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Progresyvių Partijos 
Suvažiavimas.

Jis Bus Chicagoje.
Skulptoriaus Petro Rimšos

! Kūrinys.
Lietuvos Delegacija.

Rašo R. MIZARA

Ar žinote, kad šį menesį 
įvyks vienas labai svarbus su
važiavimas ?

Taip, tai bus progresyvią 
Partijos suvažiavimas.

Jis prasidės vasario 24 die
ną, o baigsis vasario 26 dieną.

Visos sesijos tęsis didžiulė
je Ashland Auditorijoje.

Kiekvienos valstijos partine 
organizacija siųs savo 'delega
cijas, kurių skaičių nusako 
partijos konstitucija; siųs ir 
alternatus.

Niujorke Amerikos Darbo 
Partija yra dalis Progresyvių 
Partijos. Taigi iš čia ir bus 
siunčiama tiršta darbiečių de- 
legncija. ★

“Mes vyksime Į šį suvažia
vimą,“ sako partijos atsišauki
mas, “gerai įsisąmoninę tuo 
faktu, jog dieniniai įvykiai 
Amerikos žmones moko, kad 
jiems bitinai reikia turėti sa-

šiemet kaip žinia, j 
kongresiniai rinkimai: tūlose 
valctiiose bus renkami guber- 
natoriai'ir valstijų seimelių 
nariai. j

Vi^m tam Progresyviu Par-, 
tija moiasi iš anksto fibrai na-; 
sinmšti kad ios nariai ir pri-1 
iantgiai tnrėtn užtenkamai 
laikn darbnotis. trankiant 
žmones i veiklą, šviečiant 
juos nolitiriai.

D^mn^naf.’1 ir rennbli1’onu 
parti4or š’nmet savo s^važinvi- 
mn neturės .Tn«? tešaukia tik 
viena snva'>i°vima nėr ketve
rius met"s bai esti šalies prė- 
zidento rinkimai.

P cogre šyviu Part i i a m e t n 
reikalo šaukti savo suvažiavi
mus dažniau.

Darbo Žmonių 
Dienraith 

<aina $7.00 Metam 
Užsianiuo** $9.0 • 

Queens Apskrity $8.00 
KOPIJA 5<
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Indžionkšino Buože Gręsia 
Mainieriams, jei Jie Atmestų 
Trumano Siūlomas Paliaubas
Valdžia Padrąsino Kompanijas

Washington. — Mainie
rių Unijos pirminink. John 
L. Lewis trečiadienį ir ket
virtadienį vedė panaujintas 
derybas dėl naujos sutar
ties su minkštosios anglies 
kompanijomis.

Pranešama, jog kompa
nijos vis atmeta unijos rei
kalavimus pakelti algą ir 
padidinti samdytojų įmokė- 
jimus į mainierių senatvės 
pensijų ir sveikatos fondą.

Kompanijos mato, kad
įvyks vaĮdžia jas remia.
11 I n n n •/

Kai skaitvtoias žino. 1949 
m. gruodžio mėnesio 21 diena 
Stalinui sukako 70 metų am
žiaus.

Sukakties proga, jam buvo 
prisiųsta iš viso pasaulio ne 
tik sveikinimu, o ir dovanu.

Viena francūzė motina, ku
rios mergaite (karo metui 
fašistai brntališkai nužudė, 
prisiuntė Stalinui savo dukre
lės likusia kepuraitę, kaip 
brangiausia dovaną.

K’n’ioR liaudis pasiuntė Sta
linui kelioliką vagonų dova
nų.

Bet daugiausiai iam dova
nu siuntė natys Tarybų Są
jungos žmonės.

Neats1’]iko. žinoma, ir Lietu
va. Ynatmo-ai tuo pasižymė
jo jos dailininkai.

Pagal T ietuvos spauda, gra
žiausia Stalinui dovaną sukū
rė Amerikos lietuviams gerai 
žinomas skulptorius Petras 
Rimša.

Rimša ^adarė medalio na su 
Stabno nortretu. sn Kremliaus 
vaizdu su Lietuvos žemėlapiu, 
su Vilniau^ miesto vaizdu ir

Vėliausios Žinios

Denhamo reikalavimu — 
duoti indžionkšiną, kuris 
baustinai įsakytų mainie
riams dirbti pilną laiką.

Teismas atidėjo sprendi
mą bent iki kitos savaitės. 
Laukia Lewiso atsakymo į 
pręz. Trumano pasiūlytas 
paliaubas. Ir jeigu Lewis 
atmestų paliaubas, tai su
prantama, jog teismas pa
naudotų indžionkšiną prieš 
Mainierių Uniją. Trumanas 
reikalavo, kad Lewis duotų 
atsakymą ne vėliau kaip šį 
šeštadieni. 

L-

WASHINGTON. — Prez. Trumanas sakė korespon
dentams, jog Amerika atmes siūlymus uždraust ato
mines ir hydrogeno bombas naudoti, kol nebus įvesta 
tinkama atominės jėgos kontrolė pasaulyje. Tai būtų 
kontrolė pagal amerikinį planą.

Sovietų Sąjunga atmetė tą planą; sakė, jog tai mo
nopolinis Amerikos pasimojimas pažaboti atominę ga
mybą visur kitur, apart Amerikos.

WASHINGTON. — Vėl suiro derybos dėl naujos 
sutarties tarp Mainierių Unijos ir minkštosios anglies 
kompanijų.

Šiuo tarpu daugiau kaip 100,000 angliakasių strei
kuoja, o kiti tik tris dienas per savaitę tedirba.

WASHINGTON.—Prez. Trumanas pasikalbėjime, su 
reporteriais pareiškė, jog nepaisant jo siūlomų pa
liaubų mainieriams, jis galės pavartot teismo indžionk- 
šiną pagal T.-Hartley’o įstatymą, kad priverstų anglia
kasius dirbti normalų (pilną) laiką. Prezidentas sakė, 
jog panaudos Tafto-Hartley’o įstatymą, jei pamatys, 
kad šalies gerovė to reikalauja.

Sovietai Reikalauja Teisti 
Japonų Carą Hirohito kaip 
Karinį Kriminalistą
Politikieriai Gina Hirohito t

Prezidento Trumano pa
siūlymas, kad Mainierių 

.Unija paskelbtų 70 dienų i VjJrl^a ^nnaikinc fift paliaubas, yra kompanijų! ’<**OZld uUUdlKIIlS VU 
naudai. Per tas paliaubas MiliOIlU BllŠeliu BulviU 

i visi mainieriai turėtų dirb-i 
ti tokiomis sąlvgomis, kaip! 
nrie senosios sutarties. Tuo 
tarpu prezidento paskirta 
komisija “tyrinėtų faktus” 
anglies pramonėje, bet ko
misijos patarimai nebūtų 
privalomi kompanijom.

Trečiadieni apskrities

Washington. — Žemdir
bystės departmenats sakė, 
jog neturi kur dėti apie 60 
milionų bušel. pūvančių bul-j 
vių. Tai “geriausia išeitis”, 
girdi, būtų jas sunaikinti.

Tas bulves valdžia supir- 
teismas Washingtone buvo ,k° farmerių, sumokėda- 
nrndejęs svarstyti valdinės 80 milionų dolerių. Val-
Darbo Komisijos advokato

Izraelis Sfprinasi 
Apsigynimui

Jeruzalė. — Izraelio vals
tybė įžiūri sau pavojų tame, 
kad Anglija daugmeniškai 
siunčia ginklus Jordanui, 
Egiptui, Irakui ir kitiems 
arabų kraštams, 
todėl 
limus 
mijos

džia bijojo, kad jeigu rin
koje bus “per daug” bulvių, 
tai nupuls jų kaina.

Žemdirbystės valdyba 
ruošia naujus planus, pagal 
kuriuos farmeriai turėtų 
sumažint bulvių auginimą 
už tam tikra primokė i imą 
iš valdžios pusės. Tatai da
roma, kad palaikyt bulvių 
kainą gana aukštą.

registruoja 
atsarginius 

kareivius

Izraelis 
visus ga- 
savo ar-

(rezer-

Naujas Bulgarijos 
Premjeras Červenkov

Sofija. — Bulgarijos sei
mas vienbalsiai išrinko 
premjeru Vulką červenko- 
vą: vieton mirusiojo prem
jero Vasiliaus Kolarovo.

Červenkovas yra Bulga- 
. rijos Komunistų Partijos 
centro sekretorius.

New Delhi.—Indija siun
čia savo atstovą tartis su 
Kiniios liaudies valdžia dėl 
apsikeitimo ambasadoriais 
tarp tų dviejų šalių.Kita didžia dovana, sukūrė 

taingi Amerikoje kadaise lan
kęsis dailininkas Stasys Ušins- 
kk ’’r F. Ušinskaitė.

šiuodu padarė ėlbuma- 
a/’rnqo kavoms formoie.

Albumas Rūkoma. t.nri« ne- 
nanras+ai didžios meninės ver
tės.

O Vilnimis TTnivemiteto nro- 
fnenrisi ir studentai 
tflk.stnrčiai iii, — neteikė al
bumą ’’r iamn nsRirašė po svei
kinimu iubjlieiatui.

Tiafiįvos m’.šbu nremnuūR 
inini.sfpriia nariuntė Stalinui 
dailiai v>ndirbt"S šachma
tus. o klaipėdiečiai—ginta
rine pypkę !

Tai tik keletas iš daugelio 
dovanu. I.ietuvos žmonių pa- nistų partijos sekretorė šakių 
ruoštų ir įteiktų Stalinui. apskrityje Jančaitytė.

★ ši delegacija nuvežė Mask-
Stalino jubiliejaus iškilmė- į von ir dovanas.

Neapolis, Italija. — De
monstrantai supuvusiais 

{kiaušiniais apmetė atsilan
kiusį užsieninį Anglijos mi
nistrą Beviną.

trvs
ORAS. — šaltoka, apsi

niaukę; sniegas ar lietus.

se Maskvoje Lietuva atstova
vo: premjeras Mėčis Gedvilas, 
kolektyvietė Vitkienė, Vil
niaus Universiteto rektorius 
prof. Bučas, kolektyvietis J. 
Jodinskas, darbininkė D. Sta- 
nelienė, darbininkas greita- 

1 darbiu Tamatiskas ir komu-
• t t • • i Y * •

TOKIO, Japonija. — Karinio Amerikos laivyno veik
smų vadas admirolas Sherman užreiškė, kad Jungti
nės Valstijos laikys galingas savo laivyno jėgas Japo
nijos - Kinijos srityje. Tai būsianti atsarga prieš “dau- 

. gėjančius” Sovietų submarinus tuose vandenyse.

TOKIO. — Generolas MacArthur pasitarimuose su 
Washingtono karinių štabų vadais reikalavo daugiau 
armijos, oro jėgų ir karo laivų, esą, kad galima būtų 
užkirsti kelią komunizmui toje pasaulio dalyje.

YOKOSUKA, Japonija. — Kariniai Amerikos vadai 
reikalauja visuomet laikyti amerikinėse rankose Yo
kosuka kaip Jungtinių Valstijų karo bazę Japonijoje.

AMSTERDAM. — Jūron nukrito paštinis Holandi- 
jos lėktuvas. Žuvo visi 7 lėktuvo įgulos nariai.

WASHINGTON. — Įsakyta rakietiniams lėktuvams 
dieną ir naktį sergėt atominius Amerikos fabrikus 
“nuo priešų.”

Čiangas Laukia dar i Francūzy Policija
Milionų Doleriu

Washington. — Kongres-

Šaudo Afrikiečius
Francij os

Washington. — Sovietų ; Mandžurijoje mirtingųjų li- 
Sąjungos ambasadorius A- !gų perus karui prieš Sovie- 
leksandras Paniuškinas į 
teikė Amerikos Valstybės ; 
departmentui reikalavimą, 
kad tarptautinis teismas 
teistų Japonijos imperato- i 
rių Hirohito kaip karinį ; 
kriminalistą. Sovietų , vy- j 
riausybė kartu siūlo teisti 
dar kelis kitus japonus ka
rinius piktadarius.

Sovietinis skundas, tarp 
kitko, teigia, kad Japonijos 
karininkai su Hirohito ži
nia ir pritarimu gamino

Holandai Platina Karą 
Prieš Indoneziją

Indonezija. — Vadinami 
sukilėliai, vadovaujami ho- 
landų kapitono Westerlin- i 
go, įsibriovė ir į 
tą, buvusiąją Indonezijos 
respublikiečių sostinę, vidų- • 
rinėje Javos salos srityje.

Naudodami holandiškus 
ginklus, sukilėliai kiek pir
miau nuvertė indonezų vai-; 
džią Vakarinės Javos pro- |

kas prieš dabartinę Indo
nezijos respublikos sostinę 

{Jakarta (Batavia).
Daugumas tariamų suki

lėlių yra neva pabėgę ho- 
landų oficieriai ir. karei- 

I viai.

Maskva Sako, Amerika Ardo ,manų komitetas užsieni- valdžia uždraudė bet kokius 
28 susirinkimus Demokratinės 

Afrikiečių Sąjungos. Fran- 
cūzų policija apšaudė 3,000 
žmonių demonstraciją Dim- 
bokre, afrikinėje Francijos 
kolonijoje. Praneša, jog per 
susidūrimus ten 14 asmenų 
užmušta ir 70 sužeista.

Francūzų

Jungtinių Tautų Pamatus
Maskva.— Sovietinis žur

nalas Naujasis Laikas rašo, 
jog Amerika, vis pripažin
dama Čiang Kai-šeko val
džią Kinijai, ardo Jungtinių 
Tautų pamatus. Kinų liau
dis išvijo čiangininkus iš 
Kinijos; taigi jie nieko ne
atstovauja. Bet Amerika 
paveikė ir Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos daugu
mą prinažinti čiangininkus 
visos Kinijos atstovais.

Sovietai reikalauja paša
lint Čiango agentus ir pri
pažint Kinijos Liaudies 
Respublika kaip nuolatinį 
Saugumo Tarybos narį.

I niais reikalais užgyrė 
milionus dolerių čiang Kai- 
šeko valdžiai Formozoje 
stiprinti prieš Kinijos Liau
dies Respubliką.

Valstybės sekretorius 
Dean Acheson nurodinėjo 
kongresmanams, kad tai 
bus tiktai dalis tų 103,000,- 
000, kurie jau pirmiau buvo 
paskirti Čiangui, bet neati
duoti.

Formoza. — Kinai Čiang 
Kai-šeko tautininkai džiau
giasi, kad Jungtinių Valsti
jų Kongreso komitetas už
gyrė Čiahgui $28,000,000. 
Be to, jie tikisi gauti dar 
bent 100 milionų dolerių ap
sigynimui nuo kinų komu
nistų.

valdininkai 
sakoja, kad afrikiečiai 
ginę užimt Dimbokro 
gavietę. .

pa
me
tu r-

Maisto Darbininkų Unija 
Ragina Ravaryt Denhamą

Kongresmanai Skiria Pietų 
Korėjai $60,000,000

Washington. — Kongres- 
manų taisvklių komitetas 
parėmė valdžios bilių, kuris 
reikalauja duoti dar 60 mi- 
lionų dolerių pietinei Korė
jai “prieš komunistus?’ 
Valdžia tikisi, kad ir pats 
Kongreso Atstovų Rūmas 
užgirs tą bilių.

Sovietai Atmetė Anglijos 
Protestą dėl Vietnamo

Paryžius. — Sovietų Są
junga atmetė Francijos no
tą, protestuojančią, kad So
vietai pripažino Demokrati
nę Vietnamo Respubliką 
Indo-Kinoje. Sovietų vy
riausybė pareiškė, jog ne
galima net dėmesio kreipti 
į tokį protestą.

Francijos valdžia 
skaito Viėtnamą savo 
nija. •

tebe- 
kolo-DAR 4 MII JONAI 

DOLERIŲ TITUI
Belgrad. — Jugoslavijos 

Tito valdžia prašė iš Ame
rikos dar 4 milionų dolerių 
“paskolos” ir džiaugiasi, 
jog amerikonu kontroliuo- ! kas liečia elementus, kurie 
jamas Pasaulinis Bankas bus naudojami hydrogeno 
palankiai svarsto prašymą, bombai gaminti. . ..

Atominiai Prieštaravimai
Washington. — Skirtin

gų mokslininkų pranešimai 
vieni kitiem prieštarauja

Dar 30,000 Čiangininkų 
Prašosi i Indo-Kina

j tų. Sąjungą ir Kiniją.
(Japonai, darydami ligų 

bakterijų bandymus, numa
rino jomis šimtus suimtų 

! rusų ir kinų, kaip parodė 
sovietinis teismas prieš eilę 

I japonų karininkų.)
Washingtono politikie

riai pasipiktinę, kad Sovie
tai reikalauja teisti ‘japo
nam šventą asabą” — impe
ratorių Hirohito. Tie poli
tikieriai užmiršta, kad tik
tai su Hirohito užgyrimu 
japonai pasalomis užpuolė 
amerikiečius Perlų Uoste, 
pradėdami karą prieš Jung. 
Valstijas.

Po Japonijos pasidavimo 
Australija, Kinija ir kiti 
talkininkai siūlė teisman

Jogiakar- 'patraukti ir Hirohito, kaip 
c -vieną didžiausių karinių 

i nusikaltėlių.. Bet Amerikos 
valdžia vis gynė Hirohito 

i nuo teismo.
Demokratas kongresma- 

nas John Kee, republikonas 
ikongr. Walter Judd ir eilė 
ikitų Kongreso narių iš a- 
biejų partijų smerkė ir nie
kino Sovietų Sąjungą už 

; reikalavimą teisti tą karinį 
|kriminalistą — japonų carą 
Hirohito. Jie nupasakojo, 
kad teismas prieš Hirohito, 
girdi, patarnautų Japonijos 
komunistams.

Žymėtina, kad generolas 
{MacArthur, karinis ameri
kono h>ul ernatorius Japoni
jai, biči1 liauja su Hirohito.

Philadelphia. — Maisto, 
Tabako ir Žemdirbystės 
Darbininkų Unijos komite
tas pasiuntė prez. Truma- 
nui telegramą, reikalauda
mas pašalint Robertą Den- 
hamą, vyriausią advokatą 
valdinės Darbo Santykių 
Komisijos., *

Denhamas 'kartotinai įro
dė, kad jis veikia kaip sam
dytojų advokatas prieš dar-

■. bo unijas. Naujausias Den
hamo žygis — tai reikalavi
mas teismo drausmės prieš kandidatams 
streikuojančius ir tris die- liai toks rinkikų skaičius, 
nas per savaitę dirbančius 
angliakasius.

(New York. — CIO Mo
kytojų Unija taipgi ragino 
prez. Trumaną pavaryt 
Denhamą.)

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko valdžia prašė f ranch- 
žus Indo-Kinos valdovus 
priimti dar 30 tūkstančių 
kinu tautininku karinome- c C

nės iš pietinio Kinijos kam< 
po. O jei ne, tai Kinijos 
Liaudies Armija sunaikins 
bei suims tuos tautininkus.

Francūzai jau pirmiau 
! priėmė Indo-Kinon 35,000 
Čiango kariuomenės ir 
siunčia ją karan prieš Viet
namo respubliką.

Vietnamo respublikieėiai, d/ asisiūlg pripažinti 
pastaruoju laiku apsupo »•. ..* ,■ r ‘bljka ir
ąiinnikinn hnnt 000 i nauj4JU Kinų 1 CSpUDHKd 11 sunaiKino oeni a,uuu tų|o^k5^o; 
čiangininkų.

Anglija Sumegs Ryšius 
Su Naująja Kinija

London. — Kinų Liau
dies valdžia, pagaliaus, pri
ėmė tos valdžios pripažini
mą iš Anglijos pusės. Taigi 
Anglija ketina negaišuo
jant sumegsti diplomatijos 
ryšius su Kinijos Liaudies 
Respublika.

Anglų valdžia jau sausio 
■J 6 d. pasisiūlė

Senatas Nubalsavo Taisyt 
Prezidentinius Rinkimus

Washington. — Senatas 
64 balsais prieš 27 užgyrė 
siūlymą taip pataisyti Jung. 
Valstijų Konstituciją, kad 
prezidentiniuose rinkimuo
se kiekvienoj valstijoj būtų 
pripažinta įvairių partijų 

proporciona-

; stebėjosi, kad ta respublika 
taip ilgai neatsiliepia į pa-

i siūlymą.

Vietnamo Pripažinimas ir 
Judėjimai dėl Laisvės

London. — Anglijos val
dininkai sako, jog Sovietų 
Sąjunga, pripaž i n d a m a 
Vietnamo respubliką, tuomi 
padrąsino liaudiškai - revo
liucinius judėjimus Anglų 
kolonijoj Malajoj ir kituo
se pietiniai - rytiniuose Azi
jos kraštuose.kiek balsų už kurį kandida

tą paduota.
Dabar gi kurios partijos 

kandidatas gauna daugu- i 
mą, tai nusineša ir visus • New York. — Kompanijų 
rinkikus toje valstijoje. advokatai su pavydu skai- 

--------------- — : čiuoja, kad darbo unijos vi-
Miami, Fla. — Darbo Fe- sose Jungtinėse Valstijose 

deracijos 'pirmininkas Wm. turi “3 iki 4 bilionų dole- 
Green pasakojo, kad Tafto- rių;” galvoja, kaip galima 
Hartley’o įstatymas ken- būtų įstatymais aprėžti u- * 

skirta ateinantį trečiadienį, kiąs “laisvam verslui.” I nijų iždus.

Washington. — Valdinis 
tarpininkas Cyrus Ching 
stengiasi sulaikyt telefonis
tų streiką, kurio pradžia

KOMPANIJOM PARŪPO 
UNIJŲ IŽDAI
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su prof. K. Pakštu.” Kaip gūs dėl taikos.
žinoma, K. Pakštas yra di- Į “Karo pavojus numato- 
delis klerikalų šulas, žy- 'moję ateityje pasitraukė į 
miausias klerikalų propa- (užpakalį, pagal aukštus di- 
jgandistas. Bet tuo patim 'plomatinius šaltinius, nežiū- 

kad Rusija pasi- 
įvairių Jungtinių
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Vandenilio bomba ir taikos reikalas
Kai kilo klausimas apie gaminimą vandenilio (hydro

gen) bombos, niekas neabejojo, jog prezidentas Truma- 
nas suteiks leidimą. Dabar jis taip ir padarė. Jis įsakė 
Atominės Energijos Komisijai paleisti darban visus fab
rikus gaminimui tos pragariškos bombos, kuri, sakoma, 
bus tūkstantį kartų smarkesnė ir pragaištingesnė už iki

Išpildyta priesaika
“Jei tu atmesi mano pra

šymą, aš prisiekiu, kad nu
mirsiu.”

Ji atmetė, atsisakė būti 
jo žmona. Už šešių dešimtų 
metų po to jis mirė.

myli Poe, Emersoną ir 
Longfellow. Tada jau neli
ko man jokios progos prieš 
anuos tris, kuriuos ji nuo 
seniau myli.

AR JIEMS UŽTEKS 
DRĄSOS PAMATYTI 
SAVO KLAIDĄ

Kanados Liaudies Balsas;
nurodo kvailybę tų žmonių, į |<ar^u ^ag SUįVerįmas yra įr rįn£ 
kurie daibuojasi e ai" | aršiausias hitlerininkas ir traukia iš
?e£0ST Amerikos priešas. . | Tautų komisijų. Kaip vie-

:nas Jungtinių Tautų diplo- 
;matas pasakė: ‘1950 metai 
daug saugesni, kas liečia 
atiką, negu buvo 1949, arba 
1948 metai.’

“Net ir pesimistiškiausi 
diplomatai, kurie labai abe
jojo apie taikos išlaikymą 
laike Berlyno krizės, Šiau
rinio Atlanto Pakto, Tito 
pasipriešinimo Kremliui ir 
Rusijoje sprogimo atominės 
bombos, jau nebemano, kad 
ginkluotas s u s i k irtimas 
randasi čia pat.”

Sutartina Pora
“Ar jie sutartina pora?”
“Taip, tikrai — labai su

tartina: jis miegodamas 
knarkia, o ji — kurčia.”

Kuiie odiuLiujdbi cict xxtcix-!pjausiąs hitlerininkas 
pėdos krašto prijungimo | Amerikos ,iešag_ 
prie Lietuvos , kuomet tas 1

Dabar jis tai viešai pats i 
pasisako. Pagal Draugo ■ 
padavimą, Pakštas “į klau
simą, kurias dideles klaidas 
demokratijos padarė per 
praėjusį karą, atsakė:

“1. Amerika per anksti į- 
stojo į karą. Ji galėjo dar 
bent metus palaukti, nepro- 
vokuodama Japonijos.

“2. O kai Amerika įstojo 
karan, ji savo akciją turė
jo nukreipti daugiausia 
prieš Japoniją ir, svarbiau
sia, neduoti jokios pagalbos 
Rusijai, kuri Amerikai pa
vojingesnė už Vokietiją...” 
(Draugas, sausio 28 d.).

Tik pagalvokim apie šias 
šio hitlerininko mintis. Jos 
reiškia, kad Amerika išpro-

kraštas jau seniai prijung
tas. Balsas rašo:

J. Kardelis, “Nepriklauso
mos Lietuvos“ redaktorius, 
susirūpinęs Mažosios Lietuvos 
likimu. Jis rašo: “Mes šaltai 
žiūrime, veik nieko neveikia
me, ir net ten. kur nors pro 
forma, kaip VLiKe. galėtumo 
bent oficialiai pareikšti savo 
tvirtą nusistatymą,—mes kaip 
koki nesupratingi, spiriamės

Kas tam tikėtų
Jis. — Jei aš sakyčiau 

tau, kad tu tiktai vienintelė 
mergina, kurią aš myliu.

Ji. — O jei aš many
čiau, kad tu vienintelis vai
kinas, kuris nori, kad aš pa
tikėčiau tain melui.

šiol gamintas atomines bombas. Tik vieno punkto civili-1 net Mažosios Lietuvos atsto- 
zuotasis pasaulis nesupras, būtent, prezidento pareiški- vo> buris simbolizuotu Mazo- 
mo, kad jis tą įsakymą komisijai duoda vardan išlaiky- si.os L,ct’P'°s am2m‘i susijim- 
mo taikos ir laisvės, pasaulyje! Kaip svietas svietu, dar j?I1Įn: su 1 
niekas nėra matęs, kad masinio žmonių žudymo įrankių 
gaminimas yra taikos išlaikymo reikalas. Visa žmonijos 
istorija byloja priešingai.

Iš Washingtono praneša, kad “abi senosios partijos 
Kongrese išvien palaiko vandenilio bombos gaminimą”. 
Tuojau tapo sušauktas bendras Kongresinio Atominės 
Energijos Komiteto ir Atominės Energijos Komisijos su
sirinkimas. Komiteto pirmininkas demokratas senatorius 
McMahon pareiškė, kad šios bombos gaminimo bus 
griebtasi visa energija, nė vienai dienai nebeatidėliojant.

Toliau sakoma, kad vienos tokios bombos pagaminimas 
atseis šimtas milijonų dolerių. Mokslininkai sako, kad į 
tuos kaštus neįeina bombos medžiagos paruošimas. La
bai galima, kad, tuo būdu, vienos bombos pagaminimas 
kaštuos daugiau kaip bilijoną dolerių!

Kuomi šis prezidento žygis pateisinamas? Pirmas ar
gumentas, tai kad mes turime taip apsiginkluoti, jog mū
sų bijotų visos kitos šalys, ypatingai Tarybų Sąjunga. 
Antras argumentas, tai, girdi, žinojimas, kad mes turime 
pasigaminę vandenilio bombą ir nesidrovėsime, .reikalui 
esant, panaudoti, sustiprins mūsų talkininkus užsienyje, 
ypatingai tuos kraštus, kurie Marshall Planu verčiasi.

Nieko nesakoma apie Amerikos žmonių interesus. Ko
dėl Amerikos žmonės turėtų bilijonus dolerių sudėti ga
minimui masinio žudymo įrankių? Kokią naudą jie tu
rės?

Antra, kur tas didysis moralinis principas? Kodėl mū
sų šalis turėtų vadovauti ‘ ruošimui masinio žmonių žu
dymo, kuomet visa žmonija bijo naujo karo ir ištrošku
siai laukia taikos ir ramybės? Nieko nekalbama apie šį 
principą. Nieko nesakoma apie tai, kaip padorioji žmoni
ja pažiūrės į amerikiečius.

Trečia, ko gi vertas argumentas, kad “mūsų priešai” 
mūsų bijos, kai žinos, kad mes turime tą pragarišką 
bombą? Argi ne aišku, kad šis žygis kaip tik paakstins 
visus kitus karštus taip pat ginkluotis, taip pat gamintis 
masinio žudymo ginklus, — jeigu ne vandenilio bombą, 
tai kitokius įrankius, taip pat baisius ir pavojingus. Kur 
tada galas? Kuomi, jeigu nei baisiu karu, turi pasibaigti 
šios ginklavimosi lenktynės?

Beveik visa istorija pasikartoja. Kai mes pradėjome 
gaminti atominę bombą, buvo sakyta, kad reikia jų ga
minti daugiau, nes kai būsime tvirti, visi mūsų bijos, visi 
mums nusilenks, visi mūsų išsigąs. Buvo sakoma, kad 
“mūsų priešai” nemoka ir negali tokios bombos pasiga
minti. Juk jau buvo įvairių “strategų” suplanuota, kiek 
miestų ir industrijos centrų Tarybų Sąjungoje turėsime 
sulyginti su žeme. Jau juk buvo plačiai varoma agitacija 
už “preventyvį karą”, tai yra, pradėti karą dabar, kol 
“mūsų priešas” tokios bombos neturi.

Dabar paaiški, jog tai buvo iliuzija ir savęs apsigau- 
dinėjimas. Dabar visi žino, kad “mūsų priešas” jau kelin
ti metai moka pasigaminti atominę bombą ir jau turi jų 
gaha pasigaminęs.

Jei ne šiandien, tai rytoj išgirsime, jog ir vandenilio 
bombos monopolija yra iliuzija'ir apgavystė. Tos šalys, 
kurios moka pasigamjnti atominę bombą, jeigu dar neiš
moko, tai greitai išmoks pasigaminti ir hydrogeno bom
bą. Tokių bombų gaminimas nebėra jokia paslaptis. Tie 
procesai žinomi visiems mokslininkams. Nejaugi tos tie
sos dar ir šiandien negali suprasti net mūsų šalies galva?

Hydrogeno bomba neatneš taikos ir nepalaikys taikos.

Meilužiai
Klausutis. — Nagi, ką ji 

sakė, kuomet tu pasipiršaL 
jai?

Pleputis. — Aš nesipiršau 
pirma, negu gavau sužinoti 
apie jos romansus su kitais. 
Matai, ji pasisakė man, kad

Menkas skirtumas
Jaunamartė buvo užklau

sta, koks skirtumas tarpe 
pavienio ir vedusio gyveni
mo.

“Oh, menkas skirtumas”, 
atsakė ji. — “Prieš apsive- 
dimą aš, būdavo, laukiu pu
sę nakties pakol Jurgis iš
eina iš namų. O dabar lau
kiu pusę nakties, pakol jis 
pareina namo.”

i. u.
Juk tai tiesiog

Girdi, Mažo
ki ausi m as dar

savižudyste!” 
sios Lietuvos 
svarbesnis, negu kad Vilniaus.

Na, ir kas gi tai Mažajai 
Lietuvai atsitiko? Kas jai pa
voju sudaro? Kiek mes žino
me, dabar Klaipėdos kraštas 
yra susijungęs su Didžiąja 
Lietuva, kaip kad ir Vilniaus 
kraštas. Mažosios Lietuvos 
atstovai Įeina Į Tarybų Lietu
vos Aukščiausiąją Tarybą, 
kaip ir Vilniaus krašto. Nie
kad Mažosios Lietuvos kraštas 
nebuvo toks lietuviškas, kaip 
dabar . Lietuva dabai' yra vi
soj visumoj, kiek šiais laikais 
ji gali tikėtis. Visos lietuviš
kos sritys susijungusios su Di-

Kas Yra Tikraisiais 
Juodašimčiais?

vokavo kara prieš Japoniją, . . . ... .
kad už karą kaita ne Japo- Jie vadovaujasi Hitlerio evangelija: Juo didesnis melas, 
nija, bet Jungtinės Valsty
bės, kad gerai ir teisingai 
pasielgė Japonija, kai už
puolė ant Pearl Harbor!! 
Bet kaip tik šitaip tuomet! ’ll!—* T" •• • •

Musų kaiminkai Naujie-
i n-. T •• -• • inomskalbėjo Japonijos nuperia- ...
listai ir ju pakalikai. Kaip--,1.e a’. q ,
tik jie sakė, kad Amerika neJ±
išprovokavo karą ir kad jie 
nekalti.

Pakštas sako, kad Jungt.
Valstybės turėjo beveik ne
kariauti prieš Vokietiją,

rūpės-1 bent jau neteikti jokios pa
su I rainos Amerikos talkininkei

Tarybų Sąjungai. Argi ne

•J. Kardelio ir tokiu 
tis” gali būti sulygintas 
Liutauro ir tokiu “rūpesčiais. 
Jims rūpi ne Mažosios Lietu- to reikalavo hitlerininkai? 
vos “išgelbėjimas,” o siauri | Argi ne ęĮėl to, kad Roose- 
sroviniai interesai. Bet prieš (veĮtas skaitė hitlerinę Vo- 
jus stoviu galinga Gražina, ku--kįetįją mirtinuoju Ameri-

Lietuvos kos įr visos žmonijos prie
šu, ant jo perkūnas svai
ne visi Hitlerio agentai ir 

i pastumdėliai?
' Išlindo yla iš maišo. K. 

Pakštas pasirodė visoje 
šviesoje nuožmus hitleri
ninkas.

rią šiandien atstoja
liaudis.

Liutauras nors ant galo pa-
• jums ! 

pamatyti savo ' 
akyti. Jei-

matė savo klaidas, 
užteks drąsos 
klaidas, sunku pas? 
gu tikrai norite matyti didžią 
Lietuvą ateityj, tai nesuokal- 
biaukit su jos žemintojais ir . 
niekintojais.

Dar vienas dalykas, 
va keliasi. Ji gyvuos, 
sieis be Kardelių ir tokių. Bet i 
Kardeliai ir toki be Lietuvos 
išnyks, kaip musės rudenį.

HITLERINIO KLERIKA
LO PASIRODYMAS

Kunigų Draugas rašo, 
kad “Vytis įdėjo pasikal
bėjimą dienos klausimais

tuo daugiau juom patikės”
Rašo L. JONIKAS

Mizara meluoja, sekda- 
apsimeluoti—ne nau-(mas savo sėbrus iš Vilnies, 

Jų leidėjas ir vy-

tui apie pusšimtis metų 
“studijuoja socializmą ori- 
ginalėj vokiečių kalboj.” Ki
tas vokietis, Adolfas Hitle
ris, irgi vadinosi “socialis
tu,” dargi “nacionaliu so
cialistu.” Matvti, ir ana kas 
nors “studijavo originale j 
kalboj,” nes didžiausio hit
lerininku triumfo metu iš 
Naujienų pastogės girdėjo
me sušunkant: “Three 
Cheers for Hitler!”

To dar negana. Kas stu
dijavo Hitlerio evangeliją 

! “originalėje” kalboje, nega- 
’ Ii nežinoti pagrindinės na
cių tezės: “Juo didesnis me
las, tuo daugiau juomi pati
kės!”

Kad Naujienų redakto
rius šventai pildo hitlerinę-liumi 
evangeliją, kad jis pilnai ti- 

iki, jog juo didesnį melą pa-

C h uliganų Teisinto jai
Ar Naujienos bent vienu 

žodeliu pasmerkė chuliga
nus? Nieko panašaus! Nau
jienos pilnai užgiria chuli
ganų juodašimčių darbus, ’ 
nes šį kartą puolimas daro
mas ant jų politinių priešų. 
Pats Naujienų redaktorius 
(gruodžio 19 d. apžvalgoj), 
gardžiuodamasis rašo, kad 
chuliganų užpuolimąs-^ant 
mitingo buvo “visai logiš
kas,” nes:

“Tuo būdu Chicagos lie
tuviai (tik apie 100 buvusių 
hitlerinių smogikų, ne Chi
cagos lietuviai. — L. J.), 
kuriuos Andrulis ir Prūsei- 
ka šaukė į mitingą, tarė sa
vo žodį; J™ pasisakė už 
drulio deportavimą!”

Ar ii> šis apžvalgų rišė
jas, ne “Naujienų žmoguk” 
p. Grigaiti? \

B-eje, Naujienos nei jų 
“žmonės” nieko bendro neš 
turėjo su gauja chuliganų. 
Bet kaip Naujienos sužino
jo kas tą vakarą (gruodžio 
16) išmušė Vilnies raštinės* 
langą? Nei vilniečiai, nei 
apdraudos kompanija, kuri 
apmokėjo už langą, nežino 
kas jį išmušė. O Naujienos 
(septintoje skiltyje, ant 4- 
to puslapio, gruodžio 19, 
dieną) juodu ant balto skel
bia, “kaltininkas pagautas.” 
Ir dar kokis “kaltininkas,” 
— esąs “pačios Vilnies ben
dradarbis !”

Tai vienas 
j ienų melas!

Kitas taip 
melas, kurį
staruoju laiku veik kas 
tra diena pakartoja, 
kad —

“Lietuvių komunistų 
kraščio štabas Chieagoje, 
kartu su V. Andruliu, buvo 

; valdžiai lietuvį

J jotu- KAIP didelis naujo
Ji ap_|KARC PAVOJUS?

i Žurnalas “United Nations
World” tvirtina, kad gali- skelbs, tuo daugiau žmonių 
me 1950 metais ramiai mie- suvedžios, faktų yra devy- 
goti ir nelaukti karštojo ka-i 
ro. Žurnalas rašo:

“Svarbiausia pasaulio so
stinėse ir Lake Success nau
jiena yra ta, kad 1950 metai 
vienu balsu skaitomi sau-

nios galybės. Pakalbėkime 
apie kelis jų.

Šio mėnesio 17-tos dienos 
laidoje redakcinėje apžval
goje P. Grigaitis “advoka- 
tiškai” tvirtina, jog —

“Gruodžio 16 d. prakal
bas rengė Chicagos Lietuviųko jokios kritikos. Jokia revoliucija niekuomet niekur 

neišpildė senojo, nuversto režimo pasižadėjimų bei su- Auditorijoje n-e kokie ten 
tarčių. Ar Amerikos revoliucija, laimėjusi karą prieš 
Angliją, laikėsi senųjų sutarčių bei pasižadėjimų! Nesi
laikė. Visi pasižadėjimai Anglijai ir kitoms šalims, pa
daryti Londono monarchijos, buvo numesti į gurbą. Re
voliucinė Washingtono, Franklino ir Jeffersono vyriau
sybė pasiūlė visoms šalims iš naujo tartis ir daryti nau
jus pasižadėjimus.

Lygiai taip šiandien yra su Kinija. Laisvoji Kinija

progresyviai lietuviai,’ o 
juodašimčiiį klika...” (Gri
gaičio pabraukta.)

Pažiūrėkime, ką Grigai
tis vadina juodašimčiais.

Rekordii, Palyginsimas
Prakalbose pirmininkavo 

negali pildyti Čiango pasižadėjimus, nes jie yra padaryti i jaunas . veteranas, buvęs 
prieš Kinijos liaudies interesus. Argi Mao sutiks atmo-! Jungtinių Valstijų kariuo-
ketį Amerikai tuos bilijonus dolerių, kuriuos musų vy

Šis baisus mūsų vyriausybės žygis tiktai sustiprins agre- riausybė sukišo Čiango režimui? Jau tik reikalavimas tų 
sijos jėgas, ruošiančias naują karą.

Iš kitos pusės, šis žygis pastatys ant kojų visas taikos 
išlaikymo jėgas. Ne tik Amerikoje, bet visam pasaulyje 
ftiilijonai ir milijonai žmonių Trumano nuosprendį išsi
aiškins padidėjusiu taikai pavojumi. Tie žmonės dar la
biau susivienys, dar kiečiau suglaus savo gretas kovai 
ĮiŽ taiką.

ko- 
ne- 
ar-

Tarptautiniai pasižadėjimai ir Kinija
Komercinė spauda ragina vyriausybę nepripažinti 

munistinės Kinijos valdžios, nes jinai nemokanti arba 
norinti gildyti Kinijos tarptautinius pasižadėjimus 
ba sutartis. Visi kiti argumentai prieš pripažinimą seniai
atpuolė. Argumėntas, kad Kinijos revoliucija dar neturi 
Visos Kinijos ploto, atpuolė, kai Čiang Kaį-šekas susi
kraustė ant Formoza salos. Argumentas, kad Kinijos re*, 
voliucijonieriai negalės išlaikyti valstybės vairo savo ran
kose ir palaikyti šalyje tvarką, taip pat sužlugo, nes nie
kas šiandien nė nebando sakyti, kad Kinijoje nėra tvar- 
kbs, hera kontrolės.

Argumentas dėl “tarptautinių pasižadėjimų” neišlai-

bilijonų būtų skaitomas Kinijos liaudies įžeidimu.
Reikia pamiršti senuosius pasižadėjimus. Reikia ieško

ti su nauja Kinijai naujų sutarčių, padarytų lygaus su 
lygiu. Visos neteisingos vienpusiškos sutartys turės nu
eiti į gurbą. Juo* greičiau mūsų vyriausybė šią tiesą įsi
sąmonins, tuo sveikiau bus tiek Amerikai, ti-ek Kinijai.

Prezidento strategija ir mainieriai
Prezidentas Trumahas beveik tą pačią valandą padarė 

ir kitą istorinį nuosprendį. Jis pareikalavo, kad mainie- 
rių unija visus savo narius sugrąžintų į darbą ir privers
tų be kontrakto kasti anglį per septyniasdešimt dienų. 
Per tą laiką Trumano paskirta komisija tyrinės visą rei
kalą ir gale to perijodo išneš savo nuosprendį, kaip ir 
kokiose sąlygose mainieriai turės dirbti ateityje.

Ką į tai atsakys maini-erių unijos vadai, John L. Le
wis ir jo pagelbininkai, šiuos žodžius rašant dar neaiš
ku. Bet prezidento strategija labai aiški. Po septynias
dešimt dienų žiema bus praėjusi. Vasarą anglies mažai 
tereikia. Per vasarą keletą mėnesių mainieriai galės na
mie sau sėdėti be kontrakto, be darbo ir be duonos!

i menėje leitenantu Vytautas 
Yotka. Kada Naujienų ang- 
gliškas priedas giedojo ho- 
sanas Hitleriui, Vytautas 
Jotka ginklu kovojo už 
Amerikos ir viso pasaulio 
demokratiją, prieš fašizmą. 
Ar jis juodašimtis, ponas 
Grigaiti?

Ar juodašimčiai Olga

kad tą užpuolimą (ant pra
kalbų gruodžio 16) padėję 
organizuoti Naujienų žmo
nės. Mums nėra žinoma, 
kad bent vienas Naujienų 
žmogus būtų prie to prisi
dėjęs. Tai paprastas komu
nistiškų šarlatanų prasima
nymas. Jeigu kokia bėda 
jiems atsitinka, tai visada 
turi būti kaltos Naujienos.”

Iš šito būtų galima su
prasti, jog Grigaitis chuli
ganizmą pasmerkia ir ban
do įtikinti, jog, jei kam nors 
“atsitiko bėda,” tai naujie- 
niečiai su tuom neturėjo 
nieko bendro.

Bet toje pačioje apžvalgo
je tvirtinama, kad prakalbų 
ardytojai buvo “tvarkingi,” 
kad jie susimobilizavę hit
lerinių stormtruperių sti- 

įsiveržė į Amerikos 
piliečių rengtą mitingą ir... 
“nutarė deportuoti Vincą 
Andrulį.”

Čia jau logikos nei už 
centą. Jei prakalbų ardy
mas yra geras ir kilnus dar
bas, jei prakalbų ardytojai, 
kaip sako Naujienų apžval
gininkas, 1 buvo “kultūringi 
žmonės,” tai kodėl p. Gri
gaitis bando jų “atsižegno- 
ti?”

Pagaliau, Naujienos su
vaidino Šv. Petro' rolę, užsi- 
gindamos tokių žinomų sa
viškių, kurie garsiausiai 
bliovė minimose prakalbose, 
kaip Ambrose, Vijeikis, 
Budginas ir kiti.

“Kultūringi” Chuliganai
Naujienos dabar jau tvir

tina, kad progresyvių ame
rikiečių ruoštas prakalbas įskundę 
bandė suardyti “kultūringi tremtinį, atvykusį po karo

n-

biaurus Nau-

jau biaurus 
Naujienos pa- 

an- 
tai,

lai-

j Martin, Jonas Jokubka ir 
kiti tų prakalbų rengėjai, 
kurie Amerikoje gimę ir 
kurių rekordas nesuteptas 
“trim valio už Hitlerį?”

Tai tiek apie juodašim
čius, p. Grigaiti.

Kas iš Tiesų Meluoja'!
Dabar toliau. Toje pat re

dakcinėje apžvalgoje Nau
jienos kritikuoja ir plūsta 
Laisvės redaktorių R. Mi- 
zarą sekamai:

žmonės” ir tų “kultūringų” 
chuliganų gaujoje nedalyva
vo “nei vienas naujienietis.” 
Bet jos negali užsiginti, kad 
chuliganizmą užgyrė visu 
šimtu procentų. Ne tik už
gyrė gaujos žygius gruodžio 
16, bet pasisakė, kad pana
šius užpuolimus darys ir at
eityje. ‘

Nejaugi Grigaitis gali už
siginti, kad ir p. V. Pavasa- 
kys nėra naujienietis, kuris 
Naujienų numeryje 303 
(gruodžio 27 d.) kategoriš
kai pareiškė, kad panašūs 
mitingai ir prakalbos atei
tyje bus ardom’i “ne tik Chū 
eagos mieste, bet ir visoje 
Amerikos žemėje!”

m (Naujienos, Nr.

kokį “lietuvių 
laikraštį” Gri-

Nežinau, 
komunistų 
■gaitis turi mintyje, bet ži
nau, kad V. Andrulis ne
skundė nei vieno tremtinio 
valdžiai ir jei Naujienos ir 
jų redaktorius to įtarimo 
nepatvirtins faktais, dar 
kartą jie pasirodys prieš vi
suomenę biauriausiais me
lagiais !

Maskva. — Jau ir ameri
kiniai korespondentai su
pranta, jog sklandžiai eina 
derybos tarp Sovietų Sąjun
gos ir liaudiškos Kinijos va
dovų.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—- P e tikt., Vašario 3,1950



Laisvoji Sakykla
KANČIŲ SUTRUMPINI
MAS NE PRASIŽENGI
MAS, O MIELAŠIRDYSTĖ

Nepretenduoju psicho
logijos mokslo žinovu, kuris 
taip didelis, komplikuotas 
ir svarbus, ir turintis dau
gybę šakų, šakelių. Vienok 
sekiau ir seku šio mokslo 
labai svarbius gvildenimus.

Prie šios progos, pravar
tu prisiminti dviejų profe
sorių, L. C. Dunn ir Th. 
Dobzhansky, knygoje “HE
REDITY, RACE AND SO
CIETY”, aiškinimą, kad vi
same pasaulyje negalima 
būtų surasti dviejų žmonių, 
kurie visame kame būtų 
1 y g ū s ir vienminčiai. 
Lygiai kaip didžiausioje gi
rioje nėra dviejų

zčių, kol “pats Dievas pasi
šauks pas save”. Mat, teo
logijos mokslas sako, kad 
tik vienas Dievas, o niekas vės Bendrovės suvažiavime' rinčias 
kitas, teturi pilną teisę 
atimti žmogui gyvybę (ti
kintis neturi valios ant savo 
paties gyvybės). O kas šia
me pasaulyje daugiau pa
neš kančių, tas numiręs tu- 

:rės geresnį gyvenimą. (Vei
kiausia ir viršminėtas dak
taras galės būt nubaustas 
už Dievo valios paneigimą.) 
Baisu ir šiurpulinga darosi 
matant žmogų, kuris raitosi Į tų rašyti Moterų 
nuo skausmų, kaip perdui 
tas kirminas ir šaukiasi Die-1 gyvesnis ir geresnis.
vo, kad greičiau jį pasiimtų, i kurios rašydavo buvusiame 
O tokių žmonių randasi šim-' žurnale Moterų Balse, bet 
tai tūkstančių. Jie kankina-' dabar jų beveik nematyti 
si nuo vėžio, nuo užvilktos, Moterų Skyriuje, turėtume 

vienodų džiovos, nuo nuo cukraligės, j panaujinti savo pasiryžimą
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Diskusijos Laisves Dalininkų Suvažiavime 
Apie Šio Dienraščio Reikalus

| Stasiukaitis. — Laisvės 
vieną-kitą į turinys per 2 mėnesius — 

pareiškė savo nuomones bei mašiną. Bet tos jų mašinos per daug apie Lietuvos ko
i'tarška per ištisas dienas ir .lektyvinius ūkius. Buvo ir

Daugelis šėrininkų Lais-j kitataučių spaustuvėles, tu- [
T' 1 “ --- x’ ’ \ tik po — 1

davė patarimus diskusijose 
dėl šio dienraščio turinio ir 
medžiaginės* jo gerovės.

Čia trumpai 
diskusantu 
lymus:

Petkiene, 
daugiausia 
mus yra gabių moterų su 
geromis mintimis. Jos turė-

Skyriui
i Laisvėje, tad jis pasidarytų 

Kai

pa duodame 
mintis ir pasiCi

i moteris.

nuo ’’silicosis” ir nuo kito
kių iki šiol nepagydomų li-

PASTABOS
rius, dabar dirba tekstilės 
fabrike, kaipo paprastas 
darbininkas.”

Ir kaip čia “Draugo” re
daktoriui neskaudės širdį, 
kad buvę ponai, teisę darbi
ninkus už streikus, dabar 
patys atsidūrė darbininkų 
eilėse. Tai baisu!

Kunigų “Drauge” (N r. 
296) tūlas P. G., belaukda
mas Kalėdų, kuomet visose 
bažnyčiose šaukiama “Gar
bė dievui ant aukštybių, o 
ant žemės geros valios žmo
nėms ramybė”, ve kaip ra
šo:

“Karas nėra pats baisiau
sias dalykas žmonijai. Gy
venimas už geležinės uždan
gos yra baisesnis, negu ka
ras. Jei be karo nėra išlais
vinimo, tai teateinie karas. 
Teateinie jis greičiausiai.”

Kadangi karo trokštan
čius strapsnius rašo kuni
gų laikraštis, tai, veikiau-

naktis, nesustodamos dirba. 
Mūsų gi tokios geros maši
nos ir tiek jų, bet negauna 
darbų. Reikia gauti agen
tus, kurie rinktu mums 
spaudos darbus. Kas liečia 
tuos mūsų žmones, kurie 
sakosi esą per seni, tai aš 
sakau: Per anksti dar 
mums imt vakacijas!

Kai dėl -Laisvės turinio, 
jis man patinka, ir aš norė
čiau, kad ji visuomet m tų.

Klastovas. — Korespon
dencijos yra kolonijų ats
pindys. Bet ne visada ge- 
.rai pasielgiama su kores
pondencijomis iš mažesnių
jų kolonijų, pavyzdžiui, iš 
Great Necko. Aprašant pa- 
r engi m u s, nori m a 
duoti veikėjams 

j kredito. Bet redakcija per 
daug korespondenciją trum
pina ir išmeta veikėjų var
dus. Tad kiti ir nenori ra
šyt. Mažesnėse kolonijose ir 
taip mažai veikėjų, bet kai 
neatžymima jų darbas, tai 
'r tiems patiems nėra pas
katinimo veikti. Na, o iš di
desniųjų kolonijų atspausdi
namos net ir per ilgos ko
respondencijos.

Ign. Beeis. — Laisvė pas
taruoju laiku per kokius 
metus spausdino per daug 
p a p r a s t ų žinių iš Lie
tuvos, bet per mažai pa
matinių politinių straips
nių apie Lietuvą. Mums 
daugiau reikėtų raštų ap'^ 
Amerikos gyvenimą ir apie 
šios šalies darbininkų judė
jimą.

Aš kalbėsiu dalinai kaip 
‘kromininkas.” Mes pake
lėm Laisvę į gerą stovį. Mū
sų patalpos puikios. Bet 
nuo šiol reikia mainyti tak- 

> tika — turime būti darbi- 
I '

bereikalingai per ilgų ko
respondencijų. O yra viso
kių pasaulinių ir ameriki
nių žinių, kurių reikėtų 
daugiau dėti. Mizaros apy
saka gera ir naudinga.

Juška. — Man atrodo, 
kad Laisvės administracijoj 
ir redakcijoj dirba geri 
draugai; gal ir mes patys 
negalėtume nieko geriau 
padaryti.

Reikėjo iš anksto plačiau 
pranešt, kad dipukai ir vie
tiniai rekaciniai elementai 
rengiasi pikietuoti mūsų 
suvažiavimą ir vakarinę 
pramogą. Tai būtų juo dau
giau žmonių pas mus suva
žiavę. •

J. Stanelis. — šios disku
sijos — geriausias eleksiras 
administracijai ir redakci
jai. Kąs liečia dipukus, tai 
mūsų redakcija per švelniai 
apie juos atsiliepia. Juk 
Newarke net katalikai įsi
žeidė ir pasipiktino pasiel
gimu tų dipukų, kurie Sie
tyno Choro pramogą pikie- 
tavo.

A. Matulis. — Laisvė per 
daug persispausdina iš 
Vilnies pranešimų apie Či
kagą ir apylinkę. Vilnis gi 
duoda tik sutrauką žinių iš 
New Yorko - Brooklyno a- 
pylinkės. Laisvė taipgi tu
rėtų subendrinti ir trum
piau paduoti žinias iš Čika
gos srities.

Vilnis turi gerą kores
pondentą Paryžiuj, kuris 
plačiai nušviečia Europos i 
dalykus. Laisvė taip pat tu
rėtu palaikyti nuolatini sa- '"mnnrT 
vo korespondentą Europoj. ^du negalima

IZ i Imtunn I r I z\ i i A n

“Draugo” bendradarbis 
P. G. kritikuoja Washing
ton© administraciją, kad ji 
neapginkluoja vokiečių. Jis 
rašo:

“Ir Amerikos ir kitų lais
vųjų kraštų žmonės turi su
prasti, kad ištikus raudona-

siai, dabar kunigai jau baž- jam Pearl Harborui, ap- 
nyčiose gieda: “Marą, badą, ginkluoti vokiečiai liūto da- 
ugnį ir karą—atsiųsk mums lį atliktų. Jei jiems to nebus 
viešpatie!” |leista, tai tą liūto dalį teks

—------ . j atlikti Amerikos tėvų vai-
“Draugas” džiūgauja, kams. Ar Amerikos tėvams 

kad Kanados valdžia už- toks jų valdžios nusistaty- 
tvirtinus Lietuvai konsulą mas patiks?” 
Dr. Antaną Gylį.

Dabar dr. A. Gylis, gavęs 
konsulo rangą, turės būti
nai susirasti sau Lietuvą, I 
kurią, galėtų atstovauti. O 
juk konsulas be šalies, tai 
lyginai, kaip šuva be uode
gos.

ir bendradarbiauti šiam 
skyriui.

A. Balčiūnas. — Mes pri
valome atgaivinti platesni 
bendrąjį frontą. Kai mes 
toki frontą paleidome, tai 
priešai išvysto reakcininkų 
frontą. Mes turime pasiro
dyti su platesniu frontu.

Kad isisteigėm tokius rū
mus, kaip šis Kultūros 
Centras, tatai liudija, kad 

ir dar

> “vienmin- ...
grupuoja i CT; ' ^galvotas ir jiems į 

galvas įbruktas jų Dievas 
i tankiai juos pamiršta pasi
imti; daktarai negali jų iš
gydyti (ir nevalia marinti), 
o jie bijosi patys sau mirtį 
pasidaryti, >— ar gali būt 
kas baisesnio už tokią bui
tį?! Argi civilizuoto žmo
gaus kančiose ir skausmuo
se turėtų būti baigiamas | mes turime jėgų 

( gyvenimas?! | daug ka nuveikti.
Gi pati mirtis nėra jokia i Skuodis. — Smagu, puiku 

kančia. Čia paduosiu tam naujame name, šioje Lais- 
tris pavyzdžius: 1) Dauge- vės patalpoje. Jokia kita 
lis “sveikų” atsigula kartu j Amerikos lietuvių srovė, 

turbūt, neturi tokios puikios 
patalpos. Aš džiaugiuosi, 
bet dar nevisai. Aš žiūriu į 
mašinas. Mūsų spaustuvėje 
čia yra 12 iki 14 puikių 
blizgančių mašinų. Bet dau
gumas jų nedirba. Turėtu
me duoti darbo visoms toms 
mašinoms. Aš žinau mažas

Vadinamuosius 
čius” žmones j 
organizacijas jų vienodi rei
kalai ir'principai. Vienok 1 
kiekvienas žmogus yra tik 
jis vienas toks visame pa
saulyje ir jam mirus, kitas 
toks niekad neužgims. Dėl 
šios gamtiškos tiesos neži
nojimo, net ir vadinami 
“vienminčiai” dažnai vieni 
kitu nepajėgia suprasti, vie
ni kitus paneigia ir bereika
lingai susipyksta.

Pagaliau net ir kiekviena
me žmoguje visuomet eina 
vidujinė dvikova tarp pro
to ir jausmų. Nelaimingas 
tas, kurio jausmai nugali 
protą. Ne vieną blogi jaus
mai nuvedė prie kartuvių 
ar elektrinės kėdės !... Bet 
protą galima išauklėti, kad 
jis būtų jausmu valdovu...

Tačiau šio rašinio pamatų 
nis tikslas ne psichologi
jos mokslą analizuoti (tam I Anuprą Karalių.

lis “sveiku
su žmona į lovą. Ant ryto
jaus žmona, žadindama sa
vo vyrą, patiria, kad jis jau 
numiręs. 2) Kiti, eidami gul
ti, pasiima užtektinai mie
gamų pilių ir užmigę dau
giau jau nebepabunda. 3) 
Gerai atsimenu Chicagoje 
buvusį pirmeivišką daktarą 

Jis susi-

“Draugas” rašo: “Prof. 
M. Biržiška šiuo metu rašo 
ilgesnį veikalą. Jisai yra 
vienintelis Amerikoje gyve
nantis asmuo, pasirašęs 
nepriklausomybės aktą.”

Lietuvoje būdamas pasi
rašę “nepriklausomybės” , 
aktą, o dabar, atvykęs A-1 
merikon, galės jį atsirašy- 
ti.

I Vadinasi, mes trokštame 
karo, agituojame už kara, 
raginame tuo i aus suvaldvti 
Rusiją, Kiniia. bet savo gal
vas turi guldyti vokiečių 
tėvu vaikai, o ne mūsų.

■ Tai tau katalikiška arti
mo meilė! Juk rodosi kalbė
davome poterius: “Mylėk 
artima savo, kaino pats sa
ve.” Pasirodo, kad katali
kiško mokslo skelbčiai, 
“dvasiški tėveliai.” visiškai 
išsigimė iš katalikvstės.

, Toliaus, tame pačiame 
numeryje, jau pati redakci
ja rašo:

“Sakoma, kad Wash i ne
tolias painformavo Filipinų 
vyriausybę imtis žygių gin
ti Formozą; galvojama, kad

1 skirti kinų nacionalistams 
ginklai bus perduoti filipi- 
niečiams.”

Ir čia pirmiausiai lai fili
piniečiai guldo galvas, gin
dami Formozos sala dėl 
Kai-šeko, o ne iankiai, ne 
“mūsų tėvu. vaikai.” Mat, 
mes pripažištame “demok- • 
ratiią”. filipiniečiai “ar- 
čiaM” Formozos, lai jie 
pirmieji ir savo gyvastis 
paguldo.

tikslui yra tomai knygų).' kvietė pas save svečių. Visi džiovos ir vėžio, kad jį izo- 
o tik jo vieną dalį pagvil-i valgė, gėrė, kalbėjosi. Pie- Į liuotame kambaryje laikė 
denti, būtent: | tus baigus, daktaras atsis-1 pririštą prie lovos per tris

Ar daktarams leistina nu-1 tojo ir visų atsiprašė. Nuė- j mėnesius (girdėjau, kad ir
marinti nepagydomomis Ii- ięs atsinešė stiklą vandens, 
gomis sergančius ir baisiai į Dar kartą visų atsiprašęs, 
kenčiančius ligonis? j išgėrė vandenį ir su sykiu

Visi laikraščių skaitytojai 
galėjo matyti ne per seniai 
aprašymus apie daktarą 
Hermann Senders, Man
chester, N. H 
protu vadovaudamasis, 
pasigailėjimo numarino li-

sudribo kėdėje. Ant vietos 
buvę 2 kiti daktarai griebėsi 
gelbėti, bet veltui, — dakta
ras Anupras Karalius nusi
nuodijo! Mirė—!... Čia na- 

kuris šaltu daviau šiuos tris pavyzdžius 
iš įtik dėl to, įdant įrodžius, 

jog,pati mirtis nėra jokia 
, neigi ji 

. Mirtis kaip 
tik yra ta, kuri žmogų pa-

gonę, Abbies Borroto; ligo- k a n č i a , 
nė sirgo nepagydoma vėžio baisi.

ir baisiai kankinosi.
Daktaras pats, niekeno ne- liuosuoja nuo visų skausmų, 
verčiamas, prisipažino atli- kančių ir rūpesčių. Baisiau- 
kęs tą darbą. įleisdamas šioji kančia, tai sunki ir ne- 
oro i jos gyslas ir tuomi • išgydoma liga, o ne įnirtis, 
užbaigęs tos nelaimingos 
ligonės kančias, pasktibin- kalteliai, kurie žino, 
damas beskausmę mirti.

‘ Manchesterio žmonėms 
daktaras gerai žinomas, 
kaipo teisingas ir sąžinin
gas, bet vasario 20 d., tam 
geros širdies daktarui ren
giamas teismas, kaipo pir
mo laipsnio žmogžudžiui. 
O žmonėse žaibo greitumu 
pasireiškė įvairių įvairiau
sios mintys: Vieni daktara 
smerkia, kiti teisina, treti 
peikia, ketvirti giria, dar keletą,nebepabusi iš miego! 
kiti mano, kad tik “džiurė” Aišku, ligonis susipranta ir 
ir teisėjas be klaidos suras paima visą tuziną piliukių. 
tikrą teisybę. i Ir taip pats baigia šios aša-

Šiuo klausimu ir “Vilnies” rų pakalnės kančias!” (Ši 
Įslr. 10. š. m., tilpo, neigian- citata tilpo “Laisvės” Nr. 
tis daktarą, ilgas editoria- 11, š. m.., A. Bimbos “Kris
las, po antrašte: “Mielašir-; luose”).
dystė ar prasižengimas ?” į Gi “Vilnies” viršminėta- 

Aš irgi, kaipo antri metai me editoriale sakoma: “Gy- 
esantis ligoninėje ir daug dytojo santikiai su pacien- 

• prisižiūrėjęs įvairių nepa-itu pagristi tuo pamatiniu 
gydomu ligonių baisias kan- dėsniu, kad jis visomis turi- 
čias, dristu ir manau turin-'momis 
tis logišką teisę išsireikšti. jį, o ne atima jam gyvas- 
viešai šiuo klausimu.

Drąsiai j 
kad dėl teologijos klaidin-1 tūloms ligoms dar . tų prie- 
go mokslo, kuris yra supa-įmonių nėra išrasta, o ligo- 
raližavęs sveiką žmogaus [nis raitosi skausmuose, 

kaip tas kirminas, pavertas 
ant šakės?!.

Šioje ligoninėje, kur aš 
randuosi, vienas senyvas 
žmogus taip kankinosi nuo

Tie daktarai yra prasi- 
kad 

į ligonis nepagydomas, bet 
laiko jį kančiose, dėl ilges
nio pasipinigavimo, o ne 
tie, kurie tokiam ligoniui 
nutraukia kančias beskaus
me mirtimi.

Štai ką sako Dr. Goldwa
ter: “Aš duodu ligoniui vai
stų ir sakau jam: Jeigu pa
imsi tik vieną piliukę, vis
kas bus gerai, gerai išsimie
gosi. Bet jeigu paimsi jų

priemonėmis gydo

” (“Vilnies” pabraukta.) 
galima sakvti, IBet ką reikia daryti, kad I • • 1 1 • 1 • I . I •» • 1 . •

protavimą, daugelis, net gi 
žinodami savo prisiartinan
ti galą, baisiai kankinasi 
skausmuose, bet nesisten
gia pasiliuosuoti iš tų kan-

protas jo buvo jau pami
šęs). Nors jo kambarys bu
vo atskirtas ir uždarytas,' ninkiški biznieriai. Klausi-, 
bet io baisus ir nuolatinis Imas: Kodėl mūsų mašinom 
kosėjimas ir dejavimas ar-|stokuoia darbo? Atsaky- 
dė nervus kitiems ligo
niams, esantiems kituose 
rūmuose. Tik kuomet vieną 
vėl v va vakarą jis aprimo, 
visi atsiduso, suprasdami, 
kas atsitiko, — jis mirė. 
Čia apribota vieta man ne
leidžia 
vaizdu paduoti, kuriuos te- V '
ko' ir tenka savo 
matvti.

“Vilnis” sako: “Ateis 
laikas, kad ir vėžio liga bus 
pagydoma”. Taip, mes visi

1 ‘ ’ 11 1 1. nors
s medi- 

dirba

daugiau panašių

akimis

T. Tain, 
tikime, kad kada 
•Ateis t^s laikas, nes 
kalės laboratorijos 
dieną ir naktį išradimui 
naujų vaistų nepagydomom 
ligoms. Bet čia stovi klausi
mas, ką dabar daryti ’ su 
tais, kurie baigia savo gy
venimo paskutines dienas 
neapsakomuose skausmuose 
ir kančiose?!

Man rodos, kad “Vilnis” 
visai ne vietoj prikergė 
prie daktaro Hermann San
ders (kuris iš pasigailėjimo 
numarino nepagydomą li
gonę) Hitlerį, nacizmą, sa
dizmą, barbarizmą ir kitas 
baisenybes. <Juk hitlerinin
kai masiniai žudė sveikus, 
ligotus, jaunus, senus, mo
teris ir met mažus kūdikius. 
Tai ką gi hitlerin. barba
rizmas bendro turi su tikra 
eutanazija?

Laikui bėgant, žmogaus 
protas galutinai išsilaisvins 
iš .visokių varžtuvų, ir bai
mių. Jis vadovausis tik 
grynu mokslu, o ne apga- 
vingais jam įkalbėjimais. 
Tuomet jis kitaip žiūrės ir- 
į bereįkalingas kančias. 
Jam mirtis bus taip sup
rantama, kaip natūralūs ir 
neišvengiamas miegas. *

J. Vilkelis. )
Orlando, Florida

Kai kurios kolonijos yra 
apsileidusios kai dėl para
mos Laisvei darbais. Iš 
anksto nemokamai jos iš
garsina savo parengimus 
pranešimuose, paskui vėl 
aprašo įvykusius parengi- j 
mus, bet apmokamų skelbi-! 
mu Laisvei neduoda.

Suteikime Laisvei dau
giau apmokamų skelbimų iri 
spaudos darbų, taip kad ne
reikėtų šaukti aukų.

mas: Todėl, kad neieškom 
spaudos darbų. Aš žinau 
New Jersey mažiukes spau
stuvėles, o jų savininkai ge
rai gyvena ir turi nuosa
vus namus. Reikia mums į- 
sigyti agentus, kad surastų 
spaudos darbų. O darbų ga
lima gauti net ir iš papras
tų kromininkų. Juk jiems 
reikia biznio knygelių, ka
lendorių, korčiukių.

Pritrūkus mūsų įstaigai 
finansų, mes paprastai šau
kiamės aukų. Bet daugiau 
būkime darbininkiški biz
nieriai — gaukime darbų; 
tad nereikės tiek aukų.

Kalvaitis. — Be auku ne
apsieisime. Bet reikia pri
pažint, jog pas mus reiškia
si aptingimas. Pavyzdžiui, 
pirm 16 mptų daug veikliau 
būdavo7 platinami tikietai 
mūsų parengimams, negu j daug visokių žinių, 
dabar.

Kai kas sako, kad su lai
ku ateis į mūsų judėjimą 
nemažai ir šiandieninių di
pukų. Bet kiek aš matau, 
tai mes jų greit negausime.

Juozas Bimba. — Kalbėt 
yra vienas dalvkas, o pada
ryt — kitas. Reikia ne tik 
pakalbėt, paagituot, bet ir 
patiem mestis į darbą.

Kol nebuvo tokių aštrių 
politinių susidūrimų, dau
giau spaudos darbų gauda
vome iš įvairių srovių žmo
nių.
kiau. Reikėtų palaikyt vie
ną ar du apmokamus žmo
nes, kad ieškotų spaudos 
darbų.

Laisvėje buvo perdaug 
žirklių medžiagos apie Lie
tuvą. Turime atsiminti, kad 
mes gyvename Amerikoje, niai geras, tik suklaidintas 

J ir mūsų dienraštis privalo . žmogus, o kas naciškai su- 
1 plačiau rašyti apie ameri- gedęs gaivalas.
'kinius reikalus. 1 (Bus daugiau)

Inž. Br. P r a p o 1 e n i s 
“Drauge” rašė ilgą straips
nį, kritikuodamas tuos, ku-Į 
rie nori išmesti žodį “po- 

kad nieku 
. “poną” iš

mesti, bei pakeisti kokiu 
nors kitu žodžiu.

Jeigu dipukai,. atvvkę 
Amerikon, negali apsieiti be 
“pono”, lai jie ir laiko jį, 
bet Lietuvos žmonės džiau- 

|giasi, jį, kaipo kokį slogutį, i 
nusikratę. Jie be “pono” - 
jaučiasi laimingesni ir pra
deda jį -užmiršti.

Europoje įvyko dinukų ‘
Izi 11 iii vi vo rA 1

Dabar kur kas sun-

TZ . T . _ . , . taip vadinama kultūrinė’Kai Laisve buvo sustojus ko£ferencija kuriai rumu. 
del kraustymosi į naują vie-« 
tą, tai per 7 dienas mes bu
vome spangį kas liečia ži-1 
nias iš šios apylinkės. Lais
vės redaktoriai turėjo tuo 
tarpu parašyt Vilniai žinių 
iš mūsų apygardos, ta^l bū
tume iš Vilnies sužinoję.

Stakvilevičius. — Svar
biausia tai atsikreipt. į ko
lonijų korespondentus, kad j 
rašytų apie unijų veikimą, | 
iš darbaviečių ir apie dipu-: 
kų elgseną dirbtuvėse. Rei
kėtų rašyti apie įvairius po
litinius ir unijinius dalykus 
trumpai ir aiškiai. Svarbu 

, kad ir 
i visuose puslapiuose. O da
bar korespondencijos rašo
mos daugiausiai tik apie- 
parengimus, mirimus, vedy
bas, gimimus.

Stakovas. — Girdėt kal
bant, kad senstame, nyksta- 
me. Bet aš matydavau tiek 
pat . senų ir prieš 30 'metų. 
Dabar matoma daug dau
giau jaunų. Aš sakysiu, mes 
idėjiniai pasenę, o nė fizi
niai. Jei norime su traukt 
daugiau žmonių į progresy- 
vį judėjimą, rūpinkimės e- 
konominiu jų gyvenimu; 
juo geriau nušviesime jiems 
ekonominius reikalus, tuo 
daugiau jų ateis į mūsų 
tarpą.

Kai dėl paraduojančiu di
pukų, tai sunku būtų iš sy
kio pasakyt, kas yra esmi-

nų dipukas - rašytojas Ghe- 
orgiu atsiuntė laišką, ku
riame sako, kad atsisako 
konferencijoje dalyvauti, 
nes Europos jau nesą ir jau 
vėlu ešą ją gelbėti.

Žinoma, žinoma! Kaipgi 
gali būti Eurona dėl tu. ku- 

{rie atsidūrė Afrikoje, Bra
zilijoje, Amerikoje ir kitur.

“Draugas” išgarbina nro- 
fosnGns Mvkola ir Vaclovą 
Biržiškas ir pataria savo 
skaitvtojams surengti jiems 
nn skaitą s. nes. girdi, tuo- 
ipns pnDisia Waterbnrį ir 
vvksia Californiion. Čia ne
gali pragvvenimą padaryti. 

- Abudu Biržiškai buvo so
cialdemokratai. kunigų pra
keikti. Bet dabar tu naciu 
kimiau organas jau palai
mino švento rašto žodžiais: 
“Palaiminti ubagai dvasio
je. nes ių yra dangaus ka
ralystė.”

V. Paukštys
“Draugo” koresponden

tas Vyt. Arūnas labai nusi
minęs, kad Kinijos liaudies 
valdžios galva Mao buvo 
nuvykęs Maskvon ir ten ta- Antazavės valsčiuje 
rėsi su Stalinu. Ypač jam 
nepatinka Mao, kad jis:

“Tai tikras grynakraujis 
kinas, Honan provincijos 
kaimiečio sūnus, kuris savo 
jaunystėje jei ir nepažinojo 
bado, tai nematė ir didelio 
turto.” 
- Arūnui ir jo bičiuliams 
daug meilesnis ir artimes
nis Kai-šekas, nes jis paei
na iš turtuolių ir, kaip jo 
tėvas, taip ir jis moka bied- 
nuomenei ant sprando jodi
nėti, o Mao beturtis ir su 
beturčiais kovoja prieš 
tuos, kurie jiems ant spran
dų jodinėja.

Jauniu" Kolūkiečių
Sąskrydis

Antazavė, 1949. XI. 90.—

su avskr.) ivvko 
kol" kiečiu saskrvdis. Jo da
lyviai pasidalino darbo pa
tyrimu. susumavo n^ieki-’ 
mus. Septyniuose kolūkiuo
se sukurtos pirminės kom
jaunimo organizacinę .Jose 
vra 50 iaunuiu kolūkiečiu. 
Valsčiuje sukurti keturi 
meno saviveiklos rateliai, 
kolūkiuose • veikia snor4o 
kolektwai. EiDip žemės ri
kio arteliu nradėio darba 
komiaunimo ir iaimimo po
litinio lavinimosi rateliai.

300 sąskrydžio dalvvių 
priėmė kreinimasi i visos 
apskrities kolūkių jaunimą.

“Draugas” labai susi
graudinęs dipukų likimu. 
Girdi: “Teisininkas Palvs iš 
Panevėžio dirba Anginoje 
tekstilės fabrike. Ekon. 
Varanavičius, buvęs Lietu
vos banko valdininkas ir 
prekybos mokyklos direkto-

Ho-INDONEZIJA.
landų kanitono Westerlin°’O 
komanduoiami sukilėliai 
nuvertė indonezų valdžią 
Vakarinės Javos valstijoj.

IRAKE sausra sunaikino 
daug derlių.

3 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Vasario 3,1950
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(Tąsa)

Kadaise svajotas laimingas gyvenimas, — turint 
ištekliaus ir nieko nedirbant, — neatrodė dabar jis 
man. laimingu. Pradėjau sau pavydėti tų laikų, ku
riais Palšio duoną kostumieriams vežiodavau.

Vilkdamas vienišo gyvenimą, aš jau buvau bepra
dedąs gatvėmis vaikščiodamas pats, su savimi gar
siai kalbėtis. Ne kartą iš netyčių pastebėjau, kaip 
žmonės mane stebi, it baidyklę ir šypsosi, o buvo ir 
tokių, ką manęs jau gailėjosi.

Gerokai sutižau, surambėjau; tingėdavau aš net 
susilenkti — jau net ir batų raišteliai susirišti man 
buvo nemaloni pareiga!

Pasidariau, kaip molingos žemės grumstas, be
laukiąs akėčių, kad jį aplamdytų.

Šitaip praėjo meteliai-kiti.
Vieną kartą,, nuėjęs turkiškoji pirtin, atsitikti

nai pakliuvau ant svarstyklių. Žiūriu, žiūriu, ir sa
vo akimis netikiu: Maikis Kilpa jau sveria virš 250 
svarų!

Grįžęs namo, pradėjau galvoti. Pirmiausiai atsi7 
stojau ties veidrodžiu ir stebėjau: galva veik visa 
plika, žandai neetiškai užsirietę ant nosies, — pa
starosios beveik nesimato, — po akimis kabo, lyg 
kokie maišeliai, padribusi oda, o pasmakrėje — du- 
beltavas gurklys!

Palenkiu galvą, stebiu žemyn — pro pilvą nie
kaip savo koiu nebegaliu matyti!

“Maiki, Maiki, kur tu nusileidai!” kalbu sau. 
“Tu gi kadaise buvai skaitomas dailiu ir mikliu vy
ru!...” ;

Galvojau, kuo užsiimti, kad šiokį tokį veiksmą 
turėčiau, — fizinį ar protinį. Nes jei gyvensiu, kaip 
gyvenu, tai greit panėšėsiu labiau į nupenėtą jork- 
širą, kaip į žmogų.

Staiga, manyje kilo klausimas: ar aš negaliu 
nuvykti Lietuvon? Kodėl nepaplaukioti Atlantu, ne
pakelianti po Europą, nepamatvti gimtinės? Juk 
man tai daryti kadaise patarė ir Marytė Serbentai- 
tė.

Šviesi mintis, kai]) elektra, mane maloniai supur
tė ir aš nusitariau, nieko nelaukęs, tuojau leistis ke
lionėn.

“Senstu, ilgai negyvensiu, — kam liks mano tur
tas? Kodėl aš negaliu, kaip kiti žmonės, aplankytu 
vietas, kuriose kūdikystės metu bėgiojau, pamatyti 
Kauno ponias ir ponus, su jais gerai išgerti ir, su
grįžus pasididžiuoti, papasakojant prieteliams savo 
įspūdžius, kaip daro kiti lankęsi Lietuvoje? . ..” 
kalbėjau sau. '

Tai buvo ankstyvas pavasaris ir Maikis Kilpa 
ketvirtą dieną jau turėjo viską susiruošęs kelionei.

Nuėjau j banką, pasikalbėjau su iždininku Šlitzu, 
įsakydamas jam prisiųsti man į Lietuvą pinigų, jei 
ir kiek reikalausiu. Su savimi pasiimu keletą tūks
tančių.

Bičiuliai biznieriai suruošė man išleistuvių po
kylį, kurin pakvietė ir patį miesto majorą. Aš sė
džiu greta Driskolio prie garbės stalo ir žindu ci
garą, klausydamas komplimentų ir linkėjimų, ku
riuos teikė mano kolegos. Vienas sako: “Linkiu, 
kad Maikis Kilpa surastų gerų progų mums, biz
nieriams, pinigams įnešti Lietuvos pramonei), kad 
įdėliai gerus pelnus teiktu.” Kitas siūlo, kad aš 
pamokyčiau Lietuvos valdžią, kaip kraštą valdyti, 
— kad ji nedarytų gėdos Amerikos lietuviams. Tre
čias pataria, kad išvaduočiau Vilnių— “jei kitaip 
negalima — išpirkit iš Varšavos ponų!” Ketvirtas 
prideda: “Ir Gardiną ir Minską!” BuČeris Peštukas 
sugalvoja, jog amerikiečiams biznieriams reikėtų 
nupirkti visa Lietuva. Šis gavo daugiausiai aplo
dismentų. Paskiausiai kalba pats miesto majoras.

— Aš vis bijojau, — pradėjo Driskolis, — kad 
pirmiau manęs kalbėjusieji ponai nepasakytų tai, 
ko aš ponui Kilpai linkiu. Aš linkiu jums, Maiki: 
susirasti jauną, dailią, — kurių Lietuva kupina, — 
panelę, su ja apsivesti ir laimingai sugrįžti!...

Ir tais žodžiais ponas majoras baigė savo išmin- . 
tingą kalbą, įteikdamas man didelį cigarų baksą, 
kelionei dovaną nuo jo ir bankiete esančiųjų.

Sėdęs į traukinį, apsidairiau stotyj ir. prisimi
niau, kaip prieš daug metų aš čia pat atvykau V’, 
drebėdamas, kaip vargdienis, stovėjau, laukdamas 
Balandžio ar ko kito mane sutikti įr priglausti. Da
bar, štai, aš važiuoju gerai nusiteikęs — važiuoju 
pasižiūrėti gimtinėn, iš kurios patėvis mane išvarė. 
Važiuoju kaip tikras vaizbūnas, verslininkas pilno
mis kišenėmis dolerių!

Traukinys sujudėjo. Girdėtis lokomotyvo duslus • 
prunkšciojimas, pagaliau sušvilpimas ties sukniu
busia bakūže, kurioje aš kadaise gyvenau ir nuolat 
girdėdavau aitrų, įkyrų ekspresinio lokomotyvo 
švilpuką, išspjautą ties ja su suodžių krūva.

Man pasidarė lyg ir graudu.

II.
Niujorke.

s Prieš laivui išplauksiant, stovėjau viršutiniame 
dėnyj ir žiopsojau minioj klegančių, linksmai juo-, 
kaujančių žmonių.

• Rytas buvo saulėtas. Aukštokai iškilusi pavasa
rio saulė švelniai bučiavo didmiesčio dangorėžius, 

kurių viršūnės, iš laivo denio stebint, atrodė sidab
ro. Bet šaltoka! Nuo upės pūtė tvirtas vakarų ve-

' jas, tarytum besiruošiąs mūsų laivui padėti pa
sekmingai plaukti į rytus. Užsimovęs ant plikės 
skrybėlę, apsivilkęs naujutėliu palitu, aš landžio- » 
jau švariai apsirengusių vyrų ir moterų minioje. 
Vieni jų buvo pasažieriai, kiti — palydovai, saviš
kiai, giminės ar draugai. Tik aš maišiausi vienui 
vienas, niekeno nelydimas ir net nepašnekinamas.

Staiga arti manęs iš minios iškilo mane stebiną 
lietuviški žodžiai, čia vyriško balso nulieti, čia mo
teriško. Sustojau ir ėmiau atsargiai dairytis. Netoli 
manęs stovėjo toje žmonių minioje vyras ir moteris. 
Jis mažesnis už ją, gan papūtęs, kresnas, rusvų 
akių žmogelis. Jį aukšta, gražiai atrodanti, kūnin- 
ga dama, už jį kur kas jaunesnė, su žvilgančiais, 
matyt, pigiais, auskarais, ir jos balsas buvo “lietu
viškesnis,” kaž kaip refinuotesnis, — žodžiu, skam
bus, malonus balsas. Atkišau savo ausį į tą pusę, 
kur juodu stovėjo ir klausau:

— Anelyte, brangioji! — girdžiu vyriškį. — Tik 
tu ten, Kaune, pasisaugok: nepadaryk gėdos sau ir 
man. Juk ir aš ten turiu gi pažįstamų! Be to, atsi
mink, jog palieki ir dukrelę .. .

— Ką tu čia, Juozai, plepi, a?! — aštresniu tonu 
atrėžė moteriškė. — Tai ką: manai, aš ten važiuoju 
pas kavalierius! Sakyk tu man! Argi nesupranti, 
jog man reikalingas poilsis? Žinai ir tai, kad Fila
delfijos klimatas mane smaugia. Jei negalėčiau kar
tą per vienerius metus praleisti Kaune bent mėnesį
— nebūtų man gyvenimo. Tai ką tu čia dabar su
galvojai?!

Juodu šnekėjosi rūstokai ir garsiai, manydami, 
būk nieks ten esančiuose jų kalbos nesupras.

— Žinau, Anelyte, žinau, tik ...
— Jei žinai, tai susičiaupk! Tu pats pasisaugok 

ir neiškirsk kokių šposų su svetimomis, kai manęs 
namie nebus!

— Mieloji! — teisinosi vyras. — Tu mane ži
nai.

— O tu manęs dar nežinai, a?!. ..
— Žinau, tu, Anelyte, esi silpna, lengvai pasi

duodi visokioms piktoms pagundoms...
Moteriškės veidas rakščiai susiraukė, ji pasilen

kė ir kažin ką aštriais žodžiais, bet tylesniu tonu, 
jam kalė ausin' bet aš jau nebegirdėjau kalbos tu
rinio. Tik sugavau paskutinius žodžius:

— Tai nutilk ir niekad man daugiau “silpnumų” 
ir “pagundų” neprikaišiok! Jei tu tai]) vis kalbėsi, 
aš imsiu kuriais metais ir nebesugrįšiu!...

Mano ūpas truputėlį pakilo: jaučiau, jog turėsiu 
ne visai špetną sankeleivę.

Laivo varpelis kartą ir kitą suskambėjo. Tarnau
tojai bėgiojo, ragindami palydovus apleisti laivą. 
Kaip bematant, žmonių minia praretėjo, pagaliau 
ir tilteliai buvo nukelti. Sudejavęs, sutriūbinęs, lai
vas šliaužė iš prieplaukos j upę, iš upės pro liūdin
čią Laisvės stovylą į jūrą, į Atlantą, į Europą!

Kai keleiviai susitvarkė, užkando, tarp jų prasi
dėjo užsimegzti pažintys ir pokalbiai. Keletą kartų 
tą pačią dieną norėjau užkliudyti inan pažįstamą 
“Anelytę,” bet vis nedrįsau.

Ant rytojaus, šlubinėdamas deniu, dairydamasis, 
pamačiau ją sėdipt ir stebint kur tai į tolį, į neiš
matuojamus erdvės plotus ir kaž ką galvojant: Pasi
lenkęs, mandagiai prabilau:

— Atsiprašau, ar tamsta kartais nesate lietuvė?
Moteriškė nenoriai pervedė mane savo melsvomis 

akimis, pasisvarstė, kalbėti su manim ar ne, ir at
sakė šaltu klausimu:

— Kaip tamsta atspėjote? Bene ant mano kaktos 
užrašyta?!

Nenorėdamas pasirodyti nevalyvu jaučiu, klau
siusiu jos su vyru pokalbio, atsakiau:

— Štai, sumaniau ieškotis lietuvių. Na, ir pradė
jau žmones klausinėti, ar nesurasiu kur nors vieno, 
kad turėčiau savo prigimta kalba su kuo paplepėti.

— Taip, aš lietuvė! — Ir ji vėl nutilo, it sakyda
ma, “pasišalink, tū, pilvūze.”

— Aš esu Kilpa, Mikas Kilpa, — po pauzos pri
sistačiau .moteriškei. • ,

Galvojau: nejaugi ji nebus manęs girdėjusi?
— Mano pavardė Simsonienė, Mrs. Simson.
— Malonu tamsta, ponia Simson, pažinti f
— Man taipgi.
Sėdausi greta jos tuščion kėdėn, nors jaučiau, 

, kad moteriškes jausmas link manęs nei kiek nesu- 
šiltėjo.

— Simsonienė? — ištariau garsiai, tarytum sau.
— Rodosi, girdėta pavardė.

— Daug žmonių ją nešioja, — buvo jos atsaky-
• mas. . * .

— Galiu paklausti, iš kokio miesto?
— Iš Filadelfijos. Girdėjote?
— Kaipgi negirdėsi! Ten Amerikos nepriklauso

mybė buvo paskelbta. Pats esu Filadelfijoj buvęs 
net porą kartų.,. tautos reikalais.

Galvojau sau: jeigu ji ir dabar manimi nesido
mės, kai pasakiau “tautos reikalais,” tai jau iš viso 
nieko nebus ir bičiulystę tarp mudviejų nesusiregs.

(Bus daugiau)

Užsiprenumeravo “Kelias į Laimę”
H. Tureįkienę, H. Ęus|eikięnė, J.. Lemay, Pijus Dennis, 

J. Urbonas, K. čiurlis, Ch;- Genys/M. Truikiėne, J. Wolfe, 
M.. Klikniene, J. Braknis; (per Bekešienę) : J. Barzdaitis 
(ir $l aukojo) ; (per. P. Ventą) : Konstancija Abekiępe, 
Stella Rumšikas; (per V. Ramanauską): Ona žioba; (per 
J. Petkus): Amilįe Millėr.

DIEVUI MALDOS, POTERIAI
Rašo A. M. METELIONIS

tūli miesteliai turėjo tik po 
vieną audimo dirbtiivę, kur

Ir šių dienų religija yra 
padaras ir liekana primity- 
vio žmogaus proto. Jeigu ta 
religija išsilaikė iki šių die
nų, tai daugiausiai dėl to, 
kad yra labai* geras įrankis 
valdanč. klasei dėl baugi
nimo ir boyinimo savo ver
gų. Ir šiandien ta religija, 
kuri pasilaikė kuodaugiau- 
siai to primityvio žmogaus 
“išradimų,” yra skaitlin
giausia, pasekmingiausia ir 
daro didžiausį biznį. Ji yra 
Romos katalikų religija.

Primityvis žmogus ne
turėjo nė kūdikio suprati
mo apie gamtą. Dažnus ba
das, mirtis ir baimė gamtos 
jį baugino ir todėl jis ieš
kojo pagalbos dausose pas 
jo paties išsisvajbtus die
vus. Iš sykio jis tik iškėlęs 
rankas ir žiūrėdamas i auk
štį be žodžių šaukė. Kiek 
vėliau, išmokęs žodžius, jau 
šaukė su bereikšmiais žo
džiais. Dar vėliau žmogus, 
išmokęs kalbą, sutaisė ir 
dievams maldas - poterius; 
jie užsiliko iki šių dienų ir 
šiandien yra naudojami mėnesį katalikų vyskupai ir 
Tiems patiems tikslams ir kunigai įsakė parapijonams

panašiai, kaip biblijos Se
nas Testamentas jį persta
ta, kad tas dangus yra taip 
arti, jog pastačius aukštą 
bokštą į jį gyvi žmonės gali 
sulipti, arba taip arti že
mės, kaip Biblijos Naujas 
Testamentas kad sako, būk 
Kristus nuo žemės tiesiog 
nužengė į dangų. Kad kai 

[lietų dievas duoda, tai anio- 
lai per atidarus dangaus 
langus su viedrais pila van
denį.

Katalikų kunigija yra net 
turėjusi “abrozą,” kur pa
rodo, kaip aniolai su vied
rais pila vandenį iš dan
gaus.

Lietus ir Kardinolas

Bet taip apie lietų prota
vo ne tik primityvis žmo
gus, o arti panašiai dar 
šiandien protauja New Yor- 
ko kardinolas Spellman’as 
ir daug kitų katalikų kuni
gų ir parapijonų. Praeitą 
vasarą New Yorko mieste ir 
jo apylinkėj buvo per ma
žai lietaus. Dar rugsėjo

žmonės dirbo ir darė pragy
venimą. Bet Amerikos pie
tinėse valstijose, kur dar 
audinyčių darbininkai neor
ganizuoti, tai fabrikantai, 
su pigių darbininkų produk- i 4 
tais, išstūmė*N. J. ir N. H. * 
fabrikantus iš rinkų ir ši
tie buvo priversti savo au- 
dinyčias uždaryti. Vienos iš 
jų persikėlė į pietines vals
tijas, o kitos net į Porto 
Rico, ieškodamos pigių 
darbininkų. Tuose mieste
liuose daug darbininkų tu
ri nuosavus namelius. Jie 
paliko be darbo ir nėra pro
gos kitur gauti. Miestelių 
kunigai ir pryčeriai nusky
rė dieną, kada visi gyven
tojai turėjo poteriauti ir 
prašyti dievo, kad jis su- 
minkštytų fabrikantų šir
dis, kad jie ir ant* toliau 
duotų darbus miestelių gy
ventojams. Bet panašiai, 

/kaip ir visada, ir Čia dievas 
buvo kurčias ir fabrikantai 
išsikraustė ten, kur jie nu
mato pelną ir daugiau dole
riu, v

Žmonių Mulkinimas per ų 
Kunigus f

Arba vėl, devynių metų 
. -. . v-. mergaitei daktaras pranešė,

gauna tuos pačius rezultą- poteriauti ir prasyti dievo, kad jos ranfcutė yra užnuo- 
! ^as dyta ir zją reikės nupiauti.

Kunigai užkomandavo pote
riauti, kad dievas išgelbėtų 
mergaitės rankutę. Radijai, 
televižinai, spauda talpino 
tos mergaitės paveikslus ir 
visus raugino poteriauti; 
kad dievas išgelbėtu Bettv 
Lou Marbury rankutę. Ka
da daktaras nupiovė mer
gaitei rankutę, tai kunigas 
jai pasakė, būk dėl to tas 
įvyko, kad dievui buvę rei
kalinga jos rankutė! Dėl ko 
tam dievui buvo reikalinga 
mergaitės rankutė ir ka i is 
su ja darys, tai religiniai 
žmonės sau klausimu nesta
to. Spauda pranešė, būk 
mergaitė pasakius:

“If the Lord wants my 
hand that’s ah right with 
me.”

Pastaruoju laiku darbi- 
___ i visur reikalauja 

; trumpesnių darbo valandų

tus. , į
Tik tame yra viena išim- aniolus prie darbo ir New 

tis, kad primityvis žmogus Yorko miestas gautų be
šaukė, poteriavo, dovanas taus. Žmonės poteriavo tris 
davė dievams ir sykiu te- mėnesius, o to, taip reika- 
mijo, kad jo poteriai ir do- lingo, lietaus, kaip nėra, 
vanos nebūtų už dyką. Kaip taip nėra! Tada, gruodžio 
greitai primityvis žmogus 12 d., 1949 metais, lietaus 
pastebėjo, kad jo garbina- reikalu prakalbėjo Ameri- 
mas dievas jo prašymų ne- kos katalikų bažnyčios gal- 
išklauso, taip greitai jis jį va, kardinolas Spellman’as.* 
metė garbinęs, o pasirinko Jis įsakė katalikams dar ki- 
ir garbino kitą dievą, ir vis tus tris mėnesius poteriauti, 

prašyti dievo lietaus ir tuo 
pačiu sykiu taupyti vande- 

, nį.
Čia aiškiai parodo, kad 

dėl žiemos laiku nuo dievo 
lietaus gavimo pats kardi
nolas yra skeptikas, todėl 
jis ir įsakė parapijonams 
poteriauti iki pavasario ir 
taupyti tą vandenį, ką turi. 
Kuomet New Yorko gyven-, 
tojai prašo pas dievą lietaus nįnkaį 
ir vandenio neturi dėl nusi-*.
maudymo ir kitiems reika//, didesnio atlyginimo, ‘ tai 
lams, tai laivai, plaukiojau- kunigai, kaipo tureiu amži- 
ti okeanu, pranešė, kad jū- nį tarnai, su poteriais ban- 
rose, tik kelis šimtus mylių j j0 jarbininkus ’ nubovinti, 
nuo New Yorko, dažnai taip nuramįnti. . štai katalikų 
lyja, kaip iš viedro pila! kunigas James Keller, kuris 

Jeigu parapijonai Pro"‘net užslėpė savo “stoną,” 
tautų, tai jie paklaustų kar- para§ė knygą vardu “Three 
dinolo Spellman’o, dėl ko Minutes A Day.” Būk kiek- 
dievas pila vandenį į van-1 vį,enas 
denį, o ignoruoja ž ’ ______ ________
poterius ir neduoda vande-'įag pagelbsti net ir tiems, 
nio, kur jo labai reikia? kurie poteriams visai neti-

“Dievo Šposas” ki. Knygos kaina $2.00 ir 
Kaip kada į tuos žmonių labai plačiai ji garsinama.

prašymus pas dievą lietaus, Iš to jau aišku, kad ji 
dievas • iškerta ir “šposą.” kam gelbės ar ne, o kunigui 
Pernai pietų Amerikoj, Bo- Keller, tai tikrai gelbės pri- 
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lyja, kaip iš viedro pila!

tėmijo, ar šitas geresnis.
Kunigų Vaidmuo Seniau
Pas primityvį žmogų ir 

kunigas turėjo skirtingas 
užduotis ir nebuvo tokis be 
jokios atsakomybės, nusipe
nėjęs tinginys, kaip šian
dien. Tada genties narys, 
eidamas 1 į medžioklę arba 
karą, palikdavo kunigui sa
vo šeimą saugoti. Kunigui 
dažnai prisieidavo per nak
tis nemiegoti, sa'ugoti nuo 
žvėrių šeimą, nes jeigu jai 
kas blogo atsitiktų, tai šei
mos tėvui jis turėtų savo 
gyvybe atsakyti.

Dievų Atsakomybė 
/

y Dievų neveiklumą tėmijo 
ne tik primityvis žmogus, 
bet retais atsitikimais tą 
darė jau ir civilizuotas, ir 
net tinginius dievus baudė. 
Kaip va, 1893 metais Itali
jos saloj Sicilija buvo dide
lis sausmetis; viskas išdžiū
vo. Gyvuliai gaišo dėl sto
kos maisto ir vandenio. Vi
si salos gyventojai katalikai 
prašė per šventuosius pas 
dievą lietaus, 'bet lietaus ne
buvo. Tada supykę Paler
mo miesto gyventojai, Šven
to Juozapo stovylą iš baž
nyčios nunešė į daržą, liepė 
pačiam pamatyti, kad jiems 
lietus reikalingas, ir jeigu 
Juozapas nieko nedarys, tai 
grasino jį įmesti į netoli 
esančią jūrą! Gi kito mies
to, Licata, gyventojai Šven
to Angelo stovylą iš bažny
čios atnešė prie miesto rotu
šės ir grąsino jam, kad jis §įaį ^dievas atsiliepė” ir 
turi duoti lietaus, o jei ne, Kansas valstijoj į prašymus 
tai bus pakabintas ant me- (lieįaUs, 
džio šakos.

v . ,____ turi tris minutes
žmonių (kas dįeną poteriauti, o esą,

gota, Colombia, buvo per 
mažai lietaus, tai kunigai 
įsakė visiems poteriauti ir 
prašyti dievo lietaus. Ir 
štai, balandžio 4 d., 1949 
metais, kaip pradėjo lyti, 
tai taip pylė, kad su žeme 
sumaišė daržoves, javus, 
nuo medžių nudaužė vaisius 
ir net nemažai vanduo na
mų nunešė; paliko virš 50 
šeimynų be pastogės.

Taipgi pernai, arti pana-

aniolai per daug 
... v I atidarė dangaus langus, 

Tik civilizuotas žmogus kad žmonėms reikėjo šauk
tai]) “sukulturėjo,” kad jis tis pagalbos milicijos ir 
visiškai paliuosavo kunigus Raudonojo Kryžiaus, 
ir dievus nuo visų atsako
mybių, o tą viską susikfovė 
ant savo kupros: dar daž
nai pridėdamas -— 
jau dieyo valia.’4

žmogaus Įsivaizdavimas Į New Hampshire valstijose!

Žmonės Prašo Visko
Bet žmonės pas dievą 

“tokia mald°mis, poteriais prašo 
ne vien tik lietaus, o daug 
ko kito. Štai New .Jersey ir

sikrauti dolerių.
Kitas katalikų kunigas 

išrado rožančių, kurį pri
kabina automobiliui prie 
vairavimo rato (steering 
wheel). Važiuotojas gali- 
žirniukus stumdyti ir pote
riauti. Jau savaimi supran
tama, kad šitas būdas po- 
teriavimo padaugins auto
mobilių nelaimes. Bet kas to 
paiso: dievui reikia poterių, 
o gal ir sielų,.. ?

Kaip tolimoje praeityje, > 
taip lygiai ir nūdien,.mal
dos, poteriai yra daugiau 
niekas, kaip tik žmogaus 
su savimi pasikalbėjimas.. 
Kada žmogus poteriauja ir 
prašo, jis prašu pats savęs, 
ir kai jis poteriauja, dėka- 
voja, tai dėkavoja pats sau. 
O jau mes žinome, kad i 
žmogus, kuris pats su savi- 
mi kalbasi, nėra protingas 
žmogus. •

(Tąsa ant 5 pusi.) JPrimityvis žmogus sau r _____________________ ________
persistatė dievus ir dangų, 4 pusl.r—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—penkt., Vasario 3,1950 t



Cliffside, N. J.
Iš LLD 77 Kp. Metinio 
Susirinkimo

Susirinkimas įvyko 27 d. 
sausio. Nariu atsilankė skait
lingai ir už tai priklauso gra
žus pagyrimas atsilankiu
siems.

Kuopos sekretorius išdavė 
platu raportą iš praeitų metų 
darbuotės.

Per praeitus metus į kuo
pą gauta 6 nauji nariai. Ap- 
švietoie ir darbininkiškų rei
kalų rėmime darbuotasi kartu 
su LDS 115 kuopa. Buvo at
siliepta į svarbiuosius darbi
ninkiškus reikalus aukų 
surinkta bei paaukota bėgyj 
praeitų metų $638.00.

Kuopa priklauso prie LLD 
2-ros apskrities ir LMS 3-čios 
apskrities. Taipgi yra šėri- 
ninku dienraščių Laisvės ir 
Vilnies ir Kultūrinio Centro.

šiems metams kuopos ko
mitetas susideda iš šių narių : 
pirmininkas — Geo. Stasiukai- 
tis. sekretorius — K. Deren- 
Čius ir iždininkas — J. La
kūnas.

Plačiai kalbėta apie šiais 
metais pripuolamą Draugijos 
35 metų sukaktį ir jos suva
žiavimą. Pareikšta, kad Cen
tro Komitetas ir šios apylin
kės LLD 2-ra apskritis pri
valėtų jau dabar paskelbti 
virš minėto darbo programą.

Buvo kalbėta apie knygų 
leidimą ir jų turinį. Knyga 
“Viduramžių Istorija.’’ Jos iš
leidimą reikia pavadinti Cen- , 
Iro Komiteto padaryta klai
da. Knyga “žmogus ir Ma
šina” kiek patrauklesnė skai
tymui. bet ir ji be pagalbos 
žodyno neįveikiama. Praeitų 
metų Petro Cvirkos knyga 
visi nariai yra patenkinti. 
Centro Komitetas privalėtų 
pasirūpinti, kad leidžiamos 
knygos būtų pritaikintos to ! 
momento temoms.

Iš kuopoje priklausančių 29 | 
narių, šiame susirinkime pasi- i 
mokėjo už šiuos motus po $2 i 
20 narių. Trumpu laiku iš 
visų narių duokles bus iško- 
lektuotos.

Išrinkta Į Laisvės šėrinin- 
ku suvažiavimą delegatas ir 
suaukota $27 suvažiavimo pa
sveikinimui. Aukavusių var
dus paskelbs Laisvės adminis
tracija po suvažiavimo.

Kuopos nariai suaukojo $10 
Vinco Andrulio apgynimo 
fondui. Aukojo: K. Stepona
vičius $2. Po $1 : K. Deveč- 
ka, K. Derenčius, V. Stasiu- 
kaitis, J. Ališauskas, J. Pe
čiulis, Geo. Stasiukaitis, J. Ba- 
kūnas ir A. Ališauskas.

K. Darbininkas.

Johnson City, N. Y.
Apsirgus d. Navalinskienei, 

binghamtoniečiai niekas dau
giau ir nebeparašo apie mūsų 
apylinkės ligonius. Nors ir 
mažai laiko teturint, bet pa
sistengiau aplankyti Nava- 
linskienę, kuri turėjo operaci
ją. Dabar jau sveiksta ir 
randasi namie, 55 Glenwood 
Ave.

Augustas Z mitra ir vėl yra 
išvežtas į Wilson Memorial 
Hospital, Johnson City, N. Y. 
4 mėnesiai atgal išbuvo ligo
ninėj 10 savaičių, kur turėjo 
didelę operaciją. Buvo par
vežtas namo; pirma jautėsi 
geriau, bet ir vėl pradėjo blo
gai jaustis ii- prisėjo atgal su
grįžti į ligonbutį. Dar neži
no, ar ir vėl turės eiti ant 
operacijos.

Tenka susirašinėti su senais 
ir gerais draugais iš to
liau, kurie irgi nesveikuo- 
ja. Viena iš jų tai yra 
gerai žinoma šioj apylin
kėj Ona Noieikiene-Saba. Ji 
dabar gyvena St. Petersburg, 
Floridoj, 2535 — 14th Avė., 
North. Ji skundžiasi, kad 
daktarai pripažino, jog turin
ti cukrinę ligą.

Kitas serga binghamtopie
čiams labai gerai žinomas it’ 
buvęs čionai geras veikėjas 
Leonas Valančius, kuris dabar 
gyvena La Porte, Ind., R-3, 
Box 330. Draugas Leonas 

sakėsi, kad yra kankinamas 
arthritiso ir turi važiuoti į li
goninę ieškoti pagalbos.

Drg. J. Vilkelis, kuris ran
dasi Orange County Home 
Hospital, Orlando, Floridoj, 
jau su virš metai, dabar rašo, 
kad jaučiasi biskį stipresnis, 
kuomet pradėjo gauti Dr. 
Kaškiaučiaus patartus vitami
nus.

Linkiu visiems geriems drau
gams ir draugėms greitai pa
sveikti. Patariu draugams ir 
draugėms nepatingėti atlan
kyti visus ligonius. B-č.

San Francisco, Cal.
Miestas turi gražų parką 

prie City Hali, kur yra pri
statyta suolelių pasilsėti, van
dens fontanai ir tt. čia su
sirenka daug žmonių ir kalba
si bėgamais reikalais. Aplin
kui suka daugybė karvelių. 
Daug žmonių ateina į parką, 
atsineša balandžiams maisto 
ir juos maitina. Paukščiai la
bai susidraugavę su žmonė
mis.

Bet mūsų majoras sumanė 
išnaikinti balandžius ir ėmė 
juos gązdinti sirenos (švilpu
ko) garsais nuo City Hali. Bet 
paukščiai greitai suprato, kad 
tas jiems žalos nedaro, tik 
žmonių nervuš ardo. Tada 
majoras įširdo ir įtaisė slas
tus balandžius gaudyti. Pu
blika į tai atsinešė neigiamai, 
laikraščiuose pradėjo iš majo
ro daryti juokus.

Laisves Skaitytojas.

Scranton, Pa.• /

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 39 kuopos nariai jau gra
žiai mokasi duokles už 1950 
metus. Jau pasimokė j o 34 na
riai, dar liko 13, kurie, ma
nau, greitai pasimokęs, ypa
tingai, kada sekretorius Pe
tras Šlekaitis nuoširdžiai dar
buojasi.

Dvi draugės užsiprenumera
vo Mizaros knygą — Kelias į 
Laimę. Kuopa pasveikino 
dienraščio Laisvės šėrininkų 
suvažiavimą su $25, paauka
vo $10 apgynimui . Vinco An
drulio ir asmenys paaukavo 
dar, taip, kad bendrai susi
darė bylos vedimui $26. Pa
aukota $2.50 J. Karsonui me
dinių kojų nupirkimui. Reiš
kia, mūsų kolonijos progresy
viai lietuviai darbuojasi pagal 
išgalę. LLD Narys.

Cleveland, Ohio
Vieša padėka.

• Staigi ir netikėta mano vy
ro mirtis sukėlė galybę reika
lų, kuriuos tokioje liūdesio 
valandoje viena palikus jau
čiausi bejėgė atlikti. Tačiaus 
su draugų ir draugių pagalba 
viskas tapo laiku ir tinkamai 
sutvarkyta, už ką net nesuvo
kiu, kaip ir kuomi visiems 
tiems draugams ir draugėms 
atsilyginti. Tik ačiii pasakyti 
toli gražu nepakanka, nes to
kia pagalba tai yra neužmirš
tina.

Daug ačiū draugams A. Ma
son ir A. Bernotienei, kurios 
padėjo visus laidojimo reika
lus sutvarkyti, draugei M. 
Yurk už parvežimą sūnelių 
nuo orlaivių stoties, A. Wbke- 
lienei už taip gražų patarna
vimą laidotuvėse, J. Krasnic- 
kui už padainavimą išlydint į 
kapus, J. žebriui už pasakytą 
gražią prakalbą prie kapo, 
draugėms Moterų Klubo na
rėms — K. Sanen, A. Radžers, 
M. Martin ir M. Venslovienei 
už paruošimą užkandžių pa
lydovams, L. D. Pas. Draugi
jos grabnešiams, giminėms, 
draugijoms ir draugams už gė
les, visiems giminėms, drau
gams ir draugėms už taip 
skaitlingą atsilankymą paly
dėti į kapus, ir visiems, kurie 
vienokiu, ar kitokiu būdu 
mums pagelbėjo šiame liūde
sio momente.

Frances Kruger ir sūnai
Albert ir Edward

DIEVUI MALDOS, 
POTERIAI

U 
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

Poteriai ir Logika
Poteriai ne tik yra primi- 

tyvio žmogaus protavimo 
liekana, bet sykiu ir labai 
nelogiškas religinio žmo
gaus elgesys. Tikėti ir sa
kyti, kad tas dievas visaga
lis, visa žinąs ir net be jo 
žinois nei plaukas negalįs 
nukristi, o po tam to dievo 
prašyti sveikatos, laimės, 
turto ir panašiai, yra dievo 
pažeminimas, išjuokimas. 
Jeigu tas tavo dievas viską 
žino, tai jis ir žino, kas tau 
reikalinga, sveikata ar liga, 
laimė ar nelaimė ir tau tą 
teikia. Kada sirgdamas 
žmogus prašo pas dievą 
sveikatos, tuo jis duoda die
vui žinoti, kad jis jo “gas- 
padoriavimu” yra neužga
nėdintas ir už patį dievą ge
riau žino, ko jam reikia.

Arba vėl, New Yorke 
kardinolo Spellman’o įsaky
mu religiniai žmonės viską 
žinanti savo dievą su pote
riais nori pertikrinti, kad 
jiems reikia lietaus. Jeigu 
tas dievas neduoda jiems 
lietaus, tai vien tik dėl to, 
kad nemato tam reikalo. 
Rodosi, iš to tik viena yra 
išeitis, tai nemokėti “dievo 

> tarnams” algų, nepoteriau
ti ir neiti į “dievo namus” 
iki jis neduos taip labai 
reikalingo lietaus.

Bet panašiai protavo ir 
elgėsi primityvis žmogus. Gi 
šių dienų krikščionis jau 
“civilizuotas,” už tai jis po
teriauja net ir tada, kada 
aiškiai mato ir žino, kad jo 
poteriai neturi nei mažiau
sios vertės.
Kodėl Kunigai taip Daro?

Dabar prieš mumis iškyla 
klausimas, dėl ko kunigija 
ir turčių klasė,- kurie pilnai 
žino maldų, poterių bevertę, 
o net apsiseilėję šaukia dar
bininkus poteriauti ir kuo- 
daugiausiai poteriauti? Į tą 
atsakymas: Dėl to, kad ku
nigija ir turčiai nori palai
kyti darbo žmoniją prieta
ruose, nežinystėje ir tam
soje. Poteriai šitiems tiks
lams labai tinka, nes kada 
žmogus poteriauja, tai jis 
neprotauja. O jau mes ži
nome teisingą patarlę: “Ko 
žmogaus protas nežino, to 
jo akys nemato.”

I
Tam darbininkų sulaikyk 

mui nuo protavimo yra nau
dojama ne tik poteriai, bet 
ir kitokios priemonės. Pa
vyzdžiui, daugelyje dirbtu
vių kompanijos pasamdyda
vo muzikantus, kurie, laike 
darbininkų pusės vai. pietų 
grajina, o darbininkai, vie
ni tanciavoja, o kiti žiopso. 
Tą viską kompanijos daro 
su tikslu, kad laike pietų 
darbininkai neturėtų pro
gos apkalbėti darbo sąlygų 
ir kito ko.

Daug Amerikos sporto ki
to tikslo neturi, kaip tik 
sulaikymą jaunų žmonių 
nuo sveiko protavimo. Dar 
daug kas iš mūsų atmena
me, kada darbininkų unijos 
pradėjo kovą už astuonias 
valandas darbo dienos, tai 
kunigija ir turčiai gvoltu 
šaukė, būk tas negalima^ 
nes, girdi, darbininkai tu* 
rėš per daug liuoso laiko ir 
ištvirks.

Faktas yra, kad kol ku
nigija su poteriais ir kitais 
panašiais būdais kontro
liuos tiek daug žmonių pro
tų, tai žmonijos progresas 
pirmyn bus visai mažas.

__________ L
Paryžius. Plinta prieš

kariniai streikai ir demons
tracijos įvairiuose Franci- 
jos miestuose, ypač uostuo
se.

DETROITO ŽINIOS
Chryslerio darbininkai strei

kuoja ir fabrikai yra uždaryti. 
Turčių spauda ir radijas “ver
kia,” kad darbininkai streikuo
dami kasdien netenka po $1,- 
500,000 algų. Suprantama, 
tiems radijo komentatoriams 
negaila darbininkų, bet jie ve
da tokią propagandą kapita
listų naudai. Tarpe kitko uni
ja reikalauja, kad darbininkų 
pensijos pinigai butų padėti į 
tam tikrą fondą, prie kurio 
kontroliavimo butų ir unijos 
skirti asmenys. Kompanija 
tam prieštarauja.

Juk dar taip neseniai kom
panijos pasirašė su unija koh- 
traktą del pensijų, tai tada 
daug darbininkų manė, kad 
kompanijos jau tikrai rengia
si tas pensijas mokėti.

Bet štai, pas Fordą, vien 
Rouge dirba 65,000 darbinin
kų. Pagal kontraktą pensiją 

i gaus tik ilgai išdirbęs darbi
ninkas tame pat fabrike. Da
bar paaiškėjo, 
pastatė naujus fabrikus Bu
ffalo, N. Y.; Cleveland, Ohio, 
Monroe, Mich, ir kitur. Reiš
kia, jis rengiasi perkelti ten 
darbus ir nusikratyti senų 
darbininkų. Sakoma, kad 
Dearbone liks tik apie 35,000 
Fordo darbininkų, o kiti netu
rės čia darbo, suprantama ir 
pensijų. Yra davinių, kad au
to kompanijos ruošia dirbtu
ves ir anglies kasyklų srityse. 
Taip jie persikeldami į nau
jas vietas pasiliuosuos nuo 
mokėjimo pensijų.

Park & Davis Co. atsisako 
tartis su darbininkais. Ten iš
dirba įvairias gyduoles. Gali 
kilti streikas.

Viena iš turtingiausių kom
panijų yra Amerikos tele
fonų ir telegrafų, nes ji kont
roliuoja ir galingas radijo 
įmones. Kompanija atsisako 
pasirašyti kontraktą su unija 
ir po vasario 1 dienos gali bū
ti darbininkų streikas.

kad Fordas

Valymas Langams 
Uždangų

Pirmiausia patirkite, ar 
jūsų uždangos yra plauna- 
mosios rūšies. Jeigu taip, 
nuimkite, patieskite ant sta
lo ar švarių grindų.

Plauti reikia ne vande
niu, bet nuolat išplaunama 
muiluotame vandenyje ir 
gerai nuspausta kempine ar 
skuduru. Paskui peršluosty- 
ti kita, tyrame, šaltame van
denyje perplaunama kempi
ne.

Geriau valyti po mažą 
šmotelį, braukiant nuo jau 
nuvalytos vietos tolyn, už
imant naują barą. Visuo
met pradėk naują barą su 
naujai perplauta kempine. 
Visuomet pradėk nuo jau 
nušvarintojo galo.

Nuvalius abi puses, paka
bink išdžiūti ištiestą, ne su
vyniotą.

Pirm pradėjimo valyti, 
turėk priruošusi pakanka
mai muilo ir vandens reikė- 
simoms pamainoms, taipgi 
ir vietą, kur pabaigtą už
dangą pakabinsi, kad ne* 
reikėtų ilgam pertraukti 
darbą, apdžiūvusias dalis iš 
naujo drėkinti.

Neplaunamąsias uždan
gas sunku visiškai švariai 
išvalyti namie. Galėsi nuva
lyti tik nusėdusias dulkes, 
bet ne įsigėrusią nešvarą.

Šluostyti geriausia tarę: 
sausu skuduru, pradėjus iš 
vieno galo, braukti vis to
lyn, be grįžinėjimo atgal. 
Tam pasidaryti iš senos pa
klodės ar kito audinio ilgą, 
saujon suimamo pločio juos
tą, suvynioti į voliuką ir 
braukti vis tolyn, prišluos
tytąją dalį vyniojant į ki
tą voliuką ar nuplėšus nu
metant. Arba reikia turėti 
minkštą guminę ar kempi-

Progresyvių Partijos, Lietu
vių Klubas nutarė surengti 
masinį mitingą protestui prieš 
deportavimų isteriją. Laikas, 
vieta ir kas kalbės bus paskel
bta vėliau.

Michigano valstijoj Komite
tas Gynimui Sveturgimių laikė 
posėdį ir išdirbo plačios veik
los programą Dalyvavo veikė
jas A. Green, kuris yra' para
šęs brošiūrą “The Deporta
tion Teror.” Kaina $3.50 už 
100 brošiūrų. Galima gauti iš 
centro: Ametikan Comm. for 
Protection of Foreign Born, 
23 West 26th St., New York, 
N. Y. 'Taipgi Detroite iš to 
komiteto skyriaus, kuris ran
dasi 424 Reids Bldg, 140 Ca- 
dilac Square.

Aido Choras paėmė tūlam 
laikui vakacijas. Mat, visiems 
rūpi buolinimo 
Pageidaujama, 
butų trumpos, 
norime girdėti 
dainuojant dar

turnainentas. 
kad vakacijos 

nes mes seniai 
Aido Chorą 

įas.

Tūlas Lowden girtas būda
mas buvo areštuotas ir pas jį 
rado “Bay Rum” bonką skys
timo, kuriuomi barzdaskučiai 
kostumeriams plaukus vilgo. 
Pastatytas prieš teisėją sakė, 
kad jis tą “gėrimą” tik plau
kų vilgymui turėjo. Bet teisė
jas pamatęs kad Lowden pli
kas, tai nuteisė $10 baudos 
pinigais arba 30 dienų į kalė
jimą.

★
Michigan valstijos skolas 

sudaro tokią sumą, kad ant 
kiekvieno piliečio jau yra po 
$110 skolų. Suprantama, tą 
turės išmokėti piliečiai. Prie 
to, dar federalės valdžios sko
los yra apie $1,800 ant kiek
vieno piliečio. Na, štai ir “tur
tingi” esame ’ Jeigu patys 
sau skolų nepasidarome, tai 
jas mums sudaro valdonai.

Reperi.

nes kaladtikę ir, ant jos už- 
sidedanU po mažą šmotelį 
skuduro, braukti ištisais 
brūžiais per uždangą. Pri- 
šluostytąją dalį numesti.

Niekad • nebrauk i te per 
Uždangą jau kartą pr i šluos
tytu skuduru, nes juomi tik 
labiau jtrinsi nešvarą į pa
tį audinį.

Panašus būdas vartoja
mas pop i-eri uotas sienas 
sausai valant ar maliavotas 
sienas plaunant. Niekad ne
braukyti pirmyn ir atgal 
per sieną, bet braukti išti
sais brūžiais tik pirmyn ir 
vis tik su naujai atsuktu, 
svariu skuduro kraštu.

Aprūkusias ar rankomis 
suteptas ant popieriuotų 
sienų dėmes valo su minkš
tuoju, trapiu gurnu, vadina
mų “artgum eraser.” Gau
namas ir dešimtukinėsę. Va
lymo būdas — vientisi brū
kiai pirmyn, nutrupėjusi 
gumą prašalinant su minkš
ta šluotuke. Taip prašalina
ma tik paviršutiniai plėmai, 
ne įmirkusieji kiaurai.

V-i.

Vagišiai užpuolė valgomųjų 
daiktų krautuvę (100-01 Me
tropolitan Avenue, Forest 
Hills), pavogė $200, o savi
ninką Nathan Fein uždarė į 
šaldytuvą, kuriame jis išbuvo 
45 minutes.

256 moksleiviai baigė Gro
ver Cleveland High School ir 
gavo diplomus praėjusį an
tradienį. Minėtoji mokykla 
randasi Ridgewoode.

Miesto vandens rezervuarai 
ir vėl gerokai prisipildė van
dens. Jau apie 44 nuošim
čiai vandens yra mūsų miesto 
“šuliniuose.”.

Bagdad, Irak. — Pasi
traukė Irako premjeras Ali 
Jaw. iAyoubi.

Žymieji Intelektualai 
Gina Advokatus

žymūs amerikiečiai piktina
si teisėjo Medinos žygiu, ku
riuo jis . nusmerkė kalėjimai! 
advokatus, gynusius vienuoli
ka komunistų vadų. Tarp tų 
žymiųjų žmonių, pasirašiusių 
po pareiškimu, yra mokslinin
kas Albert Einstein, rašyto
jas Dr. Thomas Mann, ir kiti.

Jie smerkia Teisėją Mediną 
iš principo. Kaip žinia, Medi
na nubaudė advokatus Harry 
Sacher, A. J. Isserman, Ri
chard Gladstein, George W. 
Crockett, J r. ir Louis F. 
McCabe kalėjimai!, neva už 
tai, būk jie teisme nesilaikę 
patvarkymų, bet principiniai 
už tai, kam jie drįso ginti ko
munistų veikėjus.

Panašiai, kaip Medina, ki
tas teisėjas, Harry Bridges 
Kalifornijoje, nubaudė kalėji
mu Bridgęso advokatą Vin
cent Ilallinan.

O vienas teisėjas Trentone 
atsisakė priimti šešių teisiamų 
negrų advokatu tokį žymų 
juristą, kaip O. John Rogge.

Ką visa tai rodo?
Tai rodo, jog šiandien ame

rikiniuose teismuose teisėjai 
ryžtasi terorizuoti tuos advo
katus, kurie drįsta ginti ma
žumos grupes,— žmones, ap
šauktus “raudonaisiais.”

Jeigu šitaip bus, tai neužil
go bus prieita prie to, kad 
teismuose bus užčiaupta bur
na kiekvienam, kuris nesutin
ka su daugumos nuomone.

šitie žymūs žmonės prieš to
kią “sistemą” protestuoja. *

Po pareiškimu pasirašė se
kami asmenys: Prof. Albert 
Einstein, Earl B. Dickerson, 
Olin Downes, Dr. Thomas 
Mann, teisėjas Norval K. Ha
rris, Dr. Jon A. Kingsbury, 
Prof. Robert Lynd, Prof.

PHILADELPHIA, APYLINKĖ
Pranešame visuomenei, jog 

ALDLD 6-ji Apskritis rengia 
pikniką gegužės - May 21 d. 
Prašome šios organizacijos 
kuopų, įeinančių į šią apskri
tį, nieko nerengti aukčiau mi
nėtą dieną ir kviečiame į ap
skrities pikniką.

Taip pat prašome ir kitų 
organizacijų, draugijų ir kliu- 
bų nieko nerengti minėtą die
ną ir kviečiame dalyvauti mū
sų apskrities piknike.

Už komisiją,
A, Galkus.

(19-20)
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JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

I KA«« TELEVISION !
SHUFFLE BOARD if
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4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
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/ _____ - - - —

S pusi;—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penki., Vasario 3,1950

Kirtley Mather, Prof. Philip 
Morrison, Prof. Linus Pauling, 
Dr. Walter Rautenstrauch, I. 
F. Stone, Prof. Colston E. 
Warne.

Brooklyn© pašto viršininkas 
E. J. Quigley praneša, jog 
vasario 6 d. bus atidarytas 
naujas pašto skyrius, iš ku- * 
rio bus nešiojami laiškai.’Vie
ta: Jeroihe Avenue ir E. 18th 
St. (Zona 35), Brooklyne.

Dovanai Puikus 
Kalendorius

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

Yra 5 rūšių gyduolės, kurios gelb
sti nuo daugybės Įvairių skirtingų 
ligų. Kalendoriuje rasit platesni ap
rašymą apie ligas ir kaip vartoti 
vaistus. Išmintinga ir būtinai rei
kalinga kiekvienoje Šeimynoje turė
ti tokių gyduolių, kaip M. J. Svll- 
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

No. 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 
pjaustymo, jei dar nėra iš
sivysčiusios 1 vėžio ligą.
Kaina tik .......................... 2.50

Su užsakymu siųskit ir money 
order ar čeki. Adresuokit:

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

Vietiniai galit ateiti 607 Broad St.. 
Hartford.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

iTTFTH

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN II, N. Y.

Tel. EVcrgreen 8-9770

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-796

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110 - •



NewWto^M^^Ziito
Niujorkas — 
Skersai-Išilgai

Kongresmano Marcantonio 
priešai jau rengiasi rinki
mams, įvyksiantiems rudenį. 
Jie mojasi susivienyti taip, 
kad Marcantonio nebūtų iš
rinktas. Vienijasi fašistai, de
mokratai, rcpublikonai, socia
listai.

Aido Choro dainų pamokos 
įvyks penktadienį, vasario 3 
dieną, Kultūrinio Centro pa
talpose — Muzikalinėje Salė
je. Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

Camilo Leyra, kuris su žmo
nų žudyti 

pada- 
laiko- 
testa- 
paski-

na neseniai buvo 
(policija sako, jog tai 
ręs jo sūnus, šiuo metu 
mas kalėjime) palikt) 
mentą, kuriame sūnui 
riama tik vienas doleris, o kit- . 
kas viskas—žmonai, kuri žu-! 
vo su juo patim. Beje, nu- i 
žudytuiu Levrn sūnaus advo
katai šiuo metu skelbia, iog 
jis esąs nesveiko nuo to. ir tuo : 
būdu i's bus bandoma ginti 
teisme nuo elektros kėdės.

Irvinu L*^h°rman fano pa

K n y g y n o sunerintendontu 
Jis vra nn<-;'umf. j<-.s suaugusi’1 
žmonių švietime.

Ni’-’iorko mieste dar vra 
400.000 šeim". gyvenančiu ■ 
lušnvnuose, apleistuose butuo- Į 
se. netinkamuose žmonėms 
gyventi.

Smuikininkui Fritz Kre»s- 
ler’iui vasario 2 diena sukako 
Ivo-i^i 75 metai. Tuo būdu 
trečiadieni Ritz-Carlton hote- 
lyj jam nagerbti buvo suruoš
ta vakarienė. Ruošė Mnsicldtiš 
Emergency Fondas.

Dainininkas Lauritz Melchi
or grasina pasitraukti iš Me
tropolitan Operos, jei operos 
vadovybė jį ignoruos taip, 
kaip ignoruoja dabar. Sako
ma, Metropolitan Operoje 
yra “kaž kas netvarkoj.”

Vasario 1 dieną Niujorkas 
susilaukė “rimtesnio” sniego— 
pirmo šią žiemą. Bet oras bu
vo šiltas.

May Weinstein’iene, 47 m. 
amžiaris. turėjo slogas (šalti). 
Ji prisileido vonią karšto 
vandens ir ryžosi gerai pasi
mirkyti jame, kad pravarius 
šaltį. Bet iš vonios moteriš
kė išeiti jau nebegalėjo — ten 
pat ji ir mirė. Weinstein’ai 
gyvena po num. 334 Saratoga 
Ave., Brooklyne.

Stebėtiniausias judis 
per metus! 

the
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Dipukas, Kuris Bijojo 
Eiti Bankietan

Vienas Brooklyno lietuvis 
kriaučius man pasakojo šiokį 
atsitikimą:

Pas mus ant burdo gyvena 
dipukas, nieko sau žmogus, 
draugiškas, geras. Aš jį ragi
nau eiti Laisvės bankietan ir 
jis buvo jau įsigijęs bankieto 
tikietą, žadėjome visi drauge 
eiti.

Bet penktadienį gauna jis 
laiškutį nuo kažin kokio kito 
dipuko, raginant jį eiti Lais
vės parengimą pikJctuoti. Mū
sų dipukas nusigando.

Sakau jam: tai ką, ar 
jau neisite bankietan? Ne, 
sako jis, neisiu. •Tai eisite

jūs 
at- 
pi- 

kietuoti? Ne, neisiu, atsako jis.
Neisiu nei pikietuoti, nes aš 
tam nepritariu. Tai kodėl nei
site bankietan9 klausiu jo. 
Dėl to, atsako jis, kad, prisi- 

j pažinsiu, jog bijau kai kurių 
dipukų. Tamsta (jis mane va
dina jau ne “ponu”, bet tams
ta) turite žinoti, kad pikietuo- 
toiu dipuku tarpe bus baisių 

; gaivalu, kurių rankos kruvinos 
tuno Lietuvos žydu ir lietuviu 
krauio. Jie yra baisūs teroris

tai. Kai kurie jn atvažiavo
: č’on po kitais vardais,
svetimais dokumentais, 
’pvo tikrais varde is ii

SU 
nes 

navnr-
ęUU^

Jin T iotnvoio
ir

o n i'o visain padeio

dinasi eave dideliais patriin- 
ta\s’ Aš to žmogžudžių, prisi- 
nažmsii’. biiau.

Tai ka dąrvsit su tikietu? 
klausiu io. Tikieta aš laiky
siuos, tegu už jį kitas kas su
valgys vakariene. Tikietą tu
rėsiu kaip atmintį, atsakė 
mano burdingierius.

Aš jam aiškinau, jog polici
ja neleis hitlerininkams žmo
nes žudyti, jie bus suvaržyti, 
nes čia jiems ne Lietuva 1941- 
1942 metais. Bet mano dipu
kas vistiek atsisakė eiti.

Kai mudu su žmona sugrą
žome iš bankieto, mūsų bur- 
dingieri&s dar nemiegojo, bet 
laukė mūs. Kai aš jam pasa
kiau, kaip viskas buvo, kad 
pikietuotoiai save tik ant juo
ko pasistatė, ir kitiems, ge
riems dipukams, žalos padarė, 
tai jis pradėjo linksmai juok
tis.

Kitą kartą jis bus drąsesnis.
Kitas Kriaučius

Visi Liaudies Teatro nariai, 
ypatingai dramos “Gieda 
Gaideliai” aktoriai, esate pra
šomi susirinkt šį šeštadienį, 
vasario 4 d., 7 vai. vakare, į 
Liet. Kultūrinį Centrą. Tarp 
kitų dalykų, pasitarsime apie 
išvykas. Valdyba.

August Rosenberg,. 80 metų 
amžiaus, iššoko iš 18-to aukš
to iš Victoria Hotelio (Man- 
hattane) ir užsimušė. Paliko 
jis Jr raštelį, kuriame įsakė 
paskelbti, būk jį patiko nelai
mė.

Daugiau
JUOKŲ
JA'uglau
BAIKŲ

negu 
"Dear Ruth”

‘DEAR WIFE’
Ir Asmeniškai

CELESTE HOLM
BUDDY ROGERS

ir Ork.

Paramount

Brooklynietis
Apie Floridą

Laiškas Antras
Miami Beach — tai atskiras nariu yra žinoma, kad senas 

nuo Miamės miestas, sujung- Laisvės namas parduotas ir 
tas keletu tiltų. Jo vaizdas— 
milijonieriškas. Tie milijoni
niai hoteliai, išbudavoti nor- 
tiečių ir dabar jų išlaikomi, 
atvažiuojant kas žiemą ir pa
liekant čia pluoštus dolerių.
Juose žiemavoja, žinoma, tur-1 ir narės nedalyvavote praeita-

i susirinkimu ten daugiau 
turėsime. Metiniame 
susirinkime 
persikelti į 
tainę, 280

no
kti opos 
nutarėnariai

A.L.P. Klubo sve-
Union Avė., Bro-
Taig>, kurio nariai

tuoliai, didžiumoj moterys, 
jau žilai sužydėjusios, maišo
si, žinoma, h- vyrų su ne- 
pgremnais pilvais bei beplau- 
kėmis galvomis. O įsižiūrėjus 
į juos, jų veiduose-jokios vil
ties, gyvenimui prospektų ne
simato. Tai lyg ir pasispardy
mas prieš galą. Bendrai, Mi- 
amčs kurortas dirbtinai gra
žus, bet vistik tokio gyv0 — 
gamtiškai gražaus, kaip, sa
kytume, vasaros laiku malonų 
yaizdą sudaro Connecticut 
valstijoj—Čia nėra.

O kas važiuoja Floridon 
“ultojauti,” tai pusiau vėpliai. 
Tai gali pastebėti traukiniu 
važiuojant. Tokie per vago
nus į valgomąjį ir baro vago
ną per para eina keletą dc- 
setku kartu ir dar po stiklinėj 
nešasi l.«i«tvdamiosi, vis tai j 
demon st r’ ’ o d nm. i “ '■f o o d t i m o. ’ ’' 
A. >>f )-9
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vagone. Rodos tokiems Silver 
Bath, Conev Islande, per sa
vaite už 12-15 doleriu daug 
verčiau, ir. tikiu, pagydytų ne 
fiR šalti, bet ir “ramatą.”

Dabar apie biznius, patį 
svarbiausi, nukala. Visi mū
siškiai tautiečiai čia turinti
nuosavybes, tai kapitalas, at- -kus. 
sivežtas iš nortų. Čia milijo
nierium nei vienas nepasida
rys, kaip kartą buvo rašės 
Laisvėj, rodos, J. Stankus. 
Biznį įsigyt taip pat nelengva. 
Užėjau j parduodamą - barą, tik 
su alum ir vynu; už jį prašo 
20 tūkstančių dolerių. Sakau, 
gal su namu? O, nė, jis sa
ko; namą nupirko realestati- 
ninkas už 32 tūkstančius do
lerių. Kiek rendos? klausiu'.

,Ogi $225 mėnesiui. Ir jis pa
aiškino, kad perkant už ma
žesnę suma gyvenimo nepada
rysi ir parduodant trotysi. Ga
li būt ir tiesa, nes du lietuviu 
peniai nusipirkę už 11 tūks
tančių, šiandien, sakoma, lais- 
nius nešiojasi kišenėje. Kiek 
geriau su stubomis, bent sezo
ninės turi pajamas ir taksų 
nemoka didelių, kai patys gy
vena.

Eilinių darbininkų padėties 
nepatyriau, tik girdėjau vieną 
saliūnininką nusiskundžiant, 
kad jis atstatė savo bartenderį 
tik už tai, kad ans (barten- 
deris) išgėrė per dieną 
bant 16 stiklų alaus. Gal 
jie čia mažiau ir uždirba, 
užtenka čia juodveidžių
gos. o išlaidos čia didesnės, 
net *ir “off season” moka už 
kambarį (lovą) $8 savaitei, 
pigiai, sakoma, žodžiu, ką tu
ri New York o darbininkas, ar 
gal ir maža- bizni^i-inkas. tai 
F’oridoi tov’p natvs vargu 
kada, to susilauks nes <6a. rn- 

•d.os. ir ta paprasta bulve im
portuojama iš r ortu.
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Laisvės Bendrovės suvažia
vime atvyko kaipo viešnios- 
delegatės S. Budrevičięnė ir 
M. Trikimavičienė, iš Nor
wood, Mass.

S. Budrevičienė Laisvės rei
kalams davė $5, taipgi ir M. 
Trikimavičienė davė $5. Jos 
taipgi dalyvavo ir bankiete.

L. K. \ i ?

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRĄBORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

Dar Vienas Priminimas
IDS 1 Kuopas Nariams

Daugeliui LDS L kuopos

me susirinkime. dabar Įsitė- 
mykite vietą ir dieną, nes, 
mūsų susirinkimai įvykdavo
kiekvieno mėnesio pirmą ket- kietuotojai 
virtadieni, o dabar įvyks kiek
vieno men. pirmą antradienį, 
dėlto, kad tik tomis dienomis 
gaunam svetainę. Jei nariams 
būtų nepatogi ta diena ir ga
lėtume gauti salę tą pačią 
dieną susirinkimams, tai ga
lėtum pakeisti. O dabar pra
šome narius atsilankyti kuo 
skaitlingiausiai.

Prot. Sekretorius, 
M. Stakovas.

neHelen Keller, nere«rt 
bvle genite, šešta d ii1 
".9<’,orbta- užkandyje Niūjerke. 
o 4ns dienos vakaru ii žūki 
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yjv’d >>>( n Verd 
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Petronėlė PalkaUskienė. 
a’v’,žin”s. Gvvpno 305

”/>>« New Milford. N. 
i’Th-p namuose. sausio 31
Kūnas pašarvotas M. P. Bal
ina - P’M;a’\sko koplyčioj, 660 
Grand St.. B rook Iv ne Laidotu
vės įvyks vasario 3 ,d., šv. Jo
no kapinėse.

Velionė paliko nuliu dime 
žentą ir dukterį Andriu ir Ve
ronika Jėnveliūnas ir du anu- 

J aidotuviu a,neitomis rū
pinasi grab. Bieliauskas.

Joseph Gasiuk, 53 m. am
žiaus. Gyveno 171 Ridge
wood Ave., Brooklyne. . Mirė 
sausio 31 d., St. Catherine’s 
ligoninėje. Kūnas pašarvotas 
F. W. Shalins-šalinsko koply
čioj, 8402 Jamaica Avenue, 
Woodhavene. Laidotuvės įvyks 
vasario 4 d., Mt. Olivet kapi
nėse. Velionis paliko nuliū
dime žmoną Katherine, po
dukrą Beatrice, žentą Jo
seph Shabliskas ir švogeiį J. 
Mockaitį, Bridgeport, Conn.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi grab, šalinskas.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

■ Drs. Stenger & Stenger 
v Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

C-'DG"3

TELEPHONE
STAGG 2-5013

ezac^»

RES. TEL.
UY. 7-3631

| 6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—-Penkt., Vasario 3,1950
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Smirda, Kaip
Atmatų Bačka...

Sekmadienį aš su žmona at
vykome į dienraščio Laisvės 
bankietą. Jau buvo po 6 v. 
vakaro, žiūrime, kad čia vaik
ščioja žmonės su iškabomis. 
Kiti apstoję Kultūrinio Cent
ro duris.

Aš nebuvau skaitęs Laisvė
je, bet girdėjau Ginkaus radi
jo pusvalandį, kai jis agitavo 
Laisvės suvažiavimą ;>pikietuo- 
ti. Atsiminęs x tai, supratau, 
kad čia hitlerininkai!

Bet jie ne tik “pikietavo”, 
ale ir rėkė, staugė, kaip lau
kiniai. Gatvėje jau buvo tam
soka, tai jie, kaip žvėrys, čia 
atliko savo koncertą. Man vė
liau sakė kiti, jog dieną “pi- 

i” nestaugė ir nerė
kė, bet vaikščiojo tyliai.

Mano žmoną viena “pikie- 
tiriinke” pažino ir maniškė 
pažino aną. Tad “pikietinin- 
kė” (labai didelė ponia!) pri
šoko prie mano žmonos ir la
bai prašė, kad mes neitum 
laisviečių parengimam Pikie- 
tininkė buvo girta, nes garavo 
alkoholis iš jos plačios burnos.

1 Maniškė supyko ir suriko, 
gal biskelį ir per aštriai, bet 
aš manau, jog tai buvo vieto-

— Iš ponios snukio veržia
si smarve, kaip iš atmatų bač
kos; nasitrauk!

Aukštoji (gilta) ponia at
šoko. nesitikėjusi išgirsti tai, 
ha išgirdo. Aš skaniai nusijuo
kiau ir užgyriau savo žmonos 

i pasakymą.
Aš žinau, dabar toji ponia 

i labpi pvks, kuomet išsiblaivys, 
' i ei atsimins. Bet jai ir gerai. 
Koks gi velnias ją čia nešė?! 
Kodėl ii klauso pikieto orga
nizatorių ?! Kodėl ji įsisuko 
♦ arp tu. kur buvo Lietuvos žy-

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 SoįVh 4th Street 
BROOKLYN, N. Y, 

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryto; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

Geri Pietus
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisves Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

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

*'96*

dų žudytojų ir Lietuvos žmo
nių bendrai mėsinėtojų! Tegul 
ji sau pyksta, ima ją galas, 
žinoma, aš patarčiau jai ne
pykti, o pagalvoti, kokią 
bjaurią žjalą ji atliko, eidama 
su hitlerininkais prieš Brook
lyno lietuvių dienraščio paren
gimą.

Kai įėjau į Auditoriją, nus
tebau : tiek daug žmonių! 
Galvojau, ar i)’ jiems teko eiti 
pro spiegiančiųjų govėdą?

Be abejojimo, buvo taip.
Aš, jei būčiau įmanęs, bū

čiau juos visus išbučiavęs!
S. K.

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

. (Rutkunai) Savininkai

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

8707 lllth 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 viso
kioms parems į namus ar į svetaines, Rutkunai atveža 
jums likerius.

Matthew A
BUYUS

(Buyauskaš)

LAIDOTUVIŲ į 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

TONY’S. <?
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

TTTDD’C DID ,n grand street Al JI 1 O DAU BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
Telefonas
EVergreen 4-7729

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

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

282 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVencreen 4.9612

Mirė Macevičius, 
Nakvidavičiaus Giminatis

Leo Nakvidavičius telefonu 
pranešė Laisvei, kad gavęs te
legramą iš Montreal, Kana
dos, kurioje pranešama, jog 
miręs Juozas Macevičius. Jis 
yra Nakvidavičiaus•giminaitis. 
Juozas Macevičius jau per 
kiek laiko prastai jautėsi, o 
vėlesniu laiku buvo pasidavęs 
į ligoninę. Grįžęs iš ligoninės, 
greit mirė.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME

*H

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

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

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

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 4-0208

TELEVISION

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALŪS




