bu- 

Mirė sausio d., vo pranešta, kad iš LDS ir LLD 
Kūnas pašar- Centrų dalyvaus atstovai, padarys 

Aromiskio koplyčioje, !svayius . Pranešimus. Atsiveskite 1 naujų narių įrašyti, taipgi nepamirš
kite, kad reikės duokles pasimokėti. 
— V. Kartonas. (17-18)

Jonas Kaminskas, 84 metų 
amžiaus. Gyveno 189 Mese- 
role St.
City Hospital.
votas S.
423 Metropolitan Aye., Brook- 
lyne. Laidotuvės įvyks vasa
rio 1 d., šv. Traicės kapinėse. 
Velionis paliko nuliūdime ke
turis sūnus, Walter, Frank, 
Bernard ir Joseph.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi grab. S. Aromiskis .

Michael Wladyka (Roose
velt, L. I.) pašovė savo žmoną, 
Aleną, ii- pats save nusišovė. 
Jis buvo 4 0 m. amžiaus, o 
žmona — 25 m. Jis kaltino ją 
neištikimybėje.

biznių, pusininkų (partnerships) 
lauke New Yorko miesto yra eks- 
ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, kuris 
visuose teismuose ištisose Jungti-

Bizniij Atskaitos Dėl Taksy
’ ■ ,

Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 
Federalių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavinio taksų dėl 
individualų, individualių 
ir korporacijų viduje ir 
pertiškai atliekami per 
yra teisėtas praktikuoti
nese Valstijose ir Federalėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akauntentas, dabar atliekas taksų, suvedimus visokiems biz
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums 
patarnauti. — Rašykite:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIčIUS) 
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EVERGREEN 4-3049. ,

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

TI TL>L>*Q DID 411 cRAND STREET /Ali 0 15Ait BROOKLYN, N. Y.

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje




