
Gintis reikia.
Jų desperacija ir kerštas.
Džiugu atžymėti.
Mūsų suvažiavimas.
Sporto sąjūdis.

Rašo A. BIMBA

Ncw Yorke susiorganizavo 
Spaudos Laisvės Komitetas 
prieš Deportaciją (Freedom of 
the Press Committee Against 
Deportation). Į komitetą įeina 
pažangiosios spaudos atstovai. 
Pasirodo, kad reakcija pradė
jo platų puolimą ant sveturgi- 
mių pažangiosios spaudos. 
Ieško priekabių prie jos re
daktorių.

Jau visi žinote, kad to už
puolimo pirmutinė auka tarpe 
lietuvių yra V. Andrulis, senas 
veikėjas ir laikraštininkas, 
la’p pat sulaikyti suomių, 
graikų, ukrainiečių ir dar kitų 
grupių redaktoriai.

Chicagoje yra susiorganiza
vęs ir gerai veikia Andrulio 
Gynimui Komitetas. Jį reikia 
visiems remti. Andrulio gyni
mas ir kova prieš deportaci
jas yra visų bendras reikalas.

Reikia tikėtis, kad neseniai 
susiorganizavęs minėtas Spau
dos Laisvės Komitetas plačiai 
išvystys savo veiklą. Jis steng
sis pasiekti ir spaudos laisvės 
gynimo kovon įtraukti plačias 
amerikiečių mases.

Lietuviškų kryžiokų puoli
mai ant pažangiečių parengi
mų įrodo jų desperaciją. Juk 
jiems baisiai nesiseka. Visur 
puldinėja, bet nieko nepeša. 
Jų “Visuotinis Kongresas” 
davė tiktai baisų finansinį de
ficitą. Buvo pasimoję savo 
propagandai surinkti šimtą 
tūkstančių-dolerių, o tesurinko 
aštuonis tūkstančius!

Vienas dalykas dabar aiš
kus: Jų chuliganiški puolimai 
ant pažangiečių parengimų tik 
juos pačius toliau diskredituo
ja. Tais jų žygiais, tuo jų 
kerštu piktinasi kiekvienas do
ras žmogus.

Literatūros Draugijos sekre
torius man sako, kad sausis 
mėnuo buvo organizaciniai ge
ras, nariai duokles mokasi 
gražiai. Jau yra nemažai kuo
pų, kurios baigia duokles rink
ti iš visų savo narių. Tai la
bai puikus apsireiškimas.

Nepamirškite, kad šiemet 
yra mūsų Draugijos jubilieji
niai metai, šią vasarą turėsi
me didelį jubiliejinį suvažia
vimą. Suvažiavimas įvyks 
Brooklyne liepos 1 ir 2 dieno
mis, prieš pat Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo seimą.

Kuopos ir nariai jau galvo
kite apie pasiuntimą delegatų. 
Lai nebus tokios kuopos, kuri 
neturėtų suvažiavime, atstovy
bės.

Dar vienas nugirstas malo
nus dalykas. Girdėjau, kad 
Brooklyno Liaudies Teatro ak-

O štai kitas pažangiųjų lie
tuvių svarbus sąjūdis, žinau, 
kad mes, senosios kartos žmo
nės, labai mažai tesirūpiname 
sporto reikalais. Dažnai daug 
mūsų į sportą žiūrime labai 
kreivai.

Bet jaunimui sportas yra 
svarbus dalykas, štai Brook- 
lyne gegužės mėnesį įvyks na- 
cionalis LDS bolingo turna- 
mentas. Ar žinote, kad į tur- 
namentą suvažiuos trys ar ke
turi šimtai jaunų lietuvių vy
rų ir moterų ?

šiemet Kultūriniame Centre 
veikia Brooklyno Lietuvių Vy
rų Bolingo Lyga. Kalbėjausi 
su Lygos vadais. Jie mano, 
kad šiemet bruklynieČiai nusi
neš turnamento garbę. Bet 
aš girdėjau, kad iš Chicagos, 
Detroito, Clevelando ir “points 
west” pribus tokių smarkių 
vyrų, prieš kuriuos mūsų bruk
lynieČiai negalės nė pasirody
ti !

Ot ir pamatysime.
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Vakarinė Vokietija 
Aprėžė Plieno 
Gabenimą į Rytinę

Frankfurt, Vokietija. — 
Vakarų Vokietijos valdžia 
griežtai aprėžė plieno ir ge
ležies pardavinėjimą rytinei 
Vokietijai mainais už grū
dus ir kitus produktus.

Pranešama, kad anglai- 
amerikonai įsakė vokiečių 
valdžiai sulaikyti bet kokius 
didesnius plieno gabenimus 
į rytinę Vokietiją.

Vakarų Vokietija yra už
imta anglų, amerikonų ir 
francūzų, o Sovietų kontro
liuojamo j rytinėj Vokietijoj 
veikia Demokratinė Vokie
čių Respublika.

Sunkėja Nedarbo Krizė 
Vakarinėj Vokietijoj

Bonn, Vokietija.— Vaka
rų Vokietijos kancleris 
(premjeras) Adenauer de
javo, kad sunki nedarbo kri
zė prispaudė vakarinę Vo
kietijos “valstybę”. Jis pra
šo “paskolos” iš Jungtinių 
Valstijų, esą, bedarbiams

Adenauer pranešė, kad 
tame krašte yra 1,750,000 
bedarbių (skaitant tik sure
gistruotus).

Vakarinė Vokietijos valsj 
tybė yra sudaryta anglų, a- 
merikonų ir francūzų. A- 
merikinis Marshallo planas 
duoda jai šimtus milionų 
dolerių per metus, kaip tal
kininkei prieš komunizmą.

Vietnamo Kariuomenė 
Atakuoja Prancūzus

Saigori, Indo-Kina.—Viet
namo respublikos kariuo
menė veda ofensyvo karą 
prieš francūzus Coalanh 
mieste ir atakuoja juos kal
nuose tarp Tonking ir Laos.

Maskva. — Sovietų radi
jas smerkė keliaujantį Ame
rikos ambasadorių Jessupą, 
kuris viešai sveikino fran
cūzų pastumdėlį Bao Dai. 
Francijos valdžia paskyrė 
Bao Dai Vietnamo ir visos 
Indo - Kinos imperato
rium.”

Išplėšė $1,250 Iš 
BAŽNYČIOS

Buffalo, N. Y. — Vagys 
praardė plieninę spintą 
(seifą) Churchill Taber
nacle bažnyčioje, pagrobė 
daugiau.kaip $1,250 ir neži
nia kur paspruko.

VAIKAS IŠVARĖ TRAU
KINĮ Iš BĖGIŲ

Point Pleasant, W. Va.— 
8 metų vaikas prikrovęply
tų ant geležinkelio; d to 
garvežis ir 9 vagonai iščj 
iš bėgių, bet niekas nebuvo 
sužeistas.

Policijos klausinėjamas, 
vaikas sakė, jog jis norėjo 
matyti, kas atsitiks. Vaikas 
be teismo paleistas, kaip 
mažametis.

toriai važiuos gastroliuoti į 
Worcester, Mass. Jie ten ba
landžio 1 dieną suvaidins vei
kalą “Gieda Gaideliai.” v

Prez. Trumanas Naudoja Tafto-Harftley'o 
Įstatymą prieš Angliakašią Streiką .

------------- «■ l m————JL-----------------

Washington. — Preziden
tas Trumanas pirmadienį 
panaudojo , Tafto-Hartley’o 
įstatymą prieš Mainierių 
Uniją — paskelbė, kad 
minkštųjų angliakasyklų 
srityje “susidarė pavojinga 
šalies sveikatai ir gerovei 
padėtis.”

Tuo tarpu streikavo jau 
faktinai visi 400,000 minkš
tosios anglies mainierių.

Prezidentas, pagal Tafto-

Bedarbiu Skaičius 
Pakilo dar Milionu

Washington. — Prekybos 
departmentas pranešė, jog 
per paskutinį praeitų metų 
mėnesį ir pirmąjį 1950 mė
nesį bedarbių skaičius 
Jungtinėse Valstijose paki
lo daugiau kaip milionu. 
Taigi dabar esą 4 milionai, 
800 tūkstančių bedarbių.

CIO centras tvirtino, kad 
bedarbių daug daugiau, ne
gu valdžia skelbia.

Amerikos Diplomatų Sueiga 
Prieš Komunizmą Azijoj

Tokio. — Amerikos vals- 
tyb. sekretoriaus padėjėjas 
Walton Butterworth keliau
ja iš Japonijos į Thailandą 
(Siamą). Ten susirinks A- 
merikos diplomatai iš Toli
mųjų Rytų ir planuos kaip 
apsaugoti pietiniai - rytinę 
Aziją nuo komunizmo.

Jie komunizmu vadina .ir 
visus tautinius judėjimus, 
siekiančius pasiliuosuot nuo 
svetimųjų imperialistų.

Mirė Pažangus Batsiuvių 
Unijos Vadas Crane

Chicago. — Mirė Julius 
Crane, 45 metų, vice-pirmi- 
ninkas CIO Batsiuvių Uni
jos.

Crane buvo progresyvis 
ir kovingas darbininkų rei
kalų gynėjas.

ir“Gailestingas” žudytojas 
Pats Nusišovė

Richmond, Va. — Chas. 
S. Stoler, 60 metų, pašovė 
dviem kulkom savo sergan
čią žmoną, bandydamas iš 
pasigailėjimo nužudyt ją, ir 
pats nusišovė. Žmona išliko 
gyva; sako, “aš prašiau 
žudyt manęs, bet jis 
tiek šovė.”

ne
vis

UŽRAŠĖ PAPŪGAI 
$40,000

Detroit.—George M. Blair 
padarė testamentą, pagal 
kurį paliks 40 tūkstančių 
dolerių savo paukščiui pa
pūgai (palei). Paukštis e- 
sąs 52 metų amžiaus.

Jeruzalė. — Taip giliai 
apsnigo žydų kolonijas Ga- 
lile'Joje, kad Izraelio valdžia 
tik lėktuvais tegali prista
tyti jiems maisto.

Cordova, Alaska. — Šal
čiai čia siekė 53 laipsnius 
žemiau zero.

ORAS.— Apsiniaukę, šal
toka.

i

Įmatoma, kad Prezidentas Greit 
Reikalaus Teismo Indžionkšino
Prieš Mainierių Unijų

Darbietis kongresmanas
i pareiš-

Hartley’o įstatymą, pasky-, “ 
re tyrinėjimų komisiją ir! Vito Marcantonio 
patvarkė, kad ta komisija‘kė, jog prez. “paleido pra- 
ne vėliau kaip ateinantį I garinę Tafto - Hartley’o 
pirmadienį duotų jam ra- bombą ant mainierių ir jų 

i portą apie ginčus tarp Mai-1 šeimų galvų.” 
nierių Unijos ir anglies Į 
kompanijų.

Manoma, kad prez. Tru
manas planuoja po to ra
porto pareikalauti federa- 
lio teismo indžionkšino, ku-! 
ris baustinai • įsakytų vi
siems mainieriams norma
liai dirbti per 80 dienų už 
tokias pat algas, kaip pagal 
senąją, išsibaigusią sutartį.

Mainieriai reikalauja 
naujos sutarties, kur būtų 
pakelta alga 95 centais die
nai ir padidinti kompanijų 
įmokė jimai į angliakasių 
senatvės pensijų ir sveika
tos fondą.

Marcantonio smerkė Tru- 
imaną už pasižadėjimų la^- 
Įžymą. Jis priminė, jog Tru
manas žodžiais ketino kovo
ti už Tafto-Hartley’o įsta

tymo panaikinimą, bet jau 
antrą kartą vartoja tą įsta
tymą prieš angliakasius. Be 
to, prez. Trumanas yra še
šis kartus panaudojęs šį į- 
statymą kitiems darbininkų 
streikams laužyti.

Kongresmanas Marcanto
nio atsišaukė į Darbo Fede
raciją ir CIO, kad visomis 
išgalėmis remtų angliakasių 
streiką ir kad sulaikytų 

Vėliausios Žinios
NEW YORK. — Valdiniam tarpininkui Cyrui Chin- 

gui reikalaujant, CIO Susisiekimų Darbininkų Unijos 
vadai atidėjo telefonistų streiką nuo vasario 8 iki 23 d.

BAYONNE, N. J.t- Streikuoja 1,600 Sweeney, High 
School’ės mokinių; protestuoja, kad švietimo valdyba 
nutarė perkelti 23 tos high schoolės ir Junior Kolegi
jos mokytojus. į pradines mokyklas.

PITTSBURGH. — Visi mainieriai kritikuoja prez. 
Trumaną, kad jis naudoja Tafto-Hartley’o įstatymą 
prieš streikuojančius angliakasius.

Streikieriai sako: — Tegu dabar Trumanas ir Taf
tas kasa anglį.

TOKIO, Japonija. — Japonų valdovai sutinka duoti 
Jungtinėms Valstijoms karines armijos, laivyno ir oro 
jėgų bazes Yokosukoj, Itazuke ir Osakoj mainais už 
Amerikos pasižadėjimą ginti Japoniją ateityje.

CHICAGO. — Nacionalės Darbo Konferencijos va
dovai išsiuntinėjo paraginimus darbo unijoms visoje 
šalyje, kad protestuotų prieš prez. Trumano įsakymą 
gaminti pragarines-hydrogeno bombas.-

Darbo Konferencija kartu ragina unijas daryt spau
dimą prezidentui, kad suruoštų pasitarimą su Sovietų 
Sąjunga dėl santaikos.

WASHINGTON. — Bendroji Kongreso atominės 
jėgos komisija slaptai kalbėjosi su FBI agentų direk
torium Edgaru Hooveriu apie atominį anglų moksli
ninką Klausą Fuchsą, kuris Anglijoj areštuotas už ta
riamą atominių slaptybių išdavimą Sovietams.

Fuchs yra Vokietijoj gimęs, teologijos profesoriaus 
sūnus. Anglijos piliečiu jis tapo li942 m. Paskui anglų 
valdžia atsiuntė Fuchšą Amerikon, kad padėtų atomi
nę bombą išvystyti.

HACKENSACK, N. J. — Rinkimus į Jungtinių Val
stijų kongresmanus nuo New Jersey valstijos laimėjo 
republikonas William Widnall prieš demokratą kandi
datą George English.

Widnall užims vietą buvusio kongresmano Parnell 
Thomaso, kuris pasodintas kalėjiman už valdžios ap
gaudinėjimą. Thomas pasisavindavo algas, kurias val
džia čekiais mokėdavo nebuvėlėm jo “sekretorėm.”

PARYŽIUS. — Francijos premjeras Bidault suor
ganizavo naują ministrų kabinetą iš savo* partijos 
žmonių-katalikų respublikiečių ir vadinamų “radika
lų.” Socialistai pasitraukė iš senojo kabineto ir atsisa
kė dalyvaut naujajame.

PARYŽIUS. — Bent keli komunistai tapo išrinkti į 
miestų tarybas dviejose Francijos provincijose.

WASHINGTON. — Yra nurodymų, jog tam tikras 
skaičius dipukų su padirbtais popieriais atvyko į Jung
tines Valstijas.

gręsiančią mainieriam Taf- 
to - Hartley’o indžionkšino 
buožę.

Marcantonio įtarė, kad 
prez. Trumanas talkauja 
plieno ir anglies trustams, 
kurie mojasi sunaikinti uni
jinį darbininkų judėjimą 
šioje šalyje.

Aukštieji Darbo Federa
cijos ir CIO vadai iki šiol 
atsisakė remti mainierių 
kova.

Bao Dai Prašo Jankių 
Ginkly prieš Vietnamą

Maskva.— Sovietų komu
nistu laikraštis Pravda ra
šo, kad Francijos paskirtas 
“imperatorius” Bao Dai, 
kaip francūzų kolonijos In
do - Kinos valdovas, prašo 
pinigų ir ginklų iš Jungti
nių Valstijų.

Demokratinė Vietnamo 
respublika Indo - Kinoje pa
smarkino kovą prieš Fran-Į Berlin.— Vokiečių social- 
cija ir jos pastumdėlį Bao demokratų vadas Kurt 
Dai,. * ; Schumacher pranašavo, kad

______ komunistai gegužės pabai- 
Mokesčiai Chryslerio Auto. j^oje Jian^ys1^ issaukt suki 
o .i . n .__________ ' hma ir užimt vakarinę Ber-
Streikin Paremti (lyno dalį. Vakarinis Berly-

-------- nas yra amerikonų, anglų ir
Detroit. — CIO Automo- francūzų kontroliuojamas, 

Unijos Darbininkų o rytinis — Sovietų.
Schumacheris tuo prana

šavimu kursto naujus poli
cijos užpuolimus prieš ko
munistus vakariniame Ber-

bilių 
vykdomoji taryba uždėjo■ 
visiems nariams po dolerį i 
specialių mokesčių per sa
vaitę kaipo paramą strei
kuojantiems 89,000 Chrys- 
lerio auto, darbininkų.

Bet tokių mokesčių 
renkama ne daugiau kaip 
po 12 dolerių iš kiekvieno 
nario.

bus

Profesorius Smerkia
H-Bombos Patrijotus

New York. — Calif orni- 
jos Technologijos Instituto 
profesorius Linus Pauling 
smerkė valdžios įsakymą 
gaminti pragarinę - hydro- 
geno bombą. Jis kalbėjo 
masiniame susirinkime Car
negie Hall. Pauling sakė:

— Pasaulis dabar atsi
duria kryžkelėje tarp lai
mingos ateities žmonijai ir 
visiško civilizacijos sunaiki
nimo.

čiangininkai Garsinasi 
Bombanešių Veiksniais

Formoza. — Kinų Čiang 
Kai-šeko tautininkai garsi
nasi, kad jų lakūnai, naudo
dami amerikinius bombane- 
šius, sužaloję ir Šanghajaus 
elektros dirbyklą, naujojoj 
Kinijos respublikoj.

Abla vai prieš Progresyvius 
Bolivijoje

Bolivijos policija pasklei
dė paskalus, kad komunis
tai planuoja užimti elektros 
stotis. Bolivijos valdžia, 
naudodama tuos paskalus, 
daro ablavas prieš progre
syvius darbininkus.

Columbus, Georgia. — J. 
Hoffman, 21 metų amžiaus, 
tapo nuteistas 60 dienų* ka
lėti už žiūrėjimą per savo 
kaimyno langą į jo miega
mąjį kambarį.
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Sen. Tydings Siūlo 
Pasaulinę Sueigą 
Dėl Nusiginklavimo

Washington. — Demokra
tas senatorius Millard Ty- . 
dings ragino sušaukti pa
saulinę visų kraštų konfe
renciją dėl nusiginklavimo. 
Kalbėdamas Senate, jisai 
pareiškė, jog ta konferenci
ja turėtų spręsti, kaip visus 
ginklus sumažinti, o ne tik 
atomines - hydrogeno bom
bas uždrausti.

Tydings, pirmininkas gin- 
' klinės Senato komisijos, 
; smerkė tuos, kurie tvirtina, 
būk niekuomet negalima 

(būsią susitaikyti su Sovie
tais. Jis taipgi sakė, gal bū
tų galima pakeisti ir tūlus 
posmus amerikinio plano 
dėl pasaulinės atomų jėgos 
kontrolės, norint susitarti 
tuo klausimu su Rusija.

Pranašauja “Sukilimą” 
Vakariniame Berlyne

Vasario 5 d. 300 policinin
kų užpuolė 100 darbininkų, 
kurie bandė laikyti susirin- 

ikimą vakariniame Berlyne, 
francūzų užimtame miesto 

| kampe.

Lenkija Teisia 6 
Karinius Šnipus

Ščecin, Lenkija. — Lenkų 
teismas čia tardo du fran- 
cūzus ir keturis lenkus kaip 
karinius šnipus. Francūzai 
yra Andre S. Robineau, 
Francijos konsulo sekreto
rius, ir tūlas Gaston’ Druet.

Francijos valdžia, keršy
dama už Robineau areštą, 
ištrėmė kelias dešimtis len
ku, v

Atidėlioja Senatvės 
Pensijų Gerinimą

Washington. — Senato 
finansų komitetas atidėjo 
iki kovo mėnesio ar vėliau 
svarstymą biliaus dėl senat
vės pensijų pagerinimo.

Kongreso Atstovų Rūmas 
jau pernakužgyrė tą bilių.

H-Bomba Neišgelbės Kapi
talizmo, Sako Cepicka

žadąina 
neisgel-

Praga. — Čechoslovakijos 
teisingumo ministras Cepic
ka pareiškė, jog prez. Tru
manas nė su savo 
hydrogeno bomba 
bės kapitalizmo.

Cepicka pridūrė, 
merikonai .neturi monopolio 
dėl hydrogeno jėgos “sekre
tų.”

jog a-
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Taft - Hartley įstatymas ir mainieriai
Įvyko tai, ko buvo bijota. Prezidentas Trumanas pa

siėmė į rankas visų organizuotų darbininkų pasmerktą 
Taft-Hartley įstatymą ir grūmoja mainieriams. John L. 
Lewis atspėjo, kai sakė, kad kasyklų ir plieno trusto sa
vininkai tikisi valdžios paramos. Jie tos paramos susilau-

čiai jau pasako, kad kinų ar- tams seksis.
mijos daliniai, iš pradžių ro^ šitos švenčiausios tiesos 
dę pasiryžimo kovoti su komu- negali įkąsti (suprasti) ne 
nistais, staiga perėję į komu- Grigaitis, bet ir jo nau- 
nistų pusę. Ir bendrai imant, 
ta gausioji kinų armija, kuri, 
rodosi, būtų galėjusi sėkmin
gai kovoti su komunistų ar
mija, beveik be rimto pasi
priešinimo pereina į komunis
tų pusę. Tad gali kai kam 
atrodyti, kad tosios kinų ma
sės, kurios pereina į komunis
tų pusę, esančios taip pat ko
munistinio nusistatymo. Bet 
toks manymas vis dėlto yra 
klaidingas, nes perėjimas Į 
komunistų pusę gali būti pa
diktuotas tam tikrų susidėju
sių sąlygų. Norint geriau su
prasti, kodėl kartais žmonių 
masės palinksta į komunistų 
glėbį, reikia objektingomis 
akimis pažiūrėti į tas aplin
kybes ,kurios sudaromos tiems 
žmonėms.^ (N., vas. 1 d.).
'Čia tartum pirštu į akį 

Kelmutis duria tiesiai Nau
jienų redaktoriui, kuris nie-. 
kuomet nėra “objektingomis i 
akimis” pažiūrėjęs į tas są
lygas, kurios lemia komu
nistams laimėjimus vieną 
po kito. Jis moka tik juos 
niekinti ir plūsti. 

t

Kelmutis prieina prie 
žmonių vienos didelės, jau seniai 

Meux > j j kiekvienam protaujančiam 
riausybė skelbia, kad visas 'žmogui žinomos išvados, 
Amerikos gyventojų trečda-ikad komunistams sekasi to
lis gyvena žemiau, negu rei- dėl, kad tam yra medžiagi- 
kalauja jų paprasta sveika- nes ij’ dvasinės sąlygos. Pa-

KUO JIE MAITINA SAVO 
SKAITYTOJUS

Klerikalinės Lietuvių Ži
nios, išeinančios Pittsbur- 
ghe, ve ką užgiedojo:

“Kodėl Rusija, turėdama 
milžiniškus ir labai turtin
gus žemės plotus, visko sto- 
kuoja ir ‘iš Jungtinių Vals
tybių elgetauja įvairių pa
skolų?” (L. Ž., sausio 26

Į šį klausimą bus geriau
sia atsakyti klausimu: Kur 
ir kada kokias paskolas ta 
Rusija “išelgetavo” iš Jun
gtinių Valstybių? Juk iš 
Jungtim Valstybių įvairias 
paskolas elgetauja ir gauna 
kaip tik Europos kapitalis

tinės šalys. Nuo 1917 me
tų Rusija nėra gavus iš 
Amerikos jokios piniginės 
paskolos.

Negalima sakyti, kad tos 
tiesos klerikalinio lapo re
daktorius nežino. Jis žino, 
bet per . akis mulkina savo 
skaitytojus.

Dabar žodis apie “stoka- 
vimą.” Kuri gi šalis šian
dien ko nors nestokuoja? Ar 
čia pat Amerikoje nesto- 
kuojama gyvenimui namų, 
mokyklų, milijonams ir mi
lijonams biednų l___
maisto, rūbų? Juk pati vy-

jas mokytojas A. Kelmutis.

Siautėjanti infliacija ir gelis dipukų dar vis per ku- 
p a s i r e i š kimas nedarbo nigų rekomendacijas gauna 
smarkiai suvargino dienraš-! pašalpų, tai tokius kunigai 
tį Laisvę finansiniai. O dar .bando šokdinti per virvutę, 
čia prisidėjo ir persikraus-!Reikalauja, kad jie pikie- 

tuotų. O kita dalis dipukų, 
aišku, yra nacių sugadinti 
elementai, kurie laike vokie
čių okupacijos Lietuvoj-e 
skerdė naciams nepaklus
nius žmones, ypač žydus ir 
komunistus. Neišvengiamai 
tokių yra atvykusių į Ame
riką, nes smetoniniai valdi
ninkai juos aprūpino reika
lingais dokumentais įsi- 
briauti čia, Tokie gaivalai 
tai yra pats stipriausias ta- 
rybininkų įrankis užpuldi
nėti pažangiųjų organizaci
jų pramogas.

Po užpuolimo ant dien
raščio Laisvės, daugelis do
rų žmonių iš dipukų pikti
nosi tuo elgesiu. Jie išsireiš
kė, jog tai gėda daroma vi
sai lietuvių tautai užpuldi- ' 
nėjimais vieniems kitų ant 
gatvių. Taigi, kad keletas 
išsigimėlių iš dipukų tarpo 
užpuldinėja pažangiųjų su
sirinkimus, jokiu būdu ne
galima daryti nuožiūros, 
kad visi dipukai už tai yra 
kalti.

Tarybininkams — kuni
gams, socialistams ir tauti
ninkams, — turime pasa
kyti, jog pažangioji lietuvių 
visuomenė yra stipriai ir 
vieningai nusistačiusi išlai-

tymas, kuris kainavo arti 
$7,000. Dėl šių priežasčių, 
situacija pasidarė taip rim
ta, jog turėjome smarkiai 
sušukti, kad atkreipus vi- 

žangą reikalams pernai pa-lsuomenės atydą' į reikalą 
vasarį Amerikos Lietuvių | greitos finansinės paramos. 
Taryba nusitarė surinkti iš Dėka visuomenės atydumui, 
Amerikos lietuvių visą šim- tikslas buvo atsiektas. Ga- 
tą tūkstančių dolerių, Dirbo vome gausios finansinės pa

ramos ir perkraustymo rei
kalas jau užbaigtas.

Fašistuojantieji lietuviš
kieji elementai, susijungę į 
Amerikos Lietuvių Tarybą, 
dėl aukščiau minėtų įvykių, 
pradėjo krykštauti džiaugs
mu, būk Laisvė jau bankru- 

pereitais metais tuojanti. Savo'piktų geismų _ . I , i • • • te • •

NEPAVYKO APGAUTI 
AMERIKOS LIETUVIUS

Grynai fašistinės propa
gandos prieš Lietuvą ir pa-Į

klerikalų, menševikų ir 
smetonininkų vadai sušilę.

Bet koki rezultatai? Tegu 
atsako Clevelando smetoni
nė Dirva. Ten skaitome:

Amerikos Lietuvių Tarybos 
sekretoriatas skelbia, kiek au
kų ir kitų pajamų ji gavo iš 
visuomenės ] 
nuo balandžio mėnesio 17 die
nos iki metų pabaigos. Skirs
tant tas pajamas pagal atski- 
r

Procedūra bus tokia: Vyriausybė įsakys teismui iš-! 
duoti indžionkšiną prieš mainierių uniją ir jos vadus.! 
Unijai uždraus streikuoti per aštuoniasdešimt dienų. Jei
gu ji neklausys, pavojus bus jos iždui, o vadai atsidurs 
kalėjime.

Dabar dar sunku pasakyti, ką pasakys eiliniai mainie
riai. Niekas negali jokiais įstatymais mainierius privers
ti kasti anglį. Bet jeigu bus didelis spaudimas iš valdžios 
ir unijos vadų pusės priimti anglies savininkų padiktuo
tas sąlygas ir per 80 dienų dirbti be jokio zurzėjimo, ei
liniams nariams bus sunku atsilaikyti. Atsiras tokių, ku
rie nebenorės, taip sakant, “prieš audrą pūsti.”

Dirbs, ar streikuos, pabijos indžionkšino, ar jį atmes, 
svarbu, kad mainierių gretos išliktų vieningos. Mes šimtu 
procentų remsime visas mainierių unijos ir jos eilinių na- 
-rių pastangas laimėti savo reikalavimus. Tie reikalavi
mai yra teisingi. Juos reikia laimėti.

Jokiais įstatymais, jokiaisjndžionkšinais niekas negali 
priverst Amerikos laisvą darbininką vergauti. O Taft- 
Hartley įstatymas, kaip jau seniai organizuoti darbinin
kai yra jį charakterizavę, yra vergijos įstatymas.

i Keista, kad mūsų prezidentas, kuris tą įstatymą veta
vo ir sakėsi jo neapkenčiąs, šiandien jo griebėsi mainie
rius suvaryti į kasyklas be kontrakto. Keista, kad Demo
kratų Partija, kuri į rinkimų platformą buvo įdėjus' 
Taft-Hartley įstatymo atšaukimą, dabai' remia preziden-; 
tą, kuris tą įstatymą panaudoja prieš organizuotus dar-!na? , . -i
bininkus. Tas tik dar sykį įrodo, kaip negali darbininkai ’ 
pasitikėti senosiomis partijomis. Jų platformos, jų vadų !--- 
garsiai sudėti prižadai, nieko nereiškia. lįa’ ką jau bekalbėti apie

Kaip tik dabar, kai prezidentas griebiasi Taft-Hartley 
įstatymo prieš mainierius, Amerikos Darbo Federacija 
ir CIO turėtų skubintis mainieriams į pagalbą. Ar susi-1***7.-,*— 
pras William Green ir Philip Murray? ’ milijonų . > ... v č

 itais, o antrajam kare dar mai duonos ir žemes, ne tik dai ką nois daio, ai nieko

lis gyvena žemiau, negu rei-

ta?
0 reikia žinoti, kad per

del, kad tam yra medžiagi-

vyzdžiui, girdi, Rusijoje
1917 metais bolševikai lai- 

todėl, kad Rusijos

patenkinimui, jie suorgani
zavo pikietą Laisvės bend
rovės dalininkų konvencijai 
ir bankietui. Apię tą jų už
puolimą mes sužinojome iš 
anksto ir pranešėme dien
raštyje. Tas jų pasimoji- 
mas pakenkti bankietui ir 
konvencijai neišdegė. Kon
vencijoje šiemet dalyvavo 
250 akcininkų, o pernai da
lyvavo tik 170 akcininkų. 
Bankiete buvo arti 500 as
menų ir daugelis, jau nega
vo bilietų, nes nesitikėjome, 
kad tiek daug publikos bus, 
trūkome maisto. Puikiai pa
žangieji brooklyniečiai rea-

s valstybes, yra gautos to-
os sumos:
California 163.00
Connecticut- 700.00
Florida 10.00
Illinois 796.75
Indiana 372.00
Maine 25.00
Massachusetts 789.01
Michigan 971.00
Nebraska 19.45
New Hampshire 40.00
New Jersey 950.75
New York 1,486.20
Ohio 308.54
Pennsylvania 1,439.42
Rhode Island 150.00
Washington 45.00

Išviso $8,366.15

gavo į fašistų piktas intri-ibyti dienraštį Laisvę; nepai- 
• r sant, kokiais būdais jus ne- 

nagai siekias! sistengsite kenkti tam dien-
gas! Aiškiai suprato, jog 
tai kruvini
užsmaugti dienraštį Laisvę.
Tinkamai juos atstūmė. Pa
rodė fašistuojantiems gai-

I 1 11* 1

1 • A X •Į abu karu Amerikoje nė vie- mejo 
žmonės norėjo taikos, duo- 

Inos ir,, žemės. Šiandien juk
;buvo numesta nė viena bom- kiekvienas, išskyrus Grigai- 1 ■>

w xj tį ir visus menševikų, kl-eri- n* jis galėjo būti įvykdytas,,
1 Europos" kraštus^ypač "fa- kalų ir smetonininkų vadus, tik^matomaų visuomenė ne valams, kad jų rankos per 
rybu Sąjungą kuri pirma- žino be jokio filosofavimo,'visiškai aiškiai pajuto kon- trumpos  14...... .. 11
me kare neteko apie dešimt'jog jeigu ‘Rusijos žmonės kietų įeikalą. - __ -

i vyrų tik užmuš-!būtų turėję taiką, pakanka- 1^' 7^"'" ^7

miestas nebuvo su- Dirva skundžiasi: “Užsi
mojimas nebuvo per didelis

Visuomenė dienraščio 
per mažai žino, ar Taryba

rmnnpę nrnfnz ir H hntnhn daugiau. Be to, antrajam kad bolševikai nebūtų lai- ne^c^? (U., vas. 2 d.).Amerikos žmones, blaivus protas ir H-bomba ik,. pat Maskvoį .p mėję> bet nebūtų buvę nei a.

Vasario 3 dieną garsiai prabilo senatorius Brien Mc- Stalingrado buvo viskas su- reikalo jiems būti.
Mahon, demokratas iš Connecticut valstijos ir pirminin- maišyta su žeme, nuteriota
kas kongresinio Bendrojo Komiteto dėl Atominės Ener
gijos. Jis, suprantama, remia vyriausybės politiką. Jis 
taipgi užgiria prezidento įsakymą tuojau pradėt gaminti 
vandenilio (hydrogeno) bombą, kuri būsianti tūkstantį 
sykių smarkesnė ir baisesnė už paprastą atominę bombą, 
padarytą iš uraniumo.

Biet taip--pat šis senatorius nupiešė baisų vaizdą prieš 
Amerikos žmonių akis. Užteks vienos bombos sunaikini
mui ištiso didmiesčio, jis sakė. Mūsų šalies miestai, in
dustriniai centrai, gyventojų centrai atdari lėktuvams ir 
bomboms. Užteks keleto bombų nušlavimui penkiasdešimt 
milijonų žmonių.

Pripažino jis beprotyste ir tą mintį, kad būk mes turė
sime H-bombos monopolį. Kaip neilgai teturėjome mono- 
,polį anos bombos, taip dar trumpiau tepasidžiaugsime 
šios bombos monopoliu.

Tai kur išeitis? Kas reikia daryti?
Į šiuos klausimus senatorius, kaip ir visa mūsų vyriau

sybė, teturi vieną atsakymą: Mes turime griežtai stovėti 
ūž tai, kad visos šalys priimtų mūsų planą dėl atominės 
energijos kontrolės. Betgi kitos šalys su tuo planu ne
sutinka. Nesinori tikėti, kad senatoriaus McMahon siūly
mas išleisti penkiasdešimt bilijonų dolerių paramai viso 
.pasaulio, jeigu tik jis sutiks ir priims mūsų kontrolės 
planą, susilauks entuziastiško pritarimo iš Tarybų Są- 
jungo ir kitų socailistinių kraštų. Atominės energijos bei 
^atominių bombų klausimas yra toks principinis klausi
mas, kad jokiais doleriniais pažadais jo išspręsti nebega
lima.
, Visas klausimas sukasi apie susitarimą su Tarybų Są
junga. Visi tie klausimai automatiškai išsispręs, jeigu 
kapitalistinės .ir socialistinės šalys prieis prie susitarimo, 
kad visiems ant visados būtų uždrausta atomines bom
bas gaminti, kad visos tos bombos, kurios jau yra paga
mintos, būtų tuojau sunaikintos.

Be tokio susitarimo niekas nesulaikys ginklavimosi 
lenktynių. Lai neapsigauna nę vienas. Tai puikiai žino 
visi mūsų valstybininkai ir vyriausybininkai.

Čia reikia ne isterikus, ne desperacijos, bet blaivaus 
proto. Mums džiugu, tuo būdu, kad Amerikos žmonės 
pradeda numatyti, kur link veda H-bombos gaminimas ir 
visa “atominė” politika. Pradeda kalbėti ir reikšti savo 
nuomonę žmonės, iš kurių buvo reikalaujama tik darbo 
ir ištikimybės vedamajai politikai. Mes turime mintyje 
mokslininkus ir visuomenininkus. Tikrai nepaprastas da
lykas, kad Amerikos Mokslininkų Federacija, kuri susi
deda pirmoje vietoje iš fizikos mokslininkų, kurie tiesio
giai surišti su atominės bombos pagaminimu, — kad ši 
organizacija reikalauja visos tos politikos naujo peržiū
rėjimo. Ši garsi mokslininkų grupė reikalauja ieškoti 
tarptautinio susitarimo.

pačios turtingiausios ir vai
singiausios krašto dalys.

Taigi, tyčiotis iš tų taip 
baisiai nukentėjusių karuo
se šalių, kad jie “visko sto- 
kuoja” yra darbas niekšo 
arba pakvaišėlio.

KODĖL JIEMS SEKASI
Koks ten naujas “filoso

fas” A. Kelmutis nusprendė 
pamokinti Grigaitį ir jo 
skaitytojus, kaip reikia su
prasti komunistų pasiseki
mus. O kad jiems baisiai se-jMu. 
kasi, tai visas svietas mato.'do, 
Pavydžiui:

Kaip matome, jau kuris 
laikas rusų komunistai Azijo
je turi didžiausią pasisekimą. 
Dažnai laikraščiuose užtinka
me parašyta, kad ten ir ten 
Kinijoje pasipriešinimas’ ko
munistams vykstąs gerai, bet 
kitos dienos tie patys laikraš-

Kelmutis pereina prie pa
dėties kitose šalyse. Čia jis 
irgi “atranda naują Ameri
ką” ir džiaugiasi ir moko 
Grigaitį. Jis atranda, kad 
darbininkai turi dirbti per 
ilgas valandas, blogose są
lygose, pusbadžiai gyventi, 
be jokio užtikrinimo ir ap
saugos, nuolat naujo karo 
baimėje ir 1.1. Štai, girdi, 
kur dirva komunistams 
veistis.

Švenčiausia tiesa. Jei ka
pitalistiniuose kraštuose ne
būtų nedarbo, vargo, skur- 

, priespaudos, išnaudoji
mo 'ir Lt., tai, aišku, jog ko
munistams nė darbo nebū
tų. Tai visa gimdo kapita
lizmas, išnaudojimas žmo
gaus žmogumi. Prieš tai vi
sa kovoja visa pažangioji 
žmonija. Kol tai bus, kol iš
naudojimas viešpataus, tol 
kova nesiliaus, tol komunis-

pasiekti. mūsų 
gerklę, kad jų 

pikti žygiai yra sulaikomi.
Šis užpuolimas ant dien

raščio Laisvės buvo darytas 
po priedanga dipukų. Ta
čiau iš dipukų vadinamų pi- 
kietuotojų nedaug tebuvo. 
Organizavo tą užpuolimą 
socialistai, kunigai ir tauti
ninkai. Kunigai pasikvietė 
svetimtaučių katalikų vete
ranų keletą asmenų, o so-

Tas tik parodo, kad Am
erikos lietuviai supranta 
Tarybos propagandos fašis
tinius tikslus ir jai neauko- 
ja. Tas tik parodo, kad Ta
rybai nepavyko apmulkinti 
lietuviu mases.

Kokia menkystė, koks su
smukimas: pasimojo su- cialistai pasistatė savo vie- 
rinkti šimtą tūkstančių, o ną moteriškę ir dar porą as- 
tesurinko aštuonis tūkstan- menų su iškabomis šliaužio- 
čius su keliais šimteliais! ti. Dipukų buvo tik apie tu- 
Savo tikslo nepasiekė nė žinąs.
ant dešimties procentų. 1 Reikia suprasti, kad dau-

ŠYPSENOS

raščiui, jis gyvuos! O jūs, 
desperatai, savo šlykščiais 
darbais patys saVe prisikal
site prie gėdos stulpo švie
sesnių žmonių akyse.

iVIes savo dienraščio rei
kalais laisvai, atvirai ir tei
singai pasikalbame per pa
tį dienraštį. Mes nieko ne
turime slapto, nieko nesle
piame, nieko nebijome1. Fi
nansinius trūkumus mes 
patys išsilyginsime, jūsų 
malonių neprašome. O jūsų 
kerštą lai neša rudis ant uo
degos.

Remkime savo dienraštį 
finansiniai, nes parama rei
kalinga. Tegfr fašistuojan- 
tieji gaivalai neriasi iš kai
lio, o mes maršuokime pir
myn su dienraščiu Laisve!

Laisvės Administracija.

Panašius reikalavimus išstatė ir kita fizikos moksli
ninkų grupė, vadovaujama Cornell Universiteto profe
soriaus Bethe. Šie vyrai žino, ką jie kalba. Jie supranta 
Amerikai ir visam pasauliui sunaikinimo pavojų.

Baisioji H-bombos tikrovė išbudins ir šiaip Amerikos 
piliečius. Ir jie netylės. Ir jie pradės prabilti. Štai New 
Yorke 150 žymių visuomenininkų jau pakėlė balsą už tai
ką ir prieš H-bombos pavojų. Jie'reikalauja, kad mūsų 
vyriausybė iš naujo apsvarstytų visą padėtį ir ieškotų .su-, 
si tarimo su socialistine Tarybų Sąjunga.

Kaip nekalbėsime, bet ilgainiui išbudusių žmonių bal
sas paims viršų, turęs paimti viršų. Karo kurstytojai nu
svilo liežuvius, kai. jie sakė, kad mes tik vieni turime ato
minę bombą ir nieko bijoti neturime. Pasirodė, jog tai 
buvo iliuzija ir melas. Dabar jų tvirtinimas, kad mės tik 
vieni temokėsime arba pajėgsime pasigaminti H-bombą, 
reikia tikėtis, daug mažiau amerikiečių apmulkins ir ap
gaus.

Teisingai visi mokslininkai vienu balsu persergsti ame
rikiečius prieš įsivaizdavimą, kad tik mes vieni tegalime 
pasigaminti tą pragarišką bombą, kad tik mes vieni galė
sime nulėkti į Europą arba Aziją ir sėti mirtį iš debesų 
ant miestų ir kaimų, o mūsų neužkliudys arba nepasieks 
iš anos pusės vandenyno jokia ranka.

“DIPUKŲ PROBLEMA”
Nemažo Lietuvos mieste- 

lio buvęs policijos viršinin
kas su žmona atvažiavo į 
šią šalį pas brolį, kuris gy
veno mažame miestelyj arti 
prie Brooklyno, ir apšildy- 

\ I mui savo buto kambarių kū
reno malkomis. Vieną ryt
metį amerikietis, eidamas 
į darbą, paprašė brolį dipu
ką paskaidyti kurui malkų. 
Dipukui, buvusiam ponui, 
neišpuola tokį darbą dirbti; 
tada jis varo savo žmoną 
malkų skaldyti, toji irgi 
neina, priešinasi jam. O jis 
iš praeities pripratęs Lietu
voje darbo žmones nekaltai 
mušti, tai ant kiemo apdau
žė smarkiai savo neklauža
dą žmoną. Kaimynai, pama
tę tokį jo “karžygišką” 
darbą, pašaukė policiją, ku
ri nugabeno jį pas teisėją. 
O jis su pasididžiavimu aiš
kino teisėjui, kad Lietuvoje 
prie smetoninės tvarkos, su
drausti žmoną, pavartojant 
kumštį ar net kokį kitokį 
įnagį, buvo garbingas dar
bas.

Teisėjas paaiškino jam, 
kad šioje šalyje pakol kas

reikalinga žodžius, vartoti 
pertikrinimui žmogaus, 
ypatingai pabrėžė reikalin
gumą vartoti dievo žodžius, 
gerai išbaręs karingąjį di
puką,

pe dipukų iškilo smarkūs 
ginčai ir piktas barnius, ir 
įvyko, kaip * pirma, panaši 
vyro drausmė ant žmonos. 
Tada ir vėl pas tą patį tei
sėją. Moteriškė save ginda
mosi, paaiškino teisėjui, kad 
jos vyras pikietavo ramių 
žmonių kultūringą susirin
kimą, nešdamas iškabą su 
užrašu.: “Už Laisvą Lietu
vą ir Žmonių Demokratiją,” 
o savo žmonai tų teisių ne
pripažįsta. Teisėjas, išklau
sęs tą viską, sako: “Aš jau 
tau sakiau pirmiau nevarto
ti jėgos, o tiktai žodžius, 
ypatingai dieviškus.”

Kaltinamasis dipukas: 
“Aš taip ir dariau.”

Teisėjas: “Tai kodėl žmo
na taip žiauriai sumušta?”

Dipukas: “Ponas teisė
jau, aš, matai, dievo žodį 
Bibliją įdėjau j pagalvių už
valkalą ir pavartojau kaipo

Įtarimą • sudrausti žmoną, 
j kad ji neitų į raudonųjų su- 
įsirinkimą.”

Teisėjas: “šeši mėnesiai 
į šaltąją pasimokinimui, 
kaip demokratiškai turi elg
tis su visai žmonėmis, kai-, 
mynais ir su savo žmona.”

paleido namo. Ne po 
po to visi lietuviški 

reakcijonieriai užsimojo pi- 
kietuoti didesnius demokra
tinių lietuvių, darbo žmonių 
parengimus. Kad daugiau 
sutelkus jėgų tam piktam 
darbui, Ginkus visa gerkle 
rėkė - šaukė per radiją, kad 
visi pribūtų pikietuoti Lais
vės šėrininkų suvažiavimą.

Minimas dipukas taipgi 
tempia savo žmoną piki-e- 
tuoti; bet toji nepamiršta 
neseniai jos sumušimo, kad 
ir nuvažiuoja į pikietavimo 
vietą, bet neina pikietuoti. 
Patėmijus einant vieną mo
teriškę iš to paties mieste-' priemonę pagal teisėjo pa- 
lio, iš kur ir ji pati atvažia
vo, užklausė einančios, ar ji 
negalėtų su ja sykiu užeiti 
į lietuvių centrą apžiūrėti jį 
iš vidaus ir pamatyti Lais
vės šėrininkų suvažiavimą.

Einančioji Laisvės šėri- 
ninkč išpildė jos pageidavi
mą. Parvažiavus namo, tar-

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lit h. Daily) — Tree., Vasario 8, 1950



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

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

Brazilijos Liaudis Turi Savo
Didvyrę Zelią Magalhaes

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

Valdžia.
(Pabaiga)

Mitingui jau gerokai įpu
sėjus, kalbant profesoriui 
Helio Gomes, sulyg įsaky
mu iš “viršaus;” atidaryta 
šautuvų ugnis į beginklių, 

.taikių žmonių masę. Aki
mirka, iš visų pusių pasi
pylė tankūs revolverių šū
viai. Minia, nesuprasdama, 
kame dalykas, žinodama, 
kad mitingas legalus, laikė
si ramiai, nepasiduodama 
panikai bei provokacijoms. 
Ir kalbėtojai ragino laiky
tis šaltai ir ištvermingai...

Tuo pat momentu pasipy
lė ir kulkosvaidžių i 
taikoma į tribūną, ant ku
rios stovėjo būrelis kalbėto
jų, tarpe jų ir B. K. P. na
rys dr. Pedro Pomar.

P a s i p ylus pragariškai 
kulkosvaidžių ugniai, minio
je kilo didelė panika. Mote
rys ir vaikai klykia. Minia 
blaškėsi į visas puses, neži
nodama, kur bebėgti, nes iš 
visų pusių girdėjosi fašis
tų banditų ugnis. Vaikai ir 
silpn-esnieji suaugę buvo mi
nios parbloškiami ant že
mės. Ant aikštės grindinio 
kraujas pasipylė latakais. 
Sužeistieji dejavo kraujo 
klanuose, šaukėsi pagalbos. 
Bet jei kas iš drąsesniųjų 
norėclavo suteikti šiokią to
kią pagalbą, tai tas nelai
mingasis tuojau būdavo po
licijos primušamas iki nete
kimo sąmonės ir nugabentas 
į' policijos centralinę stotį 
toliau kankinti. .

Aikštėj žmonių jaTu nebe
buvo, apart keliolikos su
žeistųjų, kurie voliojosi ant 
kruvinos aikštės grindinio, 
kai kurie iš jų kovodami su 
mirčia.

Želia Magalhaes, kartu 
su savo gyvenimo draugu, kaušin. Ji dar pabėgo kelis 
nežiūrint kulkų lietaus, ap- žingsnius link savo mylimo 
leido aikštę beveik patys pa- vyro Aristeu, kuris taip pat

Aristeu: “Štai ir jie čia. Ei
kime, suvaryk kulką!” Bet 
kitas iš tos pat gaujos su
laikė aną, sakydamas, kad 
“dar neatėjo laikas?’

Tramvajaus suolai apsi
pylė krauju pašautų žmo
nių. Viena budelių išstumta 
iš tramvajaus moteriškė nu
silaužė koją. Vienas bandi
tas kumščiu smogė Zeliai 
veidan, iš jos burnos sriuve- 
na kraujas. Tuo pačiu mo
mentu jos vyrą Aristeu bu
deliai išsitempė iš tramva
jaus ir revolveriais įrėmę 
krūtinėn smarkiai mušė ir 

ugnis, kojomis spardė iki netekimo
• sąmonės, v

Visą tai matydama Želia, 
nors ir kruvina, puolė gel-

“Ar tamsta -esi mūsų drau- v
gas?” Matomai, ji nenore- ONA STELMOKAITE-EICKE
jo, kad žudikai teiktų bile 
kokią jai pagalbą.

Tai buvo paskutiniai drą
sios kovotojos Zelios Magal
haes žodžiai.

Želia buvo pasiryžusi ge
riau mirti stačiomis nuo 
priešų kulkų žūt-būtinoj' ko
voj, negu per amžių kelia- 
klupščia vergauti, kaip yra 
pasakius didi Ispanijos tė-Eicke 
liaudies kovotoja “La Pasio-l 
naria.” Tuos žodžius draugė 
Želia iki paskutinės minu
tės pildė ir mirdama prisi
minė.

Už 40 minučių Zeliai į 
pagalbą pribuvo pirmasis li- 
gonvežimis, bet jau buvo 
per vėlu, vežant į greitosios 
pagalbos stotį Želia išsisky
rė iš gyvųjų tarpo. Ji tapo 
fašistinių bestijų brutališ- 
kai nužudyta, mirė kanki
nės mirtimi, sjj ifc Jfl

Želia Marques Magalhaes ' 
|buvo pašarvota Šv. Terezės' 

' j. Aplink karstą

Susipažinkite su Lietuvių jos labui; kaip mokslas žy- 
Literatūros Draugijos Mo- miai prailgina ir lengvina 
terų Komiteto nauja pirmi- paties žmogaus gyvenimą, 
ninke Onute Stelmokaite- gi dėlei didelės savanau

džių, tenka atitraukti ener
giją nuo naudingo žmonijai 
darbo ir kovoti priešais ka
ro rengėjus - kurstytojus, 
įdant atominių bombų kare 
nežūtų sunkiai sukurtas 
progresas. Onutė sako — 

pamislykim, menkiau- 
gyvūnėlis kovoja už 
ir savo artimų gyvy- 
išlaikymą, gi žmogus,

Eicke. Paskutiniame Mote
li ų Komiteto p o - 
s ė d y j e narės pasiskir
stė darbais ir, kaip matot, 
dabartinė mūsų pirmininkė 
bus jauna Onutė Stelmokai-

Tiesa, mūsų naujoji pir
mininkė nėra jaunuolė pa
žangiame judėjime; jau eilė 

l*metų kaip Onutė tyliai dir
ba chore, dažnai vienur bei 
kitur pasako gerą prakalbą, 
rūpinasi spaudos reikalais 
ir rūpestingai lanko svar
biuosius susirinkimus.

Šeimininkėms
Sį Skyrių Veda E. V.

Oysterių šutinys (Stew) si nuo motinos išmoktų ir

bėti savo vyro gyvybę, ban- koplyčioje.
dė jį pridengti savo kūnu. de^ daugybė žvakių. Minių 
Fašistai už plaukų ją tem- mįnios žmonių, su ašaromis 
pė į netoli stovėjusį polici-, pasriUVusiOmis akimis, ty

kios vežimą (caro forte). Z e- baj paeidami pro karstą

Fašistai už plaukų ją tem- minios žmonių, su ašaromis

lia, kiek galėdama, šaukė 
protestą: “Už ką jūs žudo
te mano vyrą? ... Už ką 
jūs jį kank.. .”

Želia nespėjo užbaigti žo
dį “kankinat,” sunkūs smū
giai pradėjo kristi j silpnos 
moteriškės veidą ir j kitas 
kūno dalis. Ji jau nebegalė
jo žodžiu protestuoti, kiek 
galėdama gynėsi rankomis 
nuo fašistinių budelių smū
gių. Iš jos burnos dar dau
giau pradėjo lietis kraujas. 
Jos kruvini rūbai prilipo 
prie kūno. Ji nuo smūgių

atidavė Zeliai paskutinę pa
garbą. Visų krūtinėse glū
dėjo keršto jausmai fašis
tams už nužudymą draugės 
Zelios. Visi jaučia, jog ateis 
ta diena rūsti, diena ana, 
kuomet pavers fašizmą į 
pelenus. O ji ateis.. .

Zelios karstą lydėjo į ka
pines tūkstantinės darbo 
žmonių minios. Gatvės buvo 
užsikimšusios žmonėmis, ju
dėjimas sustabdytas. Šofe
riai ir tramvajų vairuotojai 
nedūdavo (nebuziniavo), 
kad nesukėlus triukšmo, bet

lietuviškose* virėjose rastų 
receptų.

Angliškosios virėjai kny
gos turi dikčiai ir svetimša
li škų visokių receptų. Ta
čiau didžiuma sveturgimių 
ir nemažai pačių amerikie
čių turi bėdų su įvairiais 
terminais-pavadinimais net 
pačių pamatinių valgiams 
gaminti procesų. Būtinai 
reikia išmokti atmintinai jų 
veikmę. Ir labai svarbu 
pirm darant valgį pagal bi- 
le receptą persitikrinti, ku
riuo būdu jis daroma.

Štai keli iš tų pavadini
mų pačiam virimui. Seka
muose skyriuose matysite 
sąrašus priruošti valgiui 
terminu. € **

Cook: bendras pavadini
mas gaminimo valgio varto
jant karštį, nežiūrint, kurio
je formoje — bus jis kepi
mas, spraginimas, virimas 
ar šutinimas garu.

Bake ir roast: iš pavir
šiaus atrodo tas pats, bet 
yra du skirtingu procesu.

Bake — reiškia gamini
mą valgio sausu karščiu, 
dažniausiai pečiuje, bet 
kepsnys gali būti sausas,* 
arba gali būti drėkinamas 
užpilamu ant jo kokiu skys
čiu.

Roast — reiškia kepimą 
pečiuje neuždengto kepsnio, 
be laistymo.

Neapdairiai paduotuose 
receptuose kartais randame 
sumaišytus tuos du termi
nus. Neprityrusiai šeimi
ninkei to nepastebėjus, val
gis išeina ne visai toks, ko
kio pageidauta.

Blanche: nuplikyti, pa
mirkius verdančiame vande
nyje sekundes ar minutes, 
mesti į šaltą vandenį.

Braise: mėsą ar daržoves 
apspraginti, apgruzdinti 
paviršių mažame kiekyje 
riebalų, o paskiau uždengti 
ir lengvu karščiu šutinti tų 
pačių produktų skystyje ar 
biskelį dapylus vandens ar 
kito kokio skysčio^

Brew ir Steep: tie du 
taipgi ne kartą sumaišomi:

Brew: virti, iki verdamo
jo skonis ištraukiama į sky
stį.

Steep ir infuse: ištraukti 
skonį, kvapą to produkto 
pamerkimu į verdančiai 
karštą skysti (ne virinimu), 
kaip kad arbatą ar kavą.

Broil ir grill: spraginti 
prieš pačią liepsną padūrus 
ant iešmo ar blėtoje pasta
čius po liepsna.

Coddle ir Simmer r šutin
ti skystyje beveik virimo 
karštyje, bet dar neverdant.

Fry ir šaute: spraginti 
riebaluose iki iškeps, su
minkštės.

Saute turi mažytį skirtu
mėlį: spraginti su mažiau 
riebalų, palengviau, kaip 
kad svogūnus kemšalui, ku
ris dar keps ir kuris turi iš
silaikyti baltu.

Panbroil: palengva spra
ginti nedengtoje skaurado- 
je, nupilstant ištirpusius 
riebalus.
• Parboil: dalinai pavirti 
vandenyje.

Scald: užkaitinti tik iki 
virimo laipsnio ir nukaisti, 
nevirti.

Steam: šutinti garu sie
telyje ar dangtelyje, kuris 
laikosi virš verdančio van
dens uždengtam puode.

Du tuzinąi vidutinių oys
terių

4 puodukai viso pieno 
(jei kur dar tokio galima 
gauti)

4 šaukštai sviesto ar kitų' 
riebalų

4 šaukšteliai Worcester
shire soso

žiupsnytis druskos 
žiupsnytis celery salt (ar 

biskytis skysčio, ’kuriame 
žali seleriai virė).

Kas mėgsta pipiruotą, 
dar deda paprastųjų pipirų 
ir paprika. Uždulkinus ke
lias dulkes raudono papriką 
labai pagražina išvaizdą -/ 
jis vartojamas ne tiek sko
niui, kiek pagražinti.

Vartojant papriką, reikia 
atsargumo, kad nesumaiš\r- 
tumėt su kitais raudonais 
pipirais, vadinamais cayen
ne. Pastarieji yra svilinan
čiai kartūs (hot).

Nusunk oysterių skystį. 
Neišliek, tik palaikyk atski
rai. Didokame puode ištir
pyk 2 šaukštus sviesto. Da- 
dėk nusunktus oysterius. 
Šutink iki krašteliai pradės 
riestis. Dadėk oysterių 
skystį, pakaitink, supilk vi
są pieną. Sudėk druską, ce
lery salt, pipirus, ant karš
tos ugnies užkaitink iki ver
damojo karščio, bet nevi
rink. Pirm pat duodant ant 
stalo įpilk Worcestershire 
sosą.

Į bliūdelius į dėstyk po 
biskelį likusio sviesto. Pilk 

[viralą ir uždulkink biskelį 
paprika.

NORINČIOMS VARTOTI 
ANGLŲ KALBOJE 
VIRĖJAI KNYGAS

Mažėjant fabrikuose ir 
raštinėse darbams, plintant 
fašistinėms tendencijoms, 
ne vienai jaunai ( o kai ka
da ir ne labai jaunai) dar
bininkei tenka grįžti prie 
pečiaus. Tačiau ne visos tu
ri pečių ir ne visoms yra iš
tekliaus išmisti, juo labiau 
nėra ištekliaus išmaitinti 
šeimą žiūrint tik savo pe
čiaus.

Tenka eiti šeimininkauti, 
dirbti ponioms, jas pava
duoti nuo pečiaus. O tai ne
lengva problema. Dar ar
šiau, jeigu pataikysi pas ko
kią arogantišką buvusią na- 
cę, ar smetonacę, vyžuotą 
kandidatę į ponias, užsigeis 
net kokių paryžietiškų už
gaidų ir turėsi patenkinti 
arba atsiimsi ko negirdėju
si ir nemačiusi. Nebeužtek-

“Tik 
sias 
savo 
bės 
imkime nuo pačių aukščiau
sių dvasiškių iki vargšo 
ubagėlio, nors ir jau gilioje 
senatvėje, visi nori gyventi, 
tai kodėl jaunieji, mūsų vy
rai kariškiai turi žūti ka
ruose”.

Pilnai sutinkam su Onu
tės jnintimis. Europoje, Azi
joje ir Afrikoje paskutinio 
karo griuvėsiai dar teberu
sena; visur prašoma-uba- 
gaujama karo invalidams 
aukų, o bilijonai dolerių 
verčiama naujam karui. Są
moningos moterys negali 
ramiai tarptautinių įvykių 
pražiūrėti, taikos išlaiky
mas liekasi protaujančiam 
žmogui dienos klausimu. 
Mums džiugu Onutę turėti 
organizacijos vadovybėje. 
Moterų Klubai dabar dau
giau, negu bet kada pir- 
miaus, privalo padidinti sa
vo veiklą. Judėjimas už tai
kos išlaikymą visose šalyse 
yra platus: visa są
moninga inteligentija ir 
liaudis stovi už taiką, mūsų 
stipri spauda, tvirtos orga
nizacijos, ryžtingas aktyvu
mas lai būva karo ruošė
jams atsakymu. Visuomenė 
karo nenori. Mes dirbam už 
žmonijos gerovę, už broliš
ką tautų ir rasiu sugyveni
mą. K. Petrikienė.

Ona Stelmokaite-Eicke
Onutė, kaipo profesiona- 

lė-aptiekorė, kasdiena yra 
užsiėmus savo profesijos 
reikalais, bet ji mato svar
bą ir suranda galimybių, 
šalę kasdieninio darbo, veik
ti pažangiame visuomeni
niame judėjime. Ypač Onu
tei arti prie širdies kova už 
išlaikymą pasaulinės taikos. 
Mąstančiam žmogui ma
tant, kaip mokslininkai su
jungė šalių susisiekimą mi
nutėmis, priverčia gamtą 
vis daugiau tarnauti žmoni-

vis dar|su pagarba> tyliai akimis ly- 
norėjo. Ji norėjo pagimdy- d-0 .___ _ ■
ti savo kūdikį dėl geresnio pos pa]aik^s'

“ta'Z’mn1;"™„ebi'|Motery Klubams ir
LietuviiĮ

rytojaus, kuriam priartinti, 
ji dabar taip daug kenčia.
Bet *.. 1

Štai šūvis, vienas, kitas, 
ir staiga Želia pajuto karš
tas kulkas susmegus jos pa-

pravažiuo jaučius Ze- 
Laidotuviu

vo ] 
pati savo _______  ____
auto mašiną, kad tuomi 
nors paskutinį kartą pasi
tarnauti žuvusiai savo my
limai draugei Zeliai. Paskui

. x. . .. , . .x . , įkarstą sekė dvi auto maši-skutimeji, kartu su kitais gulėjo kraujuose paplūdęs, nQS su daugybe gyvų gelių 
užsilikusiais draugais._ Įsiu- be sąmonės, ir netoli-jo su- kuriag suaukavo įvairios 

kniubo ant gatvės grindinio. I moįerų organizacijos, kitos 
Dabar is jos burnos kraujas, pažangiosios grupgs. čia'

tūs budelių gauja ėmė juos 
vytis ir šaudyti iš užpaka
lio. Nuo mirtį : 
kulkų bėgo visi, bėgo kiek

nesančių jau kiek sumažėjo tekėjęs, į-ajpgį buvo vainikai ir iš pirmininkė. 
bet ]S pakausi0 verzesi Z li d b į t dar- Katrina

• • • • d 4* — I 1 • v ♦ 1 *11 1 ją_gu- bo draugų, su kuriais kartu retorė.
bet iš pakaušio veržėsi (kelios darbo vietos, nuo dar-

nes jinai jau 6-tas mėnuo linčią kraujo klane dar ėmė 
nėščia. Bėga ne tiek iš bai-1 spardyti į vidurius. Ji su- 
mės — ji nebe pirmą kartą kaupus visas jėgas bandė j 
dalyvauja demonstracijose,1 nukreipti smūgius, kad ne
ne pirmą kartą jai tenka būtų pataikomi į būsimą jos 
patirti fašistų brutališkus mylimą kūdikį.
puolimus, ji bėgo išgelbėti. Tuv pat mwu-ci 
dar jos iščiuje esamą savo vajuje tebesitęsė 
laukiamą kūdikį. i

“Laimei,” Želia kartu su kiti šaukėsi prie Dievo “su- 
savo mylimu gyvenimo'simylėjimo.” Bet niekas ne
draugu suspėjo įlipti į pro gelbėjo. Teroras siautė vi- 
šalj einantį tramvajų No.'soje aikštės apylinkėje. Tai 
36. [šen, tai ten girdėjos šūviai,

Įsiutę fašistai vis labiau kai kur ir kulkosvaidžių 
ir labiau troško kraujo, jie tratėjimas.
gaujomis pradėjo užpuldi-1 Želia gulėjo paplūdusi 
nėti pro šalį einančius kraujuose. Pagalbos jai ne- 
tramvajus, kurie buvo užsi- galėjo tuojau suteikti, nes 
kimšę žmonėmis, bėgusiais budeliai neprileido, jei kas 
pasislėpti nuo dvikojų puo- išdrįsdavo artintis, tą api- 
lančių žvėrių. Bematant pildavo smūgiais. Pagaliau, 
gauja sustabdėt 36-tą tram- po keliolikos minutų, vienas 
vajų, kuriame kartu su sa-' privatinis daktaras Fernan- 
vo vyru važiavo Želia Ma- dės galėjo prieiti ir bandė 
galhaes, pradėjo šaudyti į Zeliai teikti gręitąją pagal- 
ten esančius žmones ir re-[bą, sumažinti kraujo nute- 
volverių rankenomis daužy- kėjimą.
ti jiems galvas. Vienas fa
šistų pirštu nurodė kitiems gaus ranką, 
L draugę Zelią ir jos vyrą pravėrė akis, paklausė —

jinai dirbo, kad užsidirbus 
šmotelį duonos.

Ant Sao Francisco de 
Xavier kapinių taip pat bu
vo susirinkę daugybė žmo
nių, kurie laukė karstą at
vežant. Atvykusi minia pa-Tuo pat momentu tram-

TT. ! zmonte lydovų susiliejo su ten lau- 
musimas._ Vieni protestavo, kusjaįs į vieną milžinišką

žmonių masę, tokio pat dy
džio, kaip ir buvusią aikš
tėje Esplanada de Castello.

Pajutus geraširdžio žmo- 
Zelia staiga

Organizacijų Kuopose
Prašome Įsitėmyti Pakaitas

LLD Moterų Komitete
Naujojo Lietuvių Litera

tūros Draugijos Moterų Ko
miteto viršininkėmis 1950- 
1951 metų laikotarpiui yra:

Ona Eicke (Stelmokaitė)

Katrina Petrikienė sek-

Eva Mizerienė iždininkė.
Narės: Lilija Kavaliaus

kaitė, St. Sasna; taipgi su 
komitetu kooperuoja, yra jo 
narėndis7 moterų suvažiavi
mo išĮrinktosios Helen Mer
kienė iš Philadelphijos, Ju
lia Stigienė iš Brocktono, 
Lilija Sheralienė iš Cran
ford.

Komiteto tikslas: burti 
aplink save, akstinti veiklon

Pirmoji Dovana 
Laisvės Bazarui 
Jau Laukia Jo

Dar nepaskelbus bazaro, 
atsimindama pernykštį jį, 
kurį ir jai teko matyti, Bi- 
j*uta Villis, buvusioji Liber
ty Auditorijos gaspadinė, 
atsiuntė bazarui dovanoms 
8 savo darbo žiurstelius. 
Atsiuntė sveikindama Lais
vę švenčių proga: Biruta ne
užmiršo mūsų, kaip kad ir 
mūsiškiai negali užmiršti 
jos, nuolat apie ją tebeklau- 
sinėja.

Dienraščio Laisvės baza- 
ras įvyks kovo 25 ir 26-tą 
dienomis. Dovanas siųsti 
naujuoju antrašu: 110-12 
Atlantic Ave., Richmond

Tuomi liaudis parodė fašis-^e vien tiktai LLD moterų 
tams budeliarųs, kad jokios 
teroro priemonės nesulaikė 
ir nesulaikys liaudies valios, 
jog nėra pasaulyje jėgos, 
kuri bėgantįjį masių ūpą 
beužtvenktų ...

Ant kapinių kalbėjo kele
tas kalbėtojų. Visų kalbos 
buvo nukreiptos prieš bru- 
tališką Zelios nužudymą, ir 
už apvienijimą visos liau
dies jėgų kovai prieš žiau
rųjį fašizmą, kuris gręsia 
Brazilijos nepriklausomy
bei. Jie kvietė tęsti Zelios 
pradėtąją kovą iki galutino 
laimėjimo.

(Tąsa 4-mo pusi.)

kuopas ir bendrose kuopose 
esančias moteris nares, bet]-menįnius.
taip pat tarnauti lyg ir cen
tru nepriklausomiems mo
terų klubams ir kitų orga
nizacijų narėms; leisti mo
terims būtiną literatūrą, la-

automatiškai 
visų narių re- 
išrinktosios į 

Komitetą ir

Komitetą 
sudaro LLD 
ferendumu 
LLD Centro 
alternates, su teise kviesti
narėmis ir neišrinktąs į tą 
komitetą, bet numatomas 
naudingomis darbui tarp 
moterų. Pasinaudodamos 
šia teise kviesti, kvietėme ir

žiursteliai, jeigu spalvos 
skoningai parinktos ir prak
tiškai pasiūti, iš bazaro 
išgraibstomi pirmiausia, nes 
tai visiems reikalingas daik
tas. Perka švelnučius, puoš- 
___ Išgaudo ir visų 
dienų darbininkės patogiau
sius, kurie taupo jos už vis 
matomiausiąją- dalį bliuzės 
ir sijoną nuo susitepimo, 
skalbimo, prosijimo, ir ku
rie patys mažiausia reika
lauja jos darbo.,

gavom-e, taipgi prisiprašėme 
apsiimti sekretore d. K. Pe- 
trikienę, kurios kvalifikaci
jos mūsų visuomenei jau ži
nomos. Visais reikalais pra
šome rašyti jai: K. Petrick, 
221 So, 4th St., Brooklyn 
11, N. Y. S. Sasna.

Norisi grįžti pas dovanos 
davėją, patenkinti norinčius 
apie ją išgirsti. Birutes tė
velis šiek tiek sustiprėjo, 
gavo dukters užvaduotoją 
jo priežiūroje. Biruta šven
tėmis nuvyko viešniose pas 
giminaitę Chicagon. Jos ge
roji giminaitė pataria jai 
liktis lietuviškoje Chicago- 
je, užsiimti gražinimo sa- 
lione, kuriam darbui Biru
ta turi specifiškų gabumų. 
Gi jos pačios mintys ir ilge
siai tebeskraido trikampiu 
— tarp neseniai pažintojo 
B'rooklyno - Richmond Hill, 
Vakarinės Virginijos mai- 
nierių kaimų, ir. dabartinių 
jos naujųjų draugų Chica
go j e. Laisviete.

3 pusl.-r-Laisve (Liberty, Lith, Daily) — Tree., Vasario 8, 1950.
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LIETUVA PAVIRS ŽYDINČIU SODU Brazilijos Liaudis Turi Savo Didvyrę Zehą Magalhaes

(Tąsa)
— Mūsų sūnelis, kunigas, — įsikišo jo žmona, — 

buvo Lietuvoj, aprinko mums dvarelį ir patarė jį 
pirkti. Jis sakė: Lietuvoj žmonės maldingesni, ten 
mažiau bedievių ir komunistų, negu Amerikoj, nes 
Lietuvos valdžia labai gera — kiekvieną komunistą 
arba tą, kuris prieš Dievą žodį pasako, — į kalėji
mą kiša!v

Mums bekalbant, praeina pro šalį aukštoka, dai
li panelė ir sustoja. Klausosi ir nusišypso.

— Jūs... lietuviai?... Nesitikėjau, kad šiame 
laive yra bent vienas lietuvis. Kaip smagu!

Jos lietuviška kalba silpna. Prašome ją į kompa
niją. Ji pasisako savo vardą ir pavardę. Ji —- mo
kytoja, iš Detroito. Vyksta Lietuvon savo gimines 
aplankyti ir lietuvių kalbos geriau pramokti.

— Važiuoju ir bijau, — aiškina panelė. — Bi
jau, kad ir manęs neįkištų į kalėjimą.

— Lietuvos kalėjimuosna kiša tik komunistus ir 
bedievius, — aiškina kunigo motina, bet mergina 
atkerta:

— Mano pusseserė sėdi kalėjime. Tarp kitko, aš 
vykstu ją aplankyti, jei valdžia prileis. Sakykit 
man, tamstos: kada Lietuva susilauks laisvės?!

— Ar panelė... komunistė? — aš užklausiau, 
nepaisydamas, kad ji pyks.

— Tai mano biznis! — drąsiai atsakė ji. Nusi
šypsojo ir bandė eiti, bet aš prašiau, kad nepyktų 
ir pabūtų su mumis.

Mes susėdome prie stalo. Atėjo Simsonienė ir 
barberys. Aš pašaukiau gėralo — mokytoja atsisa
kė imti, gal pyko, gal jai atrodė, jog mes esame nie
kam verti buržujai, iš kurių jai malonę priimti per- 
žema. >

Rytojaus dieną laivas pasieks Bremeną, dėl to 
visi nekantraudami laukėme žemę pamatyti. Mano 
galvon lindo visokios mintys. “Iš mūs šešių,” galvo
jau aš, “tik ši viena panelė vyksta Lietuvon žmo
niškumo tikslu... Tik ji viena dar tebėra dolerio 
nepagautas žmogus. Bet panelė jau paklaidinta, ne
turi savyje patrijotinės ugnelės, kurią mes veža- 
mės...”

— Ponai ir ponios, — tariau aš garsiai, kad vi
sus sutvirtinti patrijotizme. — Išgerkime toastą už 
tėvynę ir jos prezidentą!

Aš pašaukiau šampano. Iškilmingai sustojome ir 
išgėrėme, tik viena mokytoja sėdėjo ir šaižiai šyp
sojosi.

— Už tėvynę, — ji kalbėjo, — aš gerčiau, bet 
ne už jos prezidentą!

Simsonienė man kuždėjo ausin:
— Aš tą rupužę galėčiau pataisyti!
— Ne! — atsakiau. — Nesikišk! Ji dar jauna, 

nežino, ką daro. Kai mes buvome jauni...
Nutrūko mano kalba; nedrįsau prasitarti, kas 

“mes” buvome jauni. į4’
— Man užtektų prabilti atitinkamai ištaigai 

Kaune ir ji žinotų! — grūmojo Anelytė. ; •
Laimingai pasiekę Bremeną, mes kiekvienas sku

bėjoms savais keliais.
Aš šventai pažadėjau Simsonienei sutikti ją 

Kaune ir ten, anot jos, tikrai lietuviškai pasivai
šinti, o tai reiškė: daug išgerti.

SKYRIUS VIENUOLIKTAS
I.

• Pasiekęs Kurlių miestelį, rimtai galvojau, kaip 
pasirodyti namiškiams: išdidžiai, — poniškai, vi
dutiniškai ar visiškai kukliai? Gerai numaniau, jog 
nei motina, nei patėvis, — jei juodu dar gyvi, — 
apie mano parvykimą neturi žinių, tad amerikono 
pasirodymas jų kieme bus jiems nemažesnė staig
mena, kaip kadaise motinai ir man buvo netikėtas 
parvykimas mano dėdės, vėliau patėvio!

Padariau taip: nupirkau bačką alaus, keletą bu
telių degtinės, dešrų, pyrago, pasisamdžiau,, vežėją 
ir, sėdęs vežiman, vykau tėviškėn.

Besikalbant su vežėju, — kuriš buvo žydų tau
tybės, senyvas, bet malonus vyras, — patyriau, kad 
jis Jurgį Kilpą pažįsta, — patėvis dar gyvas. Mo
tinos vežėjas neatsimenąs ir nežinąs, ar ją dar ne
šioja žemė.

— Ponas esate bagotas, — kalbėjo man vežėjas, 
nežinau, pajuokdamas mane, ar rimai.

— Bagotas?!
. — Girdėjome.

— Kur? .
— Iš amerikonų, kurie buvo parvažiavę į Kurlius 

svečiuotis.
—, Hm... — numykiau aš, nežinodamas, ką kitą 

beatsakyti, tačiau pastaba buvau patenkintas.
Dairiausi į plokščius laukus: kai kur javai vais

kiai- žaliavo, kai kur ganėsi gyvulių kaimenės, kai 
kur žmonės žemę arė ar akėjo nedideliais, kūdais 
kuinais; kai kur girdėjosi liūdnos piemenėlių dai
nelės. Žiemkenčiai rugiai jau buvo gerokai pakilę, 
vešliai bangavo nedideliuose sklypuose. Čia ir ten 
matėsi medeliai, apsirengę pavasarišku rūbu, la
puotu ir gėliuotu, besispirią prieš vakarų vėjelį. 
Diena buvo saulėta, maloni, bet dar vėsoka.

Kai mes užvažiavome ant nedidelės kalvelės, kur 
kadaise buvo giraitė, vežėjas, biskelį šypsodamasis, 
klausė:

janti organizacija, komunis
tų partija, šeimai atsiųsto
je telegramoje, pasirašytoje 
liaudies mylimo vado Luiz 
Carlos Prestes ir kitų vadų.

Varga.

i civilizacijos pabaisą naci- 
fašizmą.-

Lankydama politkalinius 
ji pasidabojo ir pasirinko 
sau už gyvenimo draugą po
litinį kalinį Aristeau Ma
galhaes. Ji daug darbavosi: 
išlaisvinti politinius kali
nius. Išėjus jos sužadėtiniui 
iš kalėjimo, Želia sukūrė 
sau šeimyninę gūštelę, su 
vilčia susilaukti laiminges
nio ir laisvesnio gyvenimo.

Gerai žinodama, kad be 
kovos laisvės niekas nedavei 
ir neduos, ji neapleido kla-' 
šių kovos, kartu su draugu 

I jie būdavo pirmutiniai. Nors j

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Pasibaigus prakalboms, 

Zelios karstui pradėjus slin
kti duobėn, kiekvienas paly
dovas stengėsi savo ranko
mis užpilti saujelę žemės 
ant Zelioš karsto, kad tuo- 
mi išreiškus paskutinį Su- 
die. Ant naujai supilto ka.-' 
po išaugo milžiniškas gėlių 
kalnas. Vėjeliui papūtus, 
gėlės sulingavo lyg pasku
tinį atsisveikinimą Zelios su 
palydėjusią ją į kapus dar
bo žmonių minia.

Kuomet Želia ramiai ilsė
josi kapinyne, užbaigus savo 
kovos gyvenimo karčias die- 
n.as3 JpsPjanada de Castello judama nėščia, Želia pasi-| 
niLČd'Din mm nvn 11 nf n o IzimilJ sz i • . • . v*

jas 
tas...

Prof. T. Ivanauskas 
. ■ 1

Lietuvos TSR Biologijos 
Instituto direktorius

Lietuvos gamtinės sąly
gos yra palankios sodinin
kystei. Nepaisant to, bur
žuazinėje Lietuvoje sodi
ninkystė turėjo <' 
mėgėjų pobūdį, sodų, ypač Į nanasas’ 
pramoninių, buvo be galo 
mažai.

Tik įsikūrus Tarybų val
džiai, respublikos sodinin
kystė išėjo į platų išsivys
tymo kelią. Per Tajrybų 
valdžios metus sodų -z juoįų 
sodinių plotas žymiai {išau
go. Įveista tūkstančiai nau
jų sodų. Tik pokariniu lai
ku pasodinta daugiau kaip 
pusantro milijono vaisme
džiu šaknų. V- €•

Sodininkystės išsivysty
mui Lietuvoje didelės įta
kos turi mičiurininis agro
biologijos mokslas, č 
vindami priešakinį mate
rialistinį, mičiurininį me
todą biologijoje, Lietuvos 
mokslininkai ir sodininkai 
praktikai aktyviai dalyvau
ja gamtos pertvarkyme ir 
naujų vaisinių augalų su
kūrime.

Lietuvoje garsus didžiojo 
gamtos pertvarkytojo I. 
Mičiurino pasekėjas, Kau
no botanikas sodo direkto
rius, Lietuvos TSR nusipel
nęs mokslo veikėjas profe
sorius Grybauskas surinko 
ir aklimatizavo daugiau 
kaip šimtą mičiurininių 
vaismedžių rūšių, kurių teikia broliškosios 
dauguma jau duoda vai- s nes 
šių. Netrukus jo surinktos tarusijos 
vaismedžių rūšys peržengs! ninkystės stotis 

specialius . , .. . „ .. .
i pakviesti ir (lomius kalimus, su jais da-| — Garbe didvyrei Zeliai ROMA. — Pas popiežių

; . so(ji_ i lindavosi paskutiniu duo- Magalhaes, kritusiai kovoje atsilankė 35 amerikiečiai
Mirinrininkas <5 K-r/lnn !nitikaTIš'broliškų respubli-inos kąsneliu. Ji visomis sa- už laisvę mūsų tėvynės! — laikraštininkai., Popiežius

n 1U> 1W>8 mptn „alai l:l1 Lietuva (jauna sodinimo’vo jėgomis padėdavo darbo sako savo pareiškime Brazi- nusValandi su mis kalbėjosi
kąs ’ ryšius su. Mičiurino medžiagą, sodininkystės in- žmonių klasei kovoti prieš Ii jos" darbininkų vadovau- visus nalaimino._______
vardo institutu, sukūrė ne-1 ventonų..............................
mažą kiekį naujų vertingų 
vaismedžių rūšių. Jo išves
tos obelių rūšys — “Lietu
vaitė,” “Vilnelis,” “Lietu
vos gintaras,” kriaušių rū
šys — “Aušra,” “Depųtati-

niai daigynai, kurie aprū
pins respublikos žemės ūkį 
grynos rūšies sodinimo me
džiaga. šiuose daigynuose 
kultivuojamas daugelis 
įvairių vaismedžių rūšių — 
“Baltoji branda,” “Lietuviš- 

i kasis pepinas,” “Rudeninis 
daugiau (dryžuotas,” “Beržininis a- 

______nepaprasto sko
nio ir grožio obuolys ir eilė 
kitų rūšių, kurias pastaruo-, 
j u metu išmėgino Tarybų 
Sąjungos mičiurininkai.

Kaip niekuomet anksčiau, 
praplečiamos senosios i-r 
steigiamos naujos mokslo 
įstaigos. Antai, Kaune vei
kia Fredos sodininkystės 
technikumas; toks pat 
technikumas yra ir Vilniu
je. Organizuotos speciali
ties sodininkystės mokyk
los: Antalonės, Getavos, 
Karklynių. Šios mokyklos, 
o taip pat Vitenio sodų-uo- 

i kasmet išleidžia 
prityrusius sodininkus.

Didelį dėmesį sodininkys
tei skiria Lietuvos Žemės 
Ūkio Akademija ir Lietu- ■ 
vos Mokslų Akademija. 
Biologijos Institutas suor
ganizavo nuosavą pomolo-,

Ri^ghamtoji. N. Y.
Sausio 28 d. vakare grupė 

draugu ir draugiu atlankė mus 
ir besikalbant apie svarbius 
reikalus nuspręsta pasveikinti 
dienraščio Laisvės dalininkų 
suvažiavimą, kuris Įvyko se
kama diena. 4 V

Tam reikalui aukavo seka
mai: J. K. Va’čAkauskai $4, 
A. J. K. Navalinskai $3. Po 
$2 aukavo: V. Kaminskienė, 

| V. ir B. Zmitraitės ir V. Ka- 
1 pičiauskienė $1. Svkiu1 susi- 
! darė $12. Vaičekauskai au-

Įsisa- g* stotl?

aikštėje jos pralietas krau-iry^0 neapleisti nei šio svar- 
dar nebuvo nuplau- baus mitingo, kuris jvyko. |(as'pasYuntč telegrama.

Pirmiau buvo užėjęs svečias 
Antanas Varanauskas. - Jis 
pasimokėjo už dienrašti Lais
vę prenumeratą ir suvažiavi
mo sveikinimui aukavo $2. 
Laisvę atsinaujino V. E. Če
kanauskai ir jos reikalams au
kavo $3.

Kazys Blinkevičius atsinau
jindamas dienraščio prenume-

lapkričio 16-tą, 1949, ant|
Tenka pažymėti, kad že- aikštės Esplanada de Cas- 

miško “rojaus” sau ir ver- tello, sušaukto tikslu apgin- 
gijos darbininkams ponai ti Brazilijos laisvę, demok- 
“patrijotai” ir ant kapinių ratiją, nepriklausomybę, 
buvo atsiuntę šnipų-kapan- 
gų gaują, bet gerai nujaus
dami masių kerštą neišdrįso

sau ir ver- tello, sušaukto tikslu apgin- 
i ti Brazilijos laisvę, demok-

* * *
Želia Marques Magalhaes 

gimė ir augo vargingo dar
bininko šeimojė. Ji vos bai- 

gijo7sodą.1 b7to?daS- ’ ąusj Pėdžios mokyklą stojo 
niu mastu* bus vykdomi ty-( darban, kad tuomi padėti 
rinėjimai vadinamuose pu- i tėvams pramaitinti seimą, 
siau gamybiniuose ūkiuose. | Nuo pat savo vaikystės die- 
Biologijos Institutas jau M supratusi žiaurumą ka- 
p radėjo organizuoti tokius pitalistais išnaudojimo Par
ūkius visoje Lietuvos teri- bo žmonių, Želia stojo į ko-
tori joje.-
Vertingą pagalbą vystant 

sodininkyste Lietuvai su-

respublikos. .Antai, Bal- 
bandomoji sodi

no r gan i-
botanikos sodo ribas ir nu-’ zavo : J 
eis į respublikos kolūkinius! kuriuos buvo 
sodus. ' I lietuvių agronomai -

nė,” “Lietuviškoji cukri
nė,” abrikosmedis “Mičiuri
no atmintis,” vynuogės 
“Gedimino sapnas” ir. “Vil
niaus žemčiūgas” jau yra 
išmėgintos Lietuvos gamy
binėmis sąlygomis.

Mičiurininkas Juozas 
Traška dirba Lietuvos se
lekcinėje stotyje.1 Jis užsi
brėžė tikslą aklimatizuoti 
Lietuvoje vynuoges, persi
ką, abrikosmedį ir jau pa
siekė teigiamų rezultatų. 
Dabar vykdomi darbai me
lionams ir arbatai aklimati
zuoti.

Lietuvoje plačiai yra ži
nomi sodininkų Prapuole
nio, Grigonio, Kupčinsko,
Čigo ir daugelio kitų Mi
čiurino pasekėjų vardai. Jie 
sėkmingai dirba išvesdami 
naujas vertingas vaisinių 
sodinių rūšis.

Daugelyj kolūkių, kaimo 
klubų, mokyklų suorgani
zuoti mičiurininkų rateliai, 
atlieką didelį selekcinį dar
bą bandomuose sklypuose.

Socialistinis respublikos 
žemės ūkio pertvarkymas 
padeda sodininkystei spar
čiai vystytis. Lietuvoje su
kuriami stambūs pramoni
niai sodai.’ Kiekvienam res
publikos tarybiniam ūkiui, 
kolūkiui bei pagalbiniam ū- 
kiui iškeltas uždavinys — 
artimiausiais metais įsitai
syti nuosavus sodus. Taip 
pat įsitaiso sodus kolūkie
čiai, žemės ūkio darbinin
kai ir tarnautojai.

Respublikoje sukuriamas 
platus vaisių-uogų daigynų 
tinklas. Be vietinės reikš
mės daigynų jau suorgani
zuota 8 stambūs valstybi-

Bet, deja, ji buvo žvėriškai 
nužudyta...

Želia nužudyta, jės nėra, 
bet jos brangusis idealas lie
ka milijoninėse darbo masių 
širdyse. Budeliai neį gėdino- skundėsi, kad jo žmona 
si jos akių, bet, pasinaudo- vis tdar ser^a- < 
darni Šanghajaus kinų fa
šistų metodais, suvarė kul
kas jai į pakaušį. Žudymu 
nėščių moterų fašistai nori 
sulaikyti gimimą revoliuci
jos sūnų ir dukterų. Bet vel
tui jų kruvini darbai... 
Zeliai žuvus, jos vieton sto
ja šimtai tęsti toliau josvą už sotesnį ir laisvesnį gy

venimą. Ji neapleisdavo nei 
vieno m i 
tracijos, nors kažin kokie 
pavojai gręsdavo iš reakci- šluos nuo žemės veido visus 
jos pusės. 'parazitus, ‘

Želia buvo ta figūra, ku- darbo žmonių kraujuje ir

itingo ar demons- lydėtąją- kovą...
Revoliucija užgims ir nu-

. Jai sunki ope
racija padaryta apie 2 mene
siai laiko atgal, bet ji dar sun
kiai vaikščioja.

Viktorija Zmitraite skundė
si, kad jos tėvas A. Zmitra 
nesijaučia gerai ir turės grįžti 
į ligoninę. Man pačiai taipgi 
jėgų stoka, nes turėjau sunkią 
operaciją. Vienok, diena po 
dienai sveikata grįžta. , Esu 
širdingai dėkinga draugams ir 
draugėms už manęs atlanky- 
mą ligoje. Didęlis ačiū vi
siems ir visoms aukavusiems

kurie maudosi [,aiSvės reikalams.
J. K. Navalinskienė.

kursus j pirmutinė lankydavo po- ašarose...

Praslinks keleri metai ir 
Lietuva pavirs žydinčiu so
du.

A.L.D.LD. REIKALAI
LLD 7-tos Apskrities 
Maršruto Reikalu

i
Kaip tikėjomės, L. Prūsei-J 

ka, iš Chicagos, pas mus' 
maršrūtuoti šiemet atvykti 
negali. Todėl apskrities ko
mitetas liekasi labai paten
kintas, kuomet drg. A. Bim
ba pasižadėjo atvykti nors j 
padalintą maršrutą — ruo
šiant prakalbas tik subatomis 
ir nedėliomis.

Skaityk Knygas apie Lietuvą!
Lietuvi!

Gyvendamas Amerikoj žinok teisybę ir faktus apie savo gimtinę — Lietuvą. Skai
tyk knygas ir žinok! . ,

Lietuvių Literatūros Draugija skelbia nupigintą knygų išpardavimą. Tūlas kny
gas net penkis kartus nupiginome. Štai, jų surašąs: \

1. PIRMOJI LIETUVOS SOVIETU VALDŽIA. Parašė Vincas Kapsukas, buvęs 
valdžios pirmininkas. Knyga aprašo 1918-1919 metų Lietuvos žmonių .kovas už lais
vę. Su paveikslais. Turi 240 puslapių. Kaina 75c.

. LIETUVOS DARBININKĖS IR PONIULĖS. Parašė Vincas Kapsukas apie 
Lietuvos darbininkių ir valstiečių vargus smetonizmo laikais. Knyga labai svarbi. 
Turi 150 puslapių. Kaina tik 50 centų.

3. LIETUVIŲ TAUTOS ATBUDIMO PIONIERIAI. Knvga parašė Dr. Antanas 
Petriką apie veiklą Dr. Kudirkos, P. Višinskio, Petkevičiūtės-Bitės, J. Biliūno,

Palikta Bostono, Worceste- 
rio, Norwoodo kolonijoms;
Montello., Stoughton ir Bridge-1 žemaitės,' Lazdynų Pdlėdos, Šatrijos-Raganos. Knyga labai svarbi, su paveikslais, 
water kolonijoms; Lawrence, ų-’ypį 320 puslapių. Kaina kietais viršeliais $1, o minkštais 50 centų.
Haverhill, Lowell kolonijoms , v
surengti prakalbas taip, kad . 4. DIDYSIS LIETUVIŲ TAUTOS PRIEŠAS. Parašė visa eilė žymių rašytojų, 
kalbėtojas .galėtų pradėti su-Pirmoje knygos dalyje aprašomos lietuvių tautos kovos prieš kryžiokus, o antroje -— 
batos vakare vienoj kolonijoj, hitlerininkus.- Knyga gausiai iliustruota. Ant gražaus popierio ir turi 254 puslapių.
antroj kolonijoj kalbėti node- Kaina kietais viršais $1, minkštais 50 centų.
boj po pietų ir trečioj kolo
nijoj nedėlioj vakare.

Pilnas maršrutas mūsų ap
skrityje šį sykį neįmanomas, 
nes negalima kalbėtojo gauti, 
kuris' galėtų pašvęsti ‘pilną 
laiką visam maršrutui.

Prašau kolonijų draugų ko
operacijos. Minėtų kolonijų 
draugai pasitarę susižinokite
su drg. Bimba, kada jis gali 
Į jūsų kolonijas atvykti.

Pasiruoškite taip, kad tu
rėtumėt užtektinai laiko la
bai gerai išgarsinti prakalbas, turi 30 puslapių. Iškelia viešumon tautininkų, klerikalų ir socialistų 
Taipgi, būtų gerai ir muzika- Lietuvos laisvės. Kaina 10 centų.

5. LIETUVA UGNYJE. Parašė eilė autorių apie lietuvių kovas už tautos laisvę
prieš hitlerininkus. Knyga turi 300 puslapių. Turime tik kelis desėtkus knygų. Kai
na $1. k .

6. PRISIKĖLUSI LIETUVA. Parašė Antanas Bimba, kuris lankėsi po karo Lietu
voj. Jo patyrimai ir stebėjimai. Sužinok, kaip Lietuva buvo baisiai Hitlerio nuteriota 
ir kaip ji atsikėlė iš griuvėsių.’Knyga turi 222 puslapių. Kaina kietais viršais $1, 
minkštais 50 centų.

7. PETRO CVIRKOS APYSAKOS. Patsai vardas pasako knygos turinį. Kas skai
tė, tai visi gėrėjosi. Aprašoma nuo baudžiavos iki šių dienų svarbiausi įvykiai. Kny
ga turi 300 puslapių. Kaina $l.-50.

8. LIETUVOS LAISVĖS DRAUGAI IR PRIEŠAI. Parašė R. Mizara. Brošiūra 
nepaisymą

lę programą turėti. Jeigu 
gerai bus išgarsinta ir bus 
muzikalė programa, tai pra

9. VOKIŠKIEJI GROBIKAI — MIRTINI LIETUVIŲ KULTŪROS PRIEŠAI. 
Parašė K. Korsakas. Aprašoma vokiečių puolimai ant Lietuvos senovėje ir Hitlerio

kalbos tada bus pasekmingos, laikais. Brošiūra turi 30 puslapių. Kaina 10 centų.
Už Apskrities Komitetą,

D. Lukienė, Sekr.

WASHINGTON. — Jung- 
tinęs Valstijos atmėtė So
vietų reikalavimą teisti Ja
ponijos imperatorių Hįro- 
hito kaip karinį kriminalis
tą.

Perkant mažiau kaip $1 vertės, pašto persiuntimą padengia patsai pirkėjas, dau
giau, — mes. Pinigus siųskite banko čekiu arba money orderiu su užsakymu, seka
mu antrašu: / t

A.L.D.L.D.
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y.

4 pusl.i—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Vasario 8, 1950
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS kologų ir mokslininkų patari
mai motinai. Jiė sugrupuoti

Paroda Apie Socialistinį 
Kaimą

KAUNAS, 49. XI. 26. — 
“Kolūkių kelias — vienatinis 
teisingas darbo valstiečių ke
lias’’ — tokia tema paroda 
atidaryta Kauno Istorinio-ka- 
rinio muziejaus patalpose.

Parodoje pavaizduotas mūsų 
respublikos ir broliškųjų res
publikų kolūkių gyvenimas, 
kolūkiečių darbai ir žygiai.

Mes matome vaizdus, kaip 
kolūkiečiams vis plačiau ir 
plačiau ateina j talką trakto
riai, kombainai ir kita techni
ka. Eilė stendų skirta pavaiz
duoti gyvulininkystės vysty
mui, kaip kuriamos gyvenvie
tės ir kaip gyvena socialistinio 
kaimo valstiečiai.

J. Ranolis.
★

Šefai Išvyko j Kolūkius
KLAIPĖDA, 49. XI. 26.— 

Čia Įvyko kolūkius šefuojančių 
miesto ir apskrities organiza
cijų vadovų pasitarimas drau
ge su partiniu - tarybiniu, ak
tyvu. skirtas apsvarstyti Lietu-

★ 111.8% linų pluošto ir 
111% sėmenų paruošų pi Aną 
įvykdė Radviliškio apskrities 
“Valstiečio“ kolūkis.

V. Bbznikas.
★ Cikorijos plantacijas šiais

metais pirmą kartą užvedė ei
lė Kėdainių apskrities kolū
kių. Geriausią derlių apskri
tyje gavo Surviliškio valsčiaus 
“žiburio“ kolūkis, čia gauta 
po 14.3 tonos šaknų iš hek
taro. V. Junevičius-

★ 130 įvairių paukščių fer
ma suorganizuota Šakių ap
skrities Vinco Kudirkos vardo 
kolūkyje. Kolūkis taip pat 
turi visas kitas gyvulininkys
tės fermas. Pr. Bakšys.

★
Kaimo Gydytojų 
Suvažiavimas
VILNIUS, 49. XII. 10.—Gruo

džio 8 dieną Vilniuje prasidė
jo Lietuvos kaimo gydytojų 
suvažiavimas. Jame dalyvau
ja 250 medikų iš visos Lietu
vos.

Sveikatos Apsaugos Minis- 
j tras profesorius B. Penkaus-

tokia tvarka, kuri atitinka kū
dikio vystymąsi ir augimą. 
Čia pat, greta teksto, palikta 
vieta “kūdikio dienynui.“ Su
gretindama gydytojų nurody
mus ir savo kūdikio augimą, 
motina gali susidaryti tinkamą 
vaizdą apie tai, ar normaliai 
vystosi jos vaikai.

Dienyną sudaryti padėjo P. 
Baublys, A. Matulevičius, V. 
Kviklys ir kiti žinomi specia
listai.

Knygą išleido Sanitarinio 
Švietimo Namai. Ši įstaiga pa
staruoju metu sistemingai lei
džia populiarią literatūrą svei
katos apsaugos klausimais.

Bažnytinis Choras
Rengiasi Dainų Šventei

KARKLĖNAI, 49. XII. 10.— 
Miestelio bažnytinis choras 
pradėjo rengtis 1950 metų 
dainų šventei—mokytis šven
tės repertuaro dainų.

Respublikiniai liaudies kū
rybos namai chorą užregistra
vo į dainų šventės dalyvių są
rašą.

J.
Lo- 
M.

Seklinskienė, A. Lisneck, 
Vabolickas, Z. Puikis, A, 
rent, M. Dementis, S. P., 
Veprąuskas, G. žilius ir
Vabolickienė 50c. Viso suau- 
kauta $42.35.

Tai yra pagirtinas darbas 
ir aukavusieji užsipelno pagir
tino žodžio. Kenoshietis.

Miami, Fla

vos TSR Ministrų Tarybos ir į kas įžanginėje kalboje papa- 
Lietuvos CK nutarimui “Dėl I šakojo apie didelį valstybės 
pajamų paskirstymo ir meti-Į rūpinimąsi gyventojų sveika- 
nių atskaitų sudarymo kolū-i tingumu. Ligoninėse vietų skai- 
kiuose 1919 metams.“ čius pasiekė 9.6 tūkstančio—2

Pasitarimas priėmė platų nu- Į kartus daugiau, negu prieš ka- 
tarimą del praktiškos pagal- i ra. 25 kartus padidėjo lop- 
bos teikimo kolūkiams. ' j sėlių skaičius. Kiekviename 

šiomis dienomis daugiau i valsčiuje atidaryta ambulato- 
kaip 100 žmonių išvyko į še- rija, o kaimuose — medicinos 
fuojamas žemės ūkio arteles, j ir vaistinių punktai, gimdymo

★ j namai.
LIETUVOS KAIME Suvažiavimo proga vienoje

Kenosha, Wis.

★ 20 galvijų per gyvulinin- ministerijos salių įrengtas pa-
kystės mėnesi .įsigijo Kaišiado
rių apskrities Lenino vardo j 
kolūkis. Avių skaičius per šį j

vyzdinis kaimo medicinos 
punktas. Greta atidaryta pa
roda, kurioje eksponuojama

laiką išaugo dvigubai.
' B. Genzelis.

★ Gausų atlyginimą už darb-1

Lietuvos išleista literatūra me
dicinos klausimais.

Iš LLD 94-tos Kp. Parengimo; 
Paremėm V. Andrulio 
Gynimo Reikalą • 

šeštadienį, sausio 21 d., nau
joj German-American Svetai
nėj atsibuvo LLD 94-tos kuo
pos parengimas. žmonių at
silankė vidutiniškai ii- visi 
gražioje nuotaikoje linksmino
si iki vėlumos nakties.

Besilinksminančių tarpe d. 
J. Baubonis prisiminė, kad 
mes kenoshiečiai nieko dar ne- 
veikėm, kad sukėlus šiek-tiek 
finansų gynimui d. Vinco An
drulio bei vedimui jo bylos. 
Draugė A. Baubopienė sutiko 
parinkti aukų tam reikalui

Žinios iš Saulėtos Padangės
Sausio 29 dieną Lietuvių 

Piliečių Klubas turėjo šaunų 
pikniką Mockaus Vienkie
myje. Suvažiavo koks šimtas 
auto mašinų, tai publikos su
darė apie kelis šimtus ir kas 
čia galėtų juos suskaityti.

Diena buvo kaip ir visados: 
saulėta ir šilta, medeliai ža
liuoja, gėlės žydi, orinčiai ir 
greipfruitai baigia prinokti, 
vis tai tame pačiame Mockaus 
vienkiemyje.

Tarpe publikos matėsi daug 
mūsų pažįstamų draugų, buvę 
brooklyniečiai Paukščiai, chi- 
kagietė — Abekienė, daini
ninkas V. Valukas, Meisonai, 
Valilioniai, Tamošiūnai, Šali
niai,- John žekas. žodžiu sa
kant, publika susidarė labai 

Apart katalikų ir

suvažiavimą 
nusprendėm

Tai galima buvo

maišyta.
tautininkų buvo keli kunigai 
ir dipukai.
prisiklausyti visokių kalbų ir
nuomonių. Klubas turi jau ke
lis tūkstančius dolerių sutau- 
pų, tai rengiamės įsigyti nuo
savas patalpas su svetaine. Vi
si laiką praleido prie užkan
džių, ir išsigėrimų, muzikos ir 
tautiškų dainų.

dienius gauna Vilkaviškio ap
skrities Pilviškių valsčiaus Ma-, 
rytės Melnikaitės vardo kolū-Į 
kio valstiečiai. Pa v., kolūkie
tis Balevičius vien grūdų gau
na 5 tonas.

J. Adomavičius.

“Mano Kūdikio Dienynas“
VILNIUS, 49.JCJI. 10. —

20 tūkstančių tiražu išėjo iš i 
spaudos gausiai iliustruota 
knyga “Mano kūdikio dieny
nas.“ Jame surinkta geriau- 
siu Lietuvos gydytojų — gine-;

tarpe besilinksminančių. Au
kavo sekami:

Po $10 J. Baubonis ir P. 
Sprindis; po $2: Draugas, A. 
Rrseckas, N. Veprauskienė ir 
A.’Baubonis. M. M. $1.85. 
Po $1: J. Strich, G. V., E.

kuris atsibus 
sekmadienį, 
vienkiemyje, 
kviečiami

26 dieną, 
Mockaus 
lietuviai

J. Paukštis pranešė Laisvės 
korespondentui, kad LLD 

rengia 
vasario 
piliečio 

Visi
dalyvauti nuo pat 

pusdienio iki vėlyvam vaka
rui. Bus įvairių užkandžių, 
muzika ir dainos.

jų namus, o kada Sovietų Ar- gas ir C. Stepukas. Visiems 
mija artinosi Lietuvon, tai jie aukavusiems tariame širdingai 
pabėgo • į Vokietiją, o iš ten ačiū. P* K.
atvyko į Ameriką ir čia truk-,, 
šfną kelia prieš seniai Ameri
koj gyvenančius lietuvius 
organizacijas. A. P.

MONTELLO, MASS-
ir

R.

kurie Lietuvoj

Skaitytojų Balsai
---------- 'i.

Apie Atsibuvusį Laisvės Dali-# * ninku Suvažiavimą.
Sausio 29-tą dieną, Lietu

vių Kultūros .Centre, Rich
mond Hill, įvyko Laisvės dali
ninkų suvažiavimas, kuris bu
vo svarbus ir pamokinantis. 
Jo dalyviai, taipgi korespon
dentai gryžę į savo kolonijas 
dar su didesne energija dar
buosis platinimui darbininkiš
kos spaudos, ir žmonijos gero
vei.

Kaip tik pamatėme Laisvė
je pranešimą, kad priešai ruo
šiasi dalininkų 
pi kietu oti, tai
vykti ir dalyvauti. Prisiartino
me prie namo, nagų matome, 
kad būrelis su popieriais ant 
pagalių suka ratu prie durų, 
kaip avys, kvaitulio pagautos. 
Tarpe sukančių buvo vienas 
ir su barzda, turbuti, jau ko
kis pravad yrius.

Įeiname į namą, randame 
drg. D. M. šolomską sėdinti 
prie stalo ir užrašantį daly
vius. Čia sužinojome, kad tar
pe pikietininkų yra net iš Ne- 
warko ir kitų New Jersey val
stijos miestų dipukų, nes ten 
jie kiek pirmiau pikietavo 
Sietyno Choro koncertą.

Taigi, tie, 
neteko dvarų,
kų vietų, tai atvykę į Ameri
ką kenkia progresyvių veik
lai. Daugelis jų bernavo Hit
leriui, o kaip Lietuva tapo iš
laisvinta, tai per Berlyną ats
kilto į Ameriką, žinoma, jų 
tarpe galėjo būti vienas, ki
tas ir suklaidintas, bet reikia 
suprasti, kad dipukų yra daug, 
o pikietininkų buvo mažai, tai 
kiti nėjo pikietuoti.

Į Bridgeport du- metai at
gal atvyko sena moteris, kuri 
sakė, kad tūli lietuviai aklai 
Hitleriui tarnavo. Naciai juos 
aprengdavo, žadėjo v gerus 
darbus ir tie gaivalai labai 
daug žmonių išžudė. Jie žudė 
žmones, grobė turtą ir degino

Widnes, Anglija
Darbininkų Varga*:

Anglijoj darbininkų gyveni
mas yra labai sunkus. Uždar
biai maži, veik visose indus
trijų šakose. Maži Uždarbiai 
ir chemijos dirbtuvėse, kurių 
čia daugiausiai yra. J savaitę 
gauni keturis svarus ir 15 ši
lingų, jeigu nedirbai viršlai
kio. Pavieniui, tai dar pusė 
bėdos, bet su šeima yra sunku 
gyventi, todej daugelis dirba 
po septynias dienas į savaitę, 
bile tik gauna darbo. Moterys, 
kurios negali dirbti pilnai, tai 
dirba pusdienius, nes kitaip 
šeimos negali pragyventi. Vis
kas labai brangu.

Drapanos, vaikams eilutė 
iki 10 metų, tai pigiausia bus 
3 svarai ir 15 šilingų. Vyrams 
pigiausia eilutė 10 svarų ir 10 
šilingų, o geresnis siutas 24 
svarai. Marškiniai 2 svarai ir 
15 šilingų — prasti, o geresni, 
tai 3 svarai. Vaikams mažai 
pigesni.

Seni darbininkai, kurie iš 
apdraudos gyvena, tai vos nuo 
bado ginasi iš apdraudos, o 
.jau rūbus pirkti pinigų nelie
ka. Maisto brangumas didelis 
ir tas prastas. Vertelgoms, tai 
geras uždarbis, nes jie viską 
gali parduoti su pelnu.

Labai daug žmonių serga 
džiova. Bet mūsų “socialistai“ 
giriasi, kad buk dabar Angli
jos žmonės geriau minta, kai]f 
kada nors pirmiau. Mat, jiems 
pasigyrimas ir melai, tai stovi 
pirmoje vietoje. Ypatingai, 
kada artinasi nauji rinkimai. 
Dabar jie daug žada, bet po 
rinkimų, jeigu bus išrinkti, 
tai vėl su turčiais bučiuosis 
savo pažadus užmirš.

Klumpius ,

KONCERTAS
ir

KABARET ŠOKIAI
Įvyks šeštadienį

Vasario 11 February
Rengia Liuosybės Choras

Taut. Namo Apatinėje Salėje 
Main St., kamp. Vine St. 
Pradžių 7:30 vai. vakare 

įžanga 75c. Asmeniui
Liuosybės Choras sudainuos daug 

naujų dainų, vad.
Solistai: Rožė

Valent, (pastaroji 
jungos Mokyklą). 

Duetų duos šie
Stripinis ir W. Yudeikis
Kundrotas (Paulikoniūtė) ir Edward 
Skliutas.

Kvartetas: F. Yocius, J. čiras, K. 
Skliutienė ir (?). Piano solo duos 
V. Kundrotas, J r.
Po koncerto bus smagūs 

šokiai
Bus valgių ir gėrimų.

Albert Pats! ui 
Stripinis, Aldona 
lankė Meno Są-

asmenys: Rožė-
Paulina

ir
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PACKAGE PARTY & DANCE

Kasdieną bus margumynų programa ir šokiai

Dienraščio Laisves

BAZARAS
•Bus Dvi Dienas: šeštadienį ir Sekmadienį

Kovo-Mare h 25 ir 26
Šeštadienį prasidės 6-tą vai. vakare 

Sekmadienį nuo 2-ros vai. po pietų

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiam

LIBERTY AUDITORIUM
(Lietuvių Kultūriniame Centre)

110-06 ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N. Y

Jžanga 40c asmeniui (valdžiai taksai įskaityti)

Geri valgiai, pilni pietūs dienom ir vakarais

/

Laukiame dovanų iš visos Amerikos daiktais ir pinigais! 
Visi ir visur rūpinkimės sust iprinimu savo dienraščio 
finansiniai!

Pereitą savaitę mūsų saulė
tąją Miami, aplankė eastOnie- 
čiai mūsų seni pažįstami biz-1 
nieriai — Jonas Lūšis su žmo
na. Florida jiems labai patiko. 
Taipgi dabar atostogauja P. 
Šlajus — iš Chester ir Paukš- 
taičio brolis su 
Newark, N. 
Petras Blieka 
atostogauja, o 
viename klube

Port Arthur, Canada

I wo

žmona iš 
Laisvietis 

iš Easton, Pa. 
kartu ir dirba 
kaipo šefas.

Atostogautojų privažiavo iš 
šiaurinių valstijų labai daug. 
Daug žmonių pradėjo atva
žiuoti iš Kalifornijos, kurie 
nusiskundžia, kad ten pagedo 
oras — dažnai sninga, dargą- 
noja ir sala. Kambarių ir 
apartmentų ant išnuomojimo 
yra užtenkamai. Ir. nauji na
mai dygsta, kaip grybai iš po 
lietaus.

Serga G. Daminąitįs, guli 
Coral Gables veteranų ligoni
nėje. Antras serga J. Sidaras, 
guli Jackson Memorial ligoni
nėje. Draugai, aplankykite li
gonius. V. J. Stankus.

Springfield, III.
Sausio 25 d. mirė Mykolas 

Navickas, Senelių Prieglaudo
je. Velionis buvo pažangus 
žmdgus, priklausė prie LLD 7 
kuopos per daugelį metų ir 
prie Eagle League.

Minėtos draugijos nupirko 
velioniui po gėlių vainiką. Ve
lionis sulaukė 76 metų am
žiaus. Buvo geras žmogus, 
remdavo darbininkišką judė
jimą, pągal savo išgalę.

Iš Lietuvos paėjo iš Suval
kijos, nuo Velonės, Marijąm- 
pplio apskrities. Į Ameriką at
vyko 1898 metais. Per dauge
lį metų dirbo anglies kasyklo
se, kur gavo dusulį ir paskui 
jau negalėjo dirbti.

Į kapus palydėjo gražus 
būrys drąųgų ir prietelių. Lai 
jam buna lengva žemelė ilsė
tis! LLD Narys

PRANEŠIMAI
CLIFFSIDE, N. J.

šeštadienį, vasario 11 d.,
3118 kuopa rodo kalbantįjį sovietinį 
judamąjį paveikslą “KAIMO MO
KYTOJA.” Vieta: 324 Anderson Avė. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi vie
tiniai ir apylinkės lietuviai kviečiami 
būti ii’ pamatyti žingeidų Tarybų Są
jungos filmą. Užtikrinam —. būsit, 
pilnai patenkinti. Kviečia IWO 3118 
kuopos Rengėjai. (23-24)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kuopos mėnesinis su-

sirinkimas įvyks vasario 12 dieną, 
antrą sekmadienį, toje pat svetainė
je’ ir tuo pat laiku. Visi nariai ir 
narės pribūkit j susirinkimą ir at
sivesk! t naujų narių prirašyti j kuo 
pą. Taipgi yra svarbių reikalų, ku
rie reikalinga aptarimo dėl vykdymo. 
Kuopos sekr. J. Stankevičius.

(23-24)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas /įvyks 12 

d. vasario, 29 Endicott St. svetainėj, 
10:30 vai. ryto. Draugai, ateikit ir 
atsineškit po $2 savo duoklę pasimo- 
kėti; meskit tą seną negražų papro
tį vilkinti iki metų pabaigos. Pada
rykit tuojau ir bus atlikta.
Sekr. J. M. Lukas. (23-24)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienį, vasario (Feb.) 10 
d., Lietuvių salėje, 315 Clinton St., 
7:30 vai. vakare. Draugės ir drau
gai: šiame susirinkime bus labai žin
geidi paskaita skaitoma. Turime 
daug svarbių reikalų apsvarstyti. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti . sekr. II. Z.

(23-24)

kolonijos 
sekamai: 
$1 auka- 
V. Sibu-

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 jvairių skirtingų 
ligų. Kalendoriuje rasit platesni ap
rašymą apie ligas ir kaip vartoti 

Į vaistus. Išmintinga ir būtinai rei- 
I kalinga kiekvienoje šeimynoje turė
ti tokių gyduolių, kaip M. J. Svil- 
pa’s Miracle Ointment.

No. 1. Nuo dantų gėlimo 
nesveikumo, kaina

No. 2. Reumatiškų ir jvairių 
skausmų

No. 3. Odos
gelbsti 
feet”, 
burnos

No. 4. Nuo
“poison

No. 5. Mostis nuo
veikia ant “piles”, užsisenė- 
jusių ar naujų, pagelbės be 
pjaustymo, jei dar nėra iš
sivysčiusios i vėžio ligą. 
Kaina tik ......................... 2.50

Su užsakymu siųskit ir money 
order ar čekj. Adresuokit:

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

Vietiniai galit ateiti 607 Broad St., 
Hartford.

Ju vardai:

ir ‘gums’
tik $1.00

1.25
įvairių nesveikumų, 

nuo “rash”, “athletes 
“sinus” nosies 
nesveikumo ......

niežėjimo odos.
ivy”, “rectum”.

piles”, greitai

ir
1.25
ar
1.25

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Apšvietos ir Knygų Fon
dą parėmė mūsų 
lietuviai . Aukavo 
A. Scrgidas $2. Po 
vo: J. Juodzevičius,
tis, W. Stases, A. Ivaška, P. 
Kunchys, G. Stanelis, F. Ka
ron as, F. Tumėnas, J. Sargai- 
tis, F. Imbrosas, A. Stankevi
čius, S. Stankevičius, L. Ilu-

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-796

giiaiiiii
| JOSEPH BALTAITIS
I BAR & GRILL

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

B DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms i

B Telefonas TFTFVTSTON I
EVergreen 4-9407 x kJ x Vz 11

SHUFFLE BOARD J

4* o

4 CHARLES J. ROMAN ii
Y a •

SHENANDOAH, PA.
ALD 17 kuopos susirinkimas įvyks' 

vasario (Feb.) 12 dieną, 2:30 vai. po 
piet, Mainierių salėje, kampas Main 
ir Oak St. Malonėkite visi susirinkti, 
jau ir laikas užsimokėi duokles. Jau 
keli yra užsimokėję. P. E.

(22-23) '

HUDSON, MASS.
Liet. Literatūros Draugijos 103 

kuopos metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario (Feb.) 12 d., 
pradžia 3rčią vai. po pietų, LPK sve- 
tairičje. Visi nariai malonėkite da
lyvauti susirinkime, yra daug* nau
jų dalykų aptarimui.
P. Vaitiekūnas, sekr.. (22-23)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 moterų kuopos susi

rinkimas įvyks pirmadienį, vasario 
(Feb.) 13 d., pradžią 7:30 vai. vaka
re, Lietuvių siįlėje, 29 Endicott St. 
Yra svarbių rėįkalų aptarimui, tai 
visos narės malonėkite būti šiame 
susirinkime .Taipgi pasirūpinkite ir 
nąujų narių atsįvesti. A. W.

' (22-23)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką patarnavimą.
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Tree., Vasario 8, 1950



*'

NehYork(kT^/W<T7iniot
pagrasino Jonui juokų Be
krėsti. Sako, Jonai, liaukis 
juokus krėtęs iš savo senelės, 
.ji turi atpakutavoti už tai, 
kad per 20 metų mokino

Niujorkas —
Skersai-Išilgai

Grupė iš 48 žmonių, rūbui 
siuvyklų savininkų, atlėkė 
lėktuvu iš Švedijos Niūjorkan 
susipažinti su Amerikos rūbų 
siuvimo pramone. Jie, be kit
ko, aplankys Čikagą, Filadel
fiją, Detroitą, Rochester} ir 
kitus miestus. Bus ir Wash
ingtone.

Western Electric Kompanija 
praneša, kad ji liausis dirbusi 
radijo pramonei produktus.

Į Niujorką atvyko valdinis 
taikytojas, Cyrus S. Ching; 
jis čia darbuosis, kad būtų 
galima sutaikyti telefo
no kompanijos darbininkus’ 
su jų samdytojais. Kaip žinia, 
trečiadienj telefonų darbinin
kai — 320,000 jų,—yra pa
siryžę eiti streikan, jei nebus 
išpildyti jų reikalavimai.

vakarą Me-
Kompanija 

Mussorgskio 
šią ope-

Vasario 16 d.
tropolitan Opera
statys Niujorke
operą “Chovanščiną.
rą baigė rašyti Rimsky-Kor
sakovas; ji čia bus statoma 
anglų kalboje.

Jean Legendre, 17 m. am
žiaus, duktė Compiegne mies
to (Francūzijoj) majoro, at
skrido j Niujorką padėkoti 
amerikiečiams už pašalpą,* 
teiktą 1949 metais Compiegne 
miesto 
kams.

biednuomenės vai-

Daily Compass,” niū- 
jorkiškis liberalų dienraštis, 
skelbia, jog jis pradeda “A- 
merican Favorites” galvosū
kių kontestą. Dalyvaują kon- 
teste galėsią gauti dovanas 
(kurie atspės galvosūkius) 
pradedant su 1-ma, siekiančia 
$50,000. Laikraščio adminis
tracija ragina žmones
Daily Compass” pirkti 
skaityti, o ten susiras 
smulkmenas.

“The

“The 
ir 

visas

Iš Metinio Aido 
Choro Susirinkimo

romi žygiai šiam klausimui 
išrišti. Buvo patarta chorams 
pasirinkti dainas ne vien tik 
lietuviškas 
turint 
mūsų t

bet ir angliškas— 
mintyje čia gimusius 
jaunuolius.

Nori Gauti Anksčiau 
Dienraštį Laisvę

Dainininkės Pia
Igy Koncertas

ketvirtadienį 
koncertą. Pia 
dainininkė— 
atžymėjo sa-

Rumunų kilmės dainininkė 
Pia Igy praėjusį 
Town Hali davė 
Igy nėra jauna 
šiuo koncertu ji
vo 20 motų koncertavimo su
kaktį.

Dainininkė yra plačiai gas
troliavusi Europoje, o šiuo 
metu ji nuolat dainuoja ru
munu radijo pusvalandy  j iš 
WWRL stoties šeštadieniais 
9:30 v. v.

Dainininkė turi aukštai iš
lavintą soprano ir kiekvienoje 
dainoje moka ir pajėgia įdėti 
savo sielą.

Ji dainavo G. F. Handel, W. 
A. Mozart, Leo Delibes ir vi
sos eilės žymių kompozitorių i 
kūrinius daugelyj kalbų. Dai
navo ji ir Stasio Šimkaus 
“Kur Bakūžė Samanota.” 
Kreipiau specialio dėmesio į 
tai, kaip dainininkė interpre
tuos šią gražią, klasikinę mū
sų tautos dainą. Turiu pripa
žinti, jog kūrinys atliktas 
meistriškai, — reta kuri lietu
vė dainininkė galėtų šią dai
ną geriau ir dramatiškiau at-i 
likti ’ žodžius ištarė aiškiai,1 
dainos sielą dainininkė supra
to ir ją perdavė klausytojui, 
kaip turi būti.

Be abejojimo, dainininkė 
savo talentą ryškiausiai paro
dė rumuniškuose kūriniuose, 
ypatingai atlikdama Doina 
Romaneasca” (atsieit: “Ru
munų Daina”), sukurtą kom
pozitoriaus Niculae Vamases- 
cu.

Dainininkės balsas nepa
prastai malonus ir skambus—. 
kaip arpos styga.

Otto Herz akompanavo pi
anu. N*

Sausio 27 d., penktadienį, 
Kultūriniame Centre įvyko 
metinis Aido Choro susirinki
mas. Susirinkimą atidarė pir
mininkė A. Burbaitė, trumpai 
apibūdindama Aido Choro vi
sų praėjusių metų veiklą.

Perskaitytas paskutinio su
sirinkimo protokolas ir priim
tas su maža pastaba.

Finansų sekretorė K. Rušins
kienė išdavė pilną raportą, 
apie Aido Choro iždo stovį iš 
visų metų. Iždininkas P. Gra
bauskas šį raportą patvirtino.

Gaidų komisija raportavo, 
kad yra naujų dainų parinkta, 
bet vis neprisirengiama jas 
mokintis, ypatingai kuomet Ai
do Choras buvo labai užsiė
męs su “Paparčio žiedo” per
statymu.

Naujų Metų parengimo ko
misija dar neturėjo priruošus 
pilno raporto, bet numatoma, 
jog šio parengimo išdavos pa
tenkinančios.

A. Burbaitė kalbėjo apie 
Sietyno Choro parengimą New
ark©. Ji minėjo, jog publika 
buvo patenkinta Aido Choro 
pasirodymu scenoje su “Pa
parčio žiedu” — ypatingai 
šokėjų grupė paliko žiūrovuo
se malonų prisiminimą. Gi 
Sietyno Choras, kaip visuo
met, darnai ir harmoningai

i išpildė savo dalį.
Gražu, kuomet du chorai 

draugiškai sutaria kultūrinėj
1 veikloj !

Skaitytas laiškas nuo K. 
Menkeliūnaitės iš Italijos. So
listė Menkeliūnaitė sveikina 
visus aidiečius su geriausiais 

| linkėjimais ir pareiškia, kad 
jinai Aido Choro niekuomet 

j neužmiršianti. Menkeliūnaitė 
dainavusi mūsų chore per il
gus metus ir visuomet jaučia
si ir jausis esanti aidiete. Kar
tu su laišku prisiuntė gražią 
šilkinę skarelę, kurią patarė

i išleisti laimėjimams pirmiau- 
Į šia proga. Aidiečiai labai pa
tenkinti K. Menkeliūnaitės 
pasveikinimu ir dėkingi už 
dovaną.

Skaitytas laiškas nuo LMS 
3-čios apskrities, kuriame 
kviečiama Aido Choras į kon
ferenciją, kuri įvyks kovo 12 
d., Kultūriniame Centre. Iš
rinkta delegatais šie aidiečiai: 
II. Jeskevičiūtė, H. Brazaus
kienė, S. Pužauskaitė, Fl. Ka
zakevičiūtė ir P. Grabauskas.

II. Jeskevičiūtė išdavė labai 
išsamų raportą iš LMS Centro 
suvažiavim0 Clevelande. Ji

■ pabrėžė, kad iš visų ten daly- 
’ vavUsių chorų delegatų ra
portų geriausi buvo Chicagos, 
t. y. Roselando ir Kanklių 
chorų. Ypatingai Roselando 
choras labai puikiai susiorga
nizavęs — sistematiškai tvar
kosi ir turi daug čia gimusių 
jaunuolių.

Visi chorų delegatai šiame 
suvažiavime pageidavo naujų 
operečių. Nors, deja, pakol LMS 3-čios apskrities Biuleti- 
kas jų nesiranda, bet bus da-' nyje ir LMS Centro leidinyje

Namo Bendrovės akci- 
suvažiavimo raportavoninku 

aid ietis Babarskas.
Dienraščio Laisvės akcinin

kų suvažiavime dalyvauti de
legatais sutiko: V. Žilinskas ir 
H. Brazauskienė. Duotas įne
šimas ir pritarta — pasveikin
ti mūsų dienraštį su $25.

Kalbėta apie pavasarinį Ai
do Choro parengimą. Kadan
gi rudenį buvo suvaidinta 
vaizdelis . “Paparčio žiedas,” 
tad pavasariui nutarta rengti 
koncertas ir šia proga pa
kviesti Sietyno Chorą iš New
ark© dalyvauti programoje. 
Parengimo komisijon išrink
ta: E. Stakovaitė, P. Grabaus
kas,Tl. Jeskevičiūtė ir II. Fei
ferienė.

Nors Aido Choras anksčiau 
dainuodavo angliškas dainas, 
bet pastaruoju laiku buvo nu
stojęs. Tat nutarta vėl ban
dyti angliškas dainas prakti
kuotis.

Plačiai kalbėta apie pačią 
Aido Choro veiklą bei tvarkos 
sistemą. Kažkaip iki šiolei 
choro pirmininkė vis nešdavo 
visą naštą, o valdybos nariai 
tiktai savo eilines pareigas at
likdavo — nebūdavo jokių 
valdybos posėdžių dėl bendro 
pasitarimo. Nutarta, kad prieš 
Aido Choro pamokas visa val
dyba turi bendrai pasitarti vi
sais chorą liečiamais /eina
maisiais reikalais;, tuomet 
darbas bus sklandesnis, dar
nesnis ir su geresnėmis pa
sekmėmis.

Pasiūlyta 
aidietei N. 
kinimą su
josios pirmagimio proga.

Naujon gaidų komisijon 
šiems metams išrinkti: F. 
Yakštys, 'P. Grabauskas ir N. 
Jankiūtė, o dėl sutvarkymo ir 
prižiūrėjimo visų gaidų kny
gų, choro vedėjas J. Kaza
kevičius rekomendavo šiuos 
aidiečius: J. Meškėnas, B. 
Briedis ir J. Dagis.

Iždo knygas peržiūrėti su
tiko : H. Jeskevičiūtė, S. Pu
žauskaitė ir Fl. 
tė.

Priėjus prie 
Choro valdybos 
riams
visa praėjusių metų 
sutiko pasilikti dar 
metams — kas aiškiai parodė, 
kad buvusios valdybos ryžtas 
ir darnus darbas susilaukė pa- 

! sitenkinimo narių tarpe. Taigi 
valdybos sąstatą sudaro: pir
mininkė—A. Burbaitė, proto
kolų sekretorė — E. Stako
vaitė, vice-pirmininkė — S. 
Pužauskaitė, finansų sekreto
rė — K. Rušinskienė, iždinin
kas — P. Grabauskas.

Aido Choras turės du ko
respondentus: vienas (kaip ir 
visuomet) lietuvių kalboje 
rasinės Laisvėje, p kitas —

bruki in iečiai
jus vieno 

Ar nėra 
anksčiau 
dienrašti

kriau-

Gerbiamass draugo 
Pranai Bubny:

Mes, 
čiai, prašome pas
s v a r b a u s d a 1 y k ė 1 i o. 
būdų, kai)) galima 
pristatyti ant stočių 
Laisvę, kad parvažiavus iš
slinkaus dirbtuvės darbo galė
tume gauti dienraštį Laistę
tarpe 4 ir 5 vakare nusipirkti 
ant stočių ? Dabar ją tega-

į Įima gauti tik tarpe 6 ir 7 va- 
i karo. Parėjus į stubą,
kartu nesinori grįžti į stotį, 
kadangi žmogus neesi geleži
nis, per dieną išdirbęs, lieki 
kaip viščiukas. Čia, drauge 
Bukny, yra rimtas bruklinie- 
čiams ; dalykas, ypatingai 
vargšai kriaučiįvkai ir kriau- 
čiukės paliko kaip tie siratu- 
kai vaikučiai be motinos ir tė
vo. Mums, brufcliniečiams, 
dienraštis Laisvė yra lyg mo
tina.

antru

Po pereito dienraščio Lais
ves šėrininkų suvažiavimo 
gandai pasiekė kriaučius,) kad 
mūs senelė “Čikagos Ekspre
sas” su dipukais nešė didžiau
sią kryžių ant peties aplink 
pastatą. O didžiulis Jonas au
tomobilyje voliojosi ir juokus 
krėtė iš vargšės. Gerai, kad 
Juozas Glaveckas, stovėda
mas ant kampo kitos gatvės,

ir priimta pasiųsti
Ventienei pasvei-

pinigine dovana,

angliškai. Korespondentais 
sutiko būti: lietuvių kalboje— 
U. Feiferienė, anglu kalboje 
F. Yakštys..

Atrodo, jog šiame susirin
kime Aido Choras metmenis 
neblogai sumetė — tik dabar 

Tiktai dali
ni ūsų 
o pa

bus 
H. F.

reikia gerai austi.
giau energijos ir ryžto 
vokalinio mono veikloje, 
sėkmės, tada, visuomet 
geros ir vertingos!

Kazakevičiū-

naujos Aido 
rinkimo,

pageidaujant,
na-

beveik 
valdyba 

vieniems

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

«
Bizniu Atskaitos Del Taksų

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

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

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

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

Telefonas: EVERGREEN 4-3049.

kriaučius “komunizmo,” o 
perėjusiai į hitlerinį socializ
mą nėra lengva pakilta. Tas 
pats, Jonai, ir tau bus: aplink 
kultūrinį namą reikės dides
nis ir už save kryžius (ir dar 
su paveikslais) nešti. Jeigu 
pereisi ir iškentėsi tas visas 
kančias už mokymą kriaučių 
ir viso svieto “komunizmo” 
per 30 metų, tai būsi geras ir 
tinkamas pas kriaučius kandi
datas.

Taigi, kriaučiai ir kriaučkos 
daugiausia tokių žinelių pa
geidauja, kurios yra įdomios 
kiekvienam.. Mes, bruklinie- 
čiai, manomo, jog mūsų dien
raščio administracija mūs pa
geidavimą išpildys, kad mes1 
dienraštį gausime ant stočių 
anksčiau. Gizelis.

Int. Workers Order 
Padės Mainieriams

Gerai žinoma, didžiulė ir 
pažangi apdraudos ir savišal
pos organizacija, Internation
al Workers Order, praheša, 
kad ji pradėjo smarkią kam
paniją už rinkimą maisto ir 
rūbų mainieriams, esantiems 
streiko lauke.

Be to, 1WO veikiantysis ko
mitetas paskelbė, jog visi an
gliakasiai, kurie nedirba, ne
galį pasimokėti organizacijai

savo mokesčių, gali gauti lai
kinas paskolas iš organizaci
jos centro.

IWO įkūrė specialų IWO 
Miners Relief Committee, ku
rio adresas: 47451 Butler St., 
Pittsburgh, 1, Pa. Tuo adre
su tenka siųsti pinigai ir mais
tas, kuris bus išdalintas strei
kuojantiems mainieriams, rei- 
kalingiernfc skubios medžiagi
nės paramos.

Columbia Universiteto stu
dentai praėjusiais metais, 
dirbdami laisvu nuo mokslo 
laiku, uždirbo $1,245,000.

Ivka Eisner, 40 m. amžiaus, 
tapo rasta savo 
(601 
hattane) negyva,
pati nusinuodino gazu.

apartmente
Lexington Ave., Man-

Ji, matyt,

REIKALAVIMAI
Reikalinga kambariai, nepaisant 

ar garu šildomi ar ne. Gali būti du 
ir puse ar' daugiau kambarių. Esu 
priverstas tuoj išeiti iš dabartinės 
vietos. Pageidaujama,
Ridgewoode ar Maspethe ,bet sutik- 

, siu ir kitur. Prašome telefonuoti 
Michigan 2-2668. Klauskite Abro- 

‘ maičio. (23-26)

kad būtų

SUSIRINKIMAI
SO. BROOKLYN, N. Y.

LDS 50 kp. metinis parengimas 
jvyks šeštadieni, balandžio 15 d., 
IWO Community Center, 2075-85 —• 
86th St., Brooklyn, N. Y. Bus su
vaidintas veikalas. Vaidintojai iš 
Bridgeport, Conn. Prašome kitų or
ganizacijų tą dieną nieko nerengti. 
LDS 50 kp. Valdyba. (22-23)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. , 

Tel. EVergrecn 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergrecn 8-9770

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

. Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel; ST. 2-8342

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St. ,

BROOKLYN, N. Y.
Visokį 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

Cz96^>

TELEPIIONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME :
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsainuotojas)
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.

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) Savininkai

Kokių tik likerių jums reikia, Amerikos išdirbimo 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 
kioms parems į namus ar Į svetaines, Rutkunai 
jums likerius.

viso- 
atveža.
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