
Laiškas iš Argentinos.
Smaugia.
Karklėnų Bažnytinis Cho-
“Ar Jie Pikietuos?” [ras.

Rašo R. MIZARA

Šiomis dienomis gavau vie
no lietuvių veikėjo Argenti
noje laišką. Jis rašo, jog pa
dėtis ten yra sunki—progre
syvių žmonių padėtis.

Perono vyriausybė vieną po 
kito uždarinėja laikraščius. 
Smaugia ne tik komunistinę 
spaudą, smaugia ir socialis
tinę, ir liberalinę.

Laikraščiui uždaryti Pero
nas naudoja visokiausias prie
mones. Jo valdininkai nesa
ko — laikraštį uždarydami,— 
kad jį sulaiko dėl to, kam jis 
kritikuoja peronistų valdžią 
arba kam jis rašo už darbo 
žmonių reikalus straipsnius. 
Ne! Jie suranda techninių 
priekabėlių.

Norėdamas ką nors mušti, 
sako žmonės, įrankį visuomet 
rasi.

Tačiau kol kas Perono val
džia dar vis nedrįsta pa
smaugti dienraščių “La Naci- 
on” ii* “La Prensa.”

Šitiedu dienraščiai — patys 
tvirčiausi Argentinoje. TiA la
bai seni ir, aišku, plačiai skai
tomi visoje šalyje.

Matyt, dėl to peronistai ir 
nedrįsta juos tiesiog pasmaug
ti : jie bando šiuodu dienraš
čiu1 numarinti kitokiomis prie
monėmis, palaipsniui.

žinoma, būtų klaida many
ti, kad Peronui pavyks sulai
kyti žmonių bruzdėjimas il
giems metams. Tokios pajė
gos pasaulyj dar nebuvo ir 
nebus. *

Kai kuriuos argentiniškus 
laikraščius peronistai uždarė 
dėl tokio mažo, technikinio 
dalykėlio: jie neuždėjo vir
šuje kiekvieno savo puslapio 
pasakymo, jog šiemet yra 
“San Martino metai” Argenti
noje.

šiemet, mat, sukaks lygiai 
• šimtas metų, kai mirė žymus 

kovotojas dėl Argentinos ne
priklausomybės, g e n e r olas 
San Martin.

Valdžios potvarkiu, kiekvie
nas laikraštis kiekvienos lai
dos kiekviename savo pusla
pyje (viršuje) privalo įdėti 
sekamus žodžius:

“Anjo del Libertador Ge
neral San Martin, 1950.” Lie
tuviškai atsieit bus: “Lais
vintojo generolo San Martino 
Metai, 1950.”

Kai kurie laikraščiai pirmo
siose savo šių metų laidose, 
matyt, pamiršo tai įdėti, na, ir 
jie buvo uždaryti.

Sakoma, buvo laikraščių, 
kurie taipgi buvo pamiršę, ta
čiau jų neuždarė, nes jie bu
vo peronistams “geri.”

Lietuvių liaudies laikraštis 
“Tėvynė” to nepamiršo pa- 

‘ daryti, tuo būdu ji dar tebe- 
išeidinėja.

Išeinančiame Vilniuje “Tė
vynės Balse” (num. 13-tame) 
skaitau tokią įdomią žinelę: 

“KARKLĖNAI. Miestelio 
bažnytinis choras pradėjo 
rengtis 1950 metų dainų 
šventei — mokytis šventės re
pertuaro dainų.

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

Vilniuje, kaip žinia, šių 
metų liepos mėnesį įvyks Dai
nų šventė, kurioje dainuos 
apie 30,000 visos šalies cho
ristų - dainininkų. Jie dai
nuos bendrai ir paskyrai:

Ligi šiol aš galvojau: ar to
je Dainų šventėje dalyvaus ir 
bažnytiniai chorai ar tik liau
dies chorai ?

ši žinelė," kaip matome, at
sako į klausimą: dalyvaus ir 
liaudies ir bažnytiniai chorai 
drauge.

Jų bus iš visos plačiosios

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Metai XŲ

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS 
NAIKINA UNIJINIU 
MARININKŲ TEISĘ

Vėliausios Žinios

Uždraudė marininkų samdymą 
iš unijinių salių - raštinių

kuris 
laivų

Washington. — Aukščiau
sias Jungtinių Valstijų Tei
smas palaikė žemesniojo 
teismo sprendimą, 
uždraudė samdyti 
darbininkus iš CIO Mari
ninkų Unijos raštinių - sa
lių prie Didžiųjų Ežerų.

Taigi Aukščiausias Teis
mas naikina senąją mari- 
ninkų unijų teisę, kad laivų 
kompanijos turi samdyti 
darbininkus tiktai iš uniji
nių įstaigų.

Valdininkai sako, šis 
sprendimas galės būti nau
dojamas ir prieš unijinį 
marininkų samdymą įvai
riose kitose srityse.

Visų pirma valdinė Dar
bo Santykių Komisija už-

Čiango Lakūnai Nužudė 
500 Civilių Kiny

Peking, Kinija. — Kinų 
Liaudies Respublikos radi
jas pranešė, kad Čiang Kai- 
šeko lakūnai, naudodami a- 
merikinius lėktuvus ir a- 
merikines bombas, nužudė 
500 civilių žmonių Šangha- 
juje, kartotinai atakuoda
mi tą-didįjį naujosios Kini
jos uostamiestį. ,

Čiangininkai ir jų ben
dradarbiai, vadinami “sa
vanoriai” amerikonai ir ja
ponai lakūnai, be to sužeidė 
1,000 šanghajiečių ir sunai
kino tiek namų, kad 50,000 
žmonių liko be pastogės.

Jie bombardavo ir ameri
konam priklausančia Šang- 
hajaus elektros stoti.

Amerikos valdžia skelbė, 
kad ji protestavo prieš tos 
amerikinės nuosavybės 
kliudymą. ’Bet čiangininkai 
paskaitė tą protestą tiktai 
dėl svieto akių; todėl pa
reiškė, kad ir toliau bom
barduos Šanghajaus elek
tros dirbyklą.

Rytų Vokietija minėjo sukakti 
nuo jankių žygio prieš Dresdeną

Berlin. — Demokratinė 
Vokiečių Respublika pir
madienį liūdnai minėjo 5 
metų sukaktį nuo to laiko, 
kai Amerikos ir Anglijos 
Ikūnai suardė Dresdeno 
miestą, nužudydami tūks
tančius civilinių gyventojų. 
Gedului dėl to atžymėti bu-

Lietuvos.

Paskaitęs šią žinią, man vie
nas draugas sako :■

—Kažin, ar Brooklyno kry
žiokai nepasiųs ten pikietinin- 
kų ? Juk jie lietuviškos kul
tūros, lietuviškos dainos ir 
apšvietos bijo, kaip velnias 
kryžiaus.

Aš j j užtikrinau, jog to ne
bus!

gynė CIO marininkams Di
džiųjų Ežerų srityje reika
laut, kad darbininkai būtų 
samdomi tiktai iš unijinių 
salių. Komisija atrado, kad 
toks samdymas peržengia 
Tafto-Hartley’o įstatymą.

Unijinės salės siųsdavo 
darban ir neunijistus, bet 
pirmenybę duodavo unijos 
nariams. Valdinė Darbo 
Komisija savo skunde že
mesniajam teismui sakė, 
kad taip esą skriaudžiami 
nelinijiniai darbininkai.

Tas teismas padarė tokį 
sprendimą, kokio norėjo 
komisija. O dabar ir Aukš
čiausias Teismas užgyrė tą 
naują valdžios smūgį prieš 
darbo unijas.

Motery Sąryšis Ragina 
Taikytis su Sovietais

Washington. — Tarptau
tinis Moterų Sąryšis dėl 
Taikos ir Laisvės atsišaukė 
į valstybės sekretorių 
Achesoną, kad tartųsi ir 
taikytųsi su Sovietų Sąjun
ga. Moterų Sąryšis smerkė 
Achesoną, kad jis pastaruo
ju laiku atsisakė nuo dery
bų su Sovietais, v

—Achesonas pasirinko ir 
toliau tęsti lenktynes vis 
pragaištingesniais karo į- 
rankiais, — sako Moterų 
Sąryšio pareiškimas.

Sąryšis kartu pasiprie
šino siūlymui sumegsti pil
nus diplomatijos ryšius su 
Franko fašistų valdžia Is
panijoj ir reikalavo atmesti 
sumanymą dėl ’ verstino re- 
krutavimo palaikymo tai
kos metu.

PARANA, Argentina. — 
Rinkimų valdyba uždraudė 
komunistams balsuoti Rios 
provincijos rinkimuose ko
vo 3 d.

ORAS. — Maišytas su 
sniegu lietus.

vo nuleistos vėliavos iki pu
sės stiebų ir vienai minutei 
sustabdytas darbas vidu
dienį visuose fabrikuose, 
raštinėse ir krautuvėse.

Saksonijos provincijos 
premjeras Max Seydewitz 
pareiškė:

— Saksonijos sostinė 
Dresdenas buvo užpultas 
be jokio reikalo, nes fašis
tinė Vokietija jau buvo 
faktinai sumušta.

Sovietų armijos laikraš
tis Taegliche Rundschau 
rašo:

— Kuomet Sovietų ka
riuomenė kirto paskutinius, 
lemiamuosius smūgius Hit
lerio armijom, tai anglai-a- 
merikonai naikino tiktai 
vokiečių miestus ir kaimus.

PITTSBURGH. — Minkštųjų angliakasyklų švilpy
nės antradienį iš ryto devynis kartus rėkė, šaukda
mos streikuojančius mainierius į darbą. Bet mainie- 
riai nesijudino.

Apie 400,000 angliakasių tęsia streiką, nepaisant 
dviejų valdžios indžionkšinu ir nežiūrint unijos pirmi
ninko Lewiso pašaukimo grįžti darban.

ALBANY, N. Y. — New Yorko valstijos gubernato
rius Tomas Dewey išgavo seimelio leidimą racionuoti 
anglį ir apriboti geso ir elektros vartojimą valstijoje. 
Dewey sakė, kad jau tik dešimčiai dienų tėra anglies.

SAN FRANCISCO. — Dingo ar žuvo milžiniškas 
bombanešis B-36 su 16 karinių lakūnų.

teismini in-
angliakasių

NICE, Francija. — Pranešama, jog francūzai mari- 
ninkai išmetė iš laivo į marias visus atgabenamus a- 
merikinius ginklus.

PRAGA. — čechoslovakijos policija suėmė du ameri
kiečius mormonų misionierius, kurie ėjo į aiškiai už
draustas vietas. Nužiūrima, kad jiedu būsią šnipai.

MALAJA. — Anglų valdžia įsakė savo kariuomenei 
ir policijai išnaikint 120,000 kovojančių Malajos par- 
tizanų-patrijotų.

Reakcinis kongresmanas Rankin 
išplūdo mokslininką Einšteiną

Washington. — Reakcinis 
demokratas kongresmanas 
John E. Rankin išplūdo 
garsųjį mokslininką Alber
tą Einšteiną už tai, kad\ 
Einšteinas ragino vengti 
pražūtingojo karo atominė
mis - hydrogeninėmis bom
bomis. Tokio pavojaus iš
vengimui Einšteinas siūlė 
tam tikrą pasaulinę valdy
bą.

Rankinas apšaukė Einš
teiną “senu apgaviku,” “ko
munistų bendradarbiu”, ir 
reikalavo 
šteiną iš 
už “komunistinę jo veiklą.”

Rankinas nušnekėjo, būk 
Einšteinas nieko bendra 
neturįs su atominės bom-

deportuot Ein- 
Amerikos, girdi,

Chicagos Darbo Federacija 
Reikalauja: Šalin Denhamą!
Chicago. — Chicagos Dar

bo Federacijos vadovybė, 
atstovaujanti 350,000 uni- 
jistų, pasiuntė prezidentui 
Trumanui telegramą, rei
kalaujančią tuojau pavary
ti Robertą Denhamą, vy
riausią advokatą valdinės 
Darbo Santykių Komisijos, 
kaipo streiklaužį.

Tai Denhamas išėmė ar
šiausią federalio teismo in- 
džionkšiną prieš Mainierių

Angly Komunistas Aikštėn 
Iškelia Bevino Politika

London.—R. Palme Dutt, 
anglų Komunistų Partijos 
vice-pirmininkas, kalbėda
mas East Woolwiche, ragi
no balsuotojus ateinančiuo
se seimo rinkimuose atme
sti “socialistą’’ Ernestą Be- 
viną, o jo vieton išrinkti 
seiman komunistą. Dutt pa
reiškė :

— Bevinas, būdamas An
glijos užsienio reikalų uli
nis tru, pavergė Angliją a- 
merikonams bankininkams 
ir karininkams.

Bevino politika privedė 
arti naujo pasaulinio karo 

bos pagaminimu. Rankinas 
mėgino pašiepti ir Einštei
no atradimą, kad šviesos 
spinduliai taipgi turi svorį, 
nors mokslas jau kartoti
nai patikrino, jog šviesi
mai spinduliai turi svorį.

(Atsiliepdami į tą Ranki- 
no nušnekėjimą, mokslinin
kai New Yorke pareiškė, 
jog atominės bombos išvys
tymas buvo paremtas Ein
šteino atrasta taisykle apie 
milžinišką jėgą, kuri susida
rys iš atomų branduolių su
skaldymo.

(Tai pagal paraginimą iš 
Einšteino pusės, preziden
tas Rooseveltas 1939 m. ir 
įsakė pradėti darbus atomų 
bombai gaminti.)

Uniją. Tas indžionkšinas 
uždraudė angliakasiams 
reikalauti tikro unijos pri
pažinimo ir senatvės pensi
jų. Tuo indžionkšinu Den
hamas viršijo net Tafto- 
Hartley’o įstatymo žiauru
mą prieš darbininkus.

Praeitą savaitę federaci
nės Vežikų ir Spaustuvių su Mainierių Unija. 
Darbininkų Unijos taipgi 
pasmerkė Denhamį ir rei
kalavo, kad prez. Truma
nas jį pašalintų.

Rytinis Berlynas Laukia 
500,000 Jaunuolių

di-Berlin. — Ruošiamas 
kiečių jaunimo ir sportinin
kų sąskridis rytinėje Ber
lyno dalyje gegužės 26-28 
d. Laukiama pusės miliono 
tų svečių.

Rytinio Berlyno valdyba 
jau paruošė patalpas 175 
tūkstančiams jaunuolių.

pavojaus.
Bevinas rėmė reakciją 

prieš socializmą visame pa
saulyje.

Bevinas vykdo tokią už
sieninę politiką, kokią jam 
padiktavo Churchillas ir to
riai - reakcininkai.

Dienraščio XXXII.

GEEŽKEEIEČIAI RAGINA
VISUOTINU STREIKU
PAREMT MAINIERIUS
Plienininkai gausingai aukoja 
streikuojantiems mainieriams

Atsišaukiną užgyrė gele-

Chicago. — Devyni gele-Įjie vadina tiesiog Trumano 
žinkeliečių Brolijų (unijų) “streiklaužiavimu.” 
skyriai atsišaukė į Darbo Atsišaukiną užgyrė gele- 
Federacijos pirmininką ' žinkelių mašinistai, garve- 
Williama Greeną, į CIO h 
pirmininką Philipą Murray 
ir į vyriausius gelžkelinių 
Brolijų viršininkus, kad 
paskelbtų visuotiną vienos 
dienos darbininkų streiką 
ištisoje šalyje, paremti 
streikuojantiems minkšto
sios anglies mainieriams.

Tokiu generaliu streiku 
darbininkai turi protestuot 
prieš prezidento Trumano 
naudojimą 
džionkšiną 
streikui laužyti,, sako čika- 
ginių geležinkeliečių atsi
šaukimas. Tą indžionkšiną

Ką Angliakasiai Gavo 
Iš Trumano

Pittsburgh. — New Yor- 
ko Daily Workerio kores
pondentė Elizabeth Gurley 
Flynn kalbėjosi su strei
kuojančiais angliakasiais 
apie jų vargus. Pasirodė, 
jog kompaniškos krautu
vės jau sustabdė maisto da-
vimą bargan mainieriams. paramos. Tūkstančiai ang-

— Taigi daugelis anglia- liakasių, jų žmonų ir vai- 
kasių dabar gyvena tik bul- kų jau kenčia alkį.
vėmis, ryžiais ir pupomis, 
jeigu kada gali jų gauti, • 
rašo ta korespondentė.

Jinai pastebėjo tokį mai
nierių pasikalbėjimą apie 
Trumano “geradarystes”:

— Ką tu, Jonai, gavai iš 
Trumano ?

— Gavau porą atliekamų 
bulvių iš valdžios sandėlių 
ir gavau indžionkšiną, —• 
atsakė Jonas.

WASHINGTON. — CIO 
reikalavo, kad Kongresas 
numuštų taksus mažai už
dirbantiems. .

WASHINGTON^- Mink
štosios anglies kompanijos 
sutiko panaujint’ derybas

Mokslininkas šaukia Ameriką 
taikiai susitart su Sovietais
New York. — Įžymus che

mijos mokslinipkas, profe
sorius Linus Pauling atsi
šaukė, kad Jungtinės Vals
tijos ir Sovietų Sąjunga ra
miai susitartų.

Kalbėdamas Carnegie 
Hall salėje, Paulingas įspė
jo Ameriką, kad jos valdžia 
klysta, jeigu tikisi, kad ga
lėtų atominėmis - hydroge
ninėmis bombomis priversti 
Sovietų Sąjungą pasiduoti.

Prof. Paulingo .klausėsi 
daugiau kaip 2,000 susirin
kusių žmonių, jų tarpe 
daug mokslininkų, rašyto
jų ir kitų intelektuąlų.

Paulingas priminė, jog 
Amerika bergždžiai išeik
vojo 6 bilionus dolerių, mė
gindama pajungti didžią
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žiu statė j ai, vagonų darbi
ninkai, elektrininkai, ug- 
niakuriai, kalviai ir kt.

PLIENO DARBININKŲ 
PARAMA MAINIERIAM

Pittsburgh. — Cambrijos 
apskrities CIO Plieno Dar
bininkų Unijos skyrius pa
aukojo streikuojantiems 
angliakasiams $12,000; 
Johnstown, Pa., plieninin- 
kų skyrius — $7,000, nors 
šis skyrius turi tik 500 na
riu.

Jones and Laughlin plie- 
nininkų lokalas paskyrė 
mainieriams $1,000, Steel 
City Industrinių Unijų Ta
ryba paaukojo jiems $300* 
Harrisburgo CIO Unijų Ta
ryba pasiuntė streikuojan- 
tiem angliakasiam $1,000.

Jungtinė Elektrininkų 
Unija iš įvairių valstijų 
skubotai siunčia mainie
riams maisto, vaistų, dra
bužių ir pinigų.

Tačiaus streikieriams rei
kia dar kur kas daugiau

— Trumanas Isnėja prieš 
Apgavikas GI Mokyklas

Washington. — Preziden
tas Trumanas atsišaukė į 
Kongresą, kad išleistų įsta
tymą tvarkyti mokyklų * 
kursams, kuriuos lanko 
šimtai tūkstančių GI — 
buvusiųjų kareivių.

Trumanas pranešė, kad 
priviso šimtai apgavingų 
mokyklų, kurios išpumpuo
ja milionus dolerių iš val
džios; žada išmokinti karo 
veteranus amatų bei profe
sijų, bet neišmokina, o tik
tai pelninkauja iš lėšų, ku
riąs valdžia duoda tiem ve
teranam lavintis.

kinų tautą.
—Negalėtų Amerika gin

klais pajungti ir kitos di
džios tautos — Sovietų Są
jungos, — užreiškė prof. 
Paulingas.

Šaukdamas • Ameriką tai* 
kytis su Sovietais, Paulin
gas sakė, kad turi būti pa
keistas amerikinis BaruchO 
planas dėl atominės jėgos 
kontroliavimo pasaulyje, 
nes tas planas vienpusiškas: ' 
reikalauja neribotam laikui 
palaikyti atominius ginklui 
Amerikos rankose, iki busi, 
pažabota atominė gamyba 
visur kitur pasaulyje.

NEW YORK. — Iš Penn* 
sylvanijos stoties išplėšta 
$25,000.
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Kanados Dvasiškiai Romos Baudžiami 
Už Žmoniškumą

Romoje katalikų bažny
čios viršenybė — Vatika
nas — oficialiai paskelbė,' 
būk dėl nesveikatos rezig
nuojąs Montreal© archivys- 
kupas Joseph Charboneau. 
Kad jis dėl to perkeliamas į 
Bosporo sritį, kas prilygtų 

’ baudžiamajam išsiuntimui.
* Archivyskupas pareiškė į

PATYS SAVE PLIEKIA
Fašistinė Vienybė prisi

mygus tvirtina, kad su ko
munistais jau visiškai apsi
dirbta. Girdi: “Kur visuo
menė nekultūringa ir leng
viau ’leidžiasi apgaunama, 
ten apgavystė padeda. Bet 
kultūringoje visuomenėje 
jiems sunku ir su gražiau
siomis kaukėmis: juos tuoj 
pat atpažįsta ir stengiasi 
nuo jų atsiriboti.”

Ar to ^fašistinio lapo re
daktorius tiki tai pasakai? 
Aišku, jog netiki. Juk jis 
pats kiekvienam numeryje 
nieko daugiau ir nerašo, 
kaip tik apie komunistus ir 
bolševikus. Išimk iš Vieny
bės raštus apie komunistus,

ką taio it lako
nadoje Stp. Jakubickas pa- persimetė ir į Anglijos do- 
reiškė, kad vyr. valdybos nusi-i minijas.
statymas yra, kad senas parti
jas reikia kritikuoti ir jų klai
das kelti. Taip pat iš vietiniu-j 
ko pareiškimo paaiškėjo, kad (nYs pieno, 
referatą skaitęs i..ZL.L-l— "
nėra paprastas inžinierius, o 
vyr. valdybos narys.

LAS vyriausiuoju valdytoju

Prie Ko Veda Tarybininkų 
Kurstomi Užpuldinėjimai?

vyskupas Phillippe Desran- 
gleau, kurio žinioje randasi 
Asbestos miestelio parapija. 
Laike streiko to miestelio 
darbininkai buvo užvaldę 
visą miestelį. Kunigas kal
tinamas pritarime streikie- h‘ ^us plika, kaip Gri-
riams, o vyskupas ir archi- gaičio galva, y T
vyskupas dėl nesudraudimo 
ir nenubaudimo kunigo.

; to, kad gan
dai pasitvirtino archivysku
po Charboneau “rezignaci- 

Ijoje,” apie kurią žinia atėjo 
’ ne iš jo paties, bet iš Vati- 
i kano, daleidžiama, kad pa- 

rykštė taikoma ir as- 
streike paliestiems 

Quebec pr'ovinci- i dvasiškiams, 
streiko. Tol ;; 
archivysku-į ki G 
i užgyręs < kios

neturįs ko pasakyti. Del to I 
įmatoma, kad jam pačiam 
jo “rezignacija” buvo nau
jiena.

Jau senai sklido gandai, 
kad archivykupas turėsiąs Į llaši 
rezignuoti pasėkoje pernai bestos 
Įvykusio 
•jos mainierių streiko. To! Nežiūrint, ar tie dvasiš- 
streiko eigoje aychiyysku-; jaį rinkliavą leido iš aiš- 
pas buvo viešai užgyręs į kjos pritarties streikie- 
bažnyčiose rinkliavas mai- ; rjains, ar strategijos sume- 
nierių paramai. . į timu — MontreMo srities

•Dabar vėl sklinda gandai, darbininkai, didelėje didžiu- 
ka.d panašiai busiąs nubau- moję, yra katalikai, — vis 
stas pietrytinės Quebec’© viena jie atliko žmonišką 
dalies archivyskupas Mau- darbą. Vatikanas, svetima 
rice Roy, kuris taipgi buvo į valstybė, palaikoma saugoti 
leidęs bažnyčiose rinkliavas 
asbestos streikieriams, bu
vusiems streiko lauke kovo

Arba ko-gi vertas argu
mentas, kad 
visuomenėje’ 
pasisekimui nesą dirvos. 
Kur gi šiandien daugiausia 
spaudoje ir visur alasavoja- 
ma apie komunizmą, jeigu 
ne Amerikoje? Pagal Tys- 
liavos “mokslą”, tai Ameri
ka turėtų būti labai nekul
tūringa šalis. .Arba kur 
daugiausia mūsų šalis išlei
do doleriu kovai su komu
nizmu, jeigu ne vakarinėje 
Europoje? Ar tai reiškia, 
kad vakarinės Europos ša
lys nekultūringos?

“kultūringoje 
komunizmo

valdančiosios klasės intere
sus, įsikišo nubausti žmoniš
kus dvasiškius Kanadoje.

O visgi ateityje daugiau 
ir daugiau rasis tokių dva
siškių, kurie kilę iš liaudies, 
gyvendami su liaudimi, 
ateis talkon paremti liau

Jie streikavo už $1 mini
mum valandinės mokesties 
ir kitus svarbius darbinin
kais reikalavimus.

Greta archivyskupo Ro‘y,' dies siekius, liaudies kovas, 
tuose ganduose įpinamas. kaip kad atėjo tie Kanados 
Asbestos miestelio kunigas dvasiškiai, kaip kad ateina 
Rudolphe Caimrand, taipgi; naujosiose demokratijose.

Vatikano Ranka Japonijoje
Visa Amerika nustebo, dymo, kad jos pažiūrai pri- 

išgirdus, kad Vatikano įta- tariama”, 
ka smarkiai jaučiama net 
Japonijoje, kur katalikų pa
lyginti tėra saujelė. Iš To- 

.kyo pranešta, kad Japoni- 
jon neįleidžiama 
Margaret Singer 
apie gimdymo 
Laikraštis “Yomiuri

Aišku, kaip diena. Mac- 
Arthur ima įsakymus iš Va
tikano. O kokią teisę kata

likų bažnyčios hierarchija 
'tur^ kištis į Japonijos reika- 

kalbėti lus? K°kią teisę ji turi dik" 
, f. i i tuoti musų okupacinei val- Koniroię. iv.

” norė-i ziai •
jo ją atsikviesti su P>'akal- p £
bų maršrutu. Generolas, O »į U P • 

•JacArthur jai duns uztren-1 gug gitą beęgėdi<ką genero.
i lo MacArthur pasidavimą 

raštinės1 klerikalų diktatūrai pas- 
merks ir atmes kiekvienas 
blaivaus proto amerikietis. 
Tai įžeidimas visai Ameri
kai. Tai paniekinimas kiek
vienam amerikiečiui. Tai 
yra begėdiškas mindžioji
mas visokios žodžio laisvės.

TIKRIEJI LIETUVIŠKI 
HITLERININKAI

Naujienų bendradarbis J, 
J. praneša, kad Kanadoje 
pradėjo organizuotis tikrie
ji lietuviški hitlerininkai, 
kurie vadinami voldemari- 
ninkais, dar smarkesni už 
tarybininkus-hitlerininkus. 

Savo organizaciją jie pava
dinę “Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžiu.” Jis rašo:

Man teko dalyvauti šiosj or
ganizacijos Toronto skyriaus 
susirinkime vasario 4 d. ^2 2 9 
College St.

Šio negausaus (dalyvavo tik 
apie 20 žmonių) susirinkimo 
įdomiausia dalis, be abejo, bu
vo kažkokio inžinieriaus (pa
vardės, deja, neįsidėmėjąu) 
referatas apie LAS tikslus. 
Savo referate inžinierius visų 
pirma apsidirbo’ su visomis se
nosiomis partijomis ir jų va
dais, prikišdamas jiems rūpi
nimąsi tik partiniais 
niniais reikalais.,

— Jie išnešė iš 
sveikas savo senas 
sakė referentas,
VLIKe ir vėl kartoja senas 
klaidas, laukdami, kada galės 
sugrįžti į laisvą Lietuvą ir už
imti ministerių kėdes.

Referentas tikrai nesišykš- 
tėjo smarkių žodžių.

Po referato sekusiuose pa
klausimuose maj. Aperavičius, 
Kanados vietininkijos valdy
bos narys, pastebėjo, kad jo 
nuomone, dabar išeivijoje ne
reikėtų perdaug pulti kitas 
partijas ir tuo būdu sėti ne
santaiką.

— Juk ir mūsų organizaci
ja tikrumoje yra politinė par
tija, — sake majoras, — mes 
pulsime kitus ,kiti puls mūs.

Dar
dalyvių pasisakė už nuosaiku
mą, bet LAS vietininkas Ka-

ir asme-

Lietuvos 
odas, —■ 

— susėdo

T* Jš MacArthuro i
Tesirodė toks “paaiškini- 
Jinas”: “Akivaizdoje iš kata
likų bažnyčios pasekėjų 

^ggąudimo, tikima, jog nega
dina generolui MacArthur 

•/leisti jai prakalbas sakyti 
• Japonijos publikai be atro-

Mainieriai Tarp Kūjo ir Priekalo
; Šiuos žodžius rašant dar 

/Raiški padėtis minkšto
sios anglies pramonėje. Dar 
neaišku, ką pasakys mainie- 

iįju masės. Valdžia išleido 
iįdžionkšiną ir reikalauja, 
kąd jie grįžtų į darbą. Ųni- 

a)6s prezidentas pasiryžo 
Jįįįdžionkšino nuostatus iš
pildyti ir ragina mainierius 
‘grįžti darban.

MBet ar mainieriai klau- 
• syą? Ar tnainieriai grįš 
;crarban be kontrakto, be jo- 
kio laimėjimo?

.Kaip jau sakyta, šiuo tar
pu atsakymo dar neturime. 
Bet tas nė per nago juody
mą nepalengvina labai sun
kios mainierjų padėties. Jie 
.pastatyti tarpe kūjo ir prie
kalo. Jie mušami iš abiejų 
pusių. Unijos vadovybė iš
vedė juos į kovą, o dabar 
liepia jiems pasitraukti iš 
kovos lauko. Mes supranta
me mainierių pasipiktinimą 
visa padėtimi. Mes supran
tame mainierių • protestą 
prieš bandymą priversti 
juos dirbti be kontrakto.

daugiau susirinkimo

Ką Patieks Bangkoko Konferencija?
/ Tolimo ir labai atsiliktu 

-«io krašto Thailand sostinė
je Bangkok prasideda svar
ai konferencija. Ją sušaukė 
♦Tfcumano keliaujantis am
basadorius Philip C. Jessup.

Joje dalyvauja visi Ameri
kos pasiuntiniai Azijoje. 
Konferencijos tikslas: ap
žvelgti Azijos padėtį ir pa
tiekti Washingtonui prog
ramą dėl tolimesnės politi-

kos toje pasaulio dalyje.
Bet veikiausia viskas su

kasi iš kito galo, tai yra, 
konferencija sušaukta tam/ 
kad mūsų šalies pęslams 
Azijoje būtų suteiktos nau
jos instrukcijos, ką daryti, 
kaip užsilaikyti, ko siekti, 
kaip “pastoti kelią komu
nizmui”. ’ l;

Nežiūrint to, iš kur kas 
patiekta ir įsakyta, šia kon
ferencija verta susidomėti. 
Ji patarnaus Amerikai, jei
gu patars prezidentui Tru- 
manui tuojau baigti kome
dijas su Čiango režimu ir

Amerikos Lietuvių Tary
ba, susidedanti iš klerikalų, 
fašistuojančių tautininkų ir 
grigaitinių menševimų, įs
teigė savo “gestapą” kurs
tymui vaidų tarp lietuvių 
Amerikoje. Jie ruošia neva 
pikietus pažangiųjų lietu
vių pramogoms, pasiunčia 
govėdas neprastaburnių ko- 
lioti ir erzinti žmones, besi
renkančius į pramogas.

Tam tarybininkų “gesta
pui” tarnauja dabar įsibrio- 
vę iš Vokietijos į Ameriką 
buvę smetoniniai valdinin
kai, nacių ištreiniruoti 
skerdikai naciams nepaklu
snių Lietuvos žmonių: žy
dų, komunistų, progresyvių 
ir kitų laikais Vokiečių o- 
kupacijos Lietuvoje. Jie per 
prievartą veržiasi į susirin
kimus ir bando juos už
grobti smetoninio smurto 
būdais.
Pirmas iš tokių užpuolimų 

buvo padarytas ant A. C.! 
W. of A. Unijos, lietuvių 
skyriaus, Brooklyne. An
tras ant pažangiųjų lietu
vių prakalbų Chicagoje. Ir 
po to sekė visa eilė neva pi- 
kietų ant kultūrinių orga
nizacijų parengimų.

Pradžioje šių metų tie 
tarybiniai šeškai ruošėsi 
slaptai užpulti Laisvės dali
ninkų konvenciją, šis žygis 
jiems nepavyko. Apie tas 
piktas jų intrigas sužinojo
me iš anksto ir primynėme 
jiems uodegą ant gatvės, į 
vidų neįleidome.

Savo užpuolimais ir ko-
kitas turi jiems diktuoti, po 'Lojimais žmonių jie nori iš- 
kokia santvarka jie turi gy-i provokuoti muštynes, nori 
venti? j sukiršinti gražiuose santi-

------------------ kiuose gyvenančius žmones, 
kad vieni kitus ant gatvių 
ar kur kitur susitikę pirš
tais badytų.

Rimtai pagalvokite, kam 
bus iš to nauda, jeigu jie 
mus taip supjudys, kad bi-

Amerikoje, kurios vai- 
!kams bus mažinamas davi- 

, kur trukdoma 
inžinierius i statyba namų, siaurinama 

1 nedarbo apdrauda ir kitos 
teisės, išleidžiant bilionus 
dolerių gamybai tos bom- 

pasirodo, yra vienas žinomas bos, protestai prieš tas 
tautininku žurnalistas ir lit. I bombas, menama, pasieks

^kritikas, o .jos vyr. valdybą su
daro daugumoje vienos buv. 
studentų voldemarininkų kor
poracijos nariai, ši vyr. valdy
ba įvairiems kraštams skiria 
vietininkus, kurie valdybų pa
dedami, tvarko reikalus vieto
je,. (N., vas. 11 d.).
Tas tik parodo, kad hitle

rinės žiurkės pradeda įsi
drąsinti ir lysti laukan iš 
visų kampų. Aišku, kad jos 
dangstosi visokiomis kau
kėmis. Vienos pasivadina 
“Kanados Lietuvių Sąjun
ga”, kitos “1 
vių Taryba”, trečios ------
vos Atgimimo Sąjūdžiu”. 
Visų jų tikslas vienas ir tas 
pats: apgaudinėti Ameri
kos lietuvius, pjudyti juos 
prieš Lietuvą, fašistiniais 
nuodais nuodyti visuomenę.

lig šiol negirdėtą plotį.
Amerikos Darbo Partija, 

Amerikos Moterų Kongre
sas, vartotojų organizaci
jos, komunistai, tūlos unijos 
jau sujudo veikti, siunčia 
atvirutes, peticijas, rezoliu
cijas, telegramas preziden
tui Trumanui, kad jis su
stabdytų gaminimą aršiai 
mirtingos h bombos.

NUSIMINIMAS
Tikėsite, ar ne, bet visoje

Kanados Lietu-I Azijoje padėtis tikrai “bai- 
. trečios “Lietu-Is1-” TaiP tvirtina kunigų

MALDININKAI
SU DOLERIŲ MAIŠU
Draugas praneša, kad 

“Tėvai Marijonai organi
zuoja maldininkų kelionę į 
Romą Šv. Metų proga lėktu
vu”. Lėktuvas išlėks gegu
žės 27 d.

Bet “maldininku” galės 
būti tik tas, kuris turės di
delį maišą dolerių. Kelionė 
kaštuos aštuonis šimtus do
lerių. O kur kitos išlaidos?

Kunigui pora tūkstančių 
dolerių mažai tereiškia. 
Darbininkui, šeimos maitin
tojui, ši kelionė neįkanda
ma.

VEIKLA PRIEŠ H-BOM- 
BOS GAMINIMĄ JAU 
VEDAMA PLAČIU 
MAŠTABU

Anglijos darbo liaudyje 
kilo didelis pasipiktinimas 
dėl prezidento Trumano į- 
sal^o gaminti h bombą. Tas 
nepasitenkinimas pasiekė ir 
darbo partijos vadovybę, 
prasidėjo kritikos, kuomet 
premjeras Attlee irgi pasi
sakė už gaminimą tos bom
bos.

Premjerą * Attlee aštriai 
kritikavo ir Harold J. Las
ki, vienas iš kairesniųjų 
Britanijos Darbo Partijos 
vadų.

Kritikos Attlee adresu iš 
jo partijos viršūnių siun
čiamos bent dviejais sume
timais. Vieni kritikuoja 
principiniai nepritardami 
karui. Kiti kritikuoja iš 
baimės, kad tas Attlee pasi- 
sakymas už h bombą galįs 
darbo partijai brangiai 
kainuoti ateinančiuose rin
kimuose. Rinkimai įvyks 
šio mėnesio 23-čia.

Tarpe kitų žymių anglų, 
pasisakiusių uždrausti ga
minti h bombą, yra Yorko 
arkivyskupas dr. Cyril F. 
Garbett.

Žinios ir protestai jau

pripažinti naująją Kinijos 
vyriausybę. Ji įklampins 
mūsų vyriausybę dar į gi
lesnes pelkes, jeigu ji pri
tars nesiskaitymui su di
džiosios Kinijos taip aiškiai 
ir garsiai išreikšta valia.

Kinijos žmonės jau ne- 
dvejotinai tarė savo žodį. 
Jie jau kovos lauke nubal
savo, kokios santvarkos jie 
nori. Jie aiškiai nubalsavo 
prieš Čiango kliką ir prieš 
visus, kurie su ja bendra
darbiavo > praeityje arba 
ją palaikys ateityje.

Draugas. O kas baisiausia, 
tai kad jos pataisymui arba 
pakeitimui nebegali nieko 
sugalvoti nei galvočiai iš 
klerikalų organo pastogės.

“Mes nuo savęs tik tiek 
tegalime pasakyti,” dejuoja 
Draugas, kad “visai Azijai 
yra dideli komunizmo pavo
jai ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės nėra nuo jų lais
vos” (D., vas. 9 d.).

B-et gal Azijos žmonės vi
siškai kitaip' galvoja? Gal 
jiems komunizmas patinka? 
Kokią teisę Draugas ar kas

josime vieni kitus • susitikti 
pramogose, biznių įstaigose 
ar ant gatvės? Ar negeriau 
organizacijoms, prof esi jo- 
nalams ir biznieriams, kada 
mes sugyvename gražiuose 
santikiuose?
Supraskime, kaip mes esa

me reikalų jungiami vieni 
su kitais. Priklausome tose 
pačiose organizacijose. Gi
miningumu ir artimomis 
pažintimis esame aplinky
bių vedami į bendras suei
gas. Iki šiol mes susieida
vome kaipo kultūringi žmo
nės į vestuves, “surprise 
pares,” į balius ir piknikus. 
Priepuoliuose mirties esa
me įpratę suteikti vieni ki
tiems pagarbos’ vizitus, iš
reikšti užuojautą, atlikti tą, 
ko reikalauja žmoniškumas.

Pagalvok, prieteliau, ir 
pasakyk, ar negražu taip 
sugyventi, kaip dabar su
gyvename ?

Nė iš šio, nė iš to išlenda 
kokia ten taryba, surenka 
kokius pašlemėkus ir siun
do juos mus užpuldinėti, 
kada mes vieni su kitais no
rime susieiti, pasitarti rim
tais savo gyvenimo reika
lais ar pasilinksminti.

Neturi būti tarp mūsų 
nesantaikos! Mes norime 
gyventi gražiuose santi
kiuose ! Chuliganizmui ke
lias turi būti užkirstas!

Supraskite, kad pradėti 
šitie pikti žygiai ant orga
nizacijų sieks toliau, jei 
mes jiems nepastosime ke
lio. Šaikos pradės užpuldi
nėti biznierius. Musė jiems 
pro nosį nepralėks ir jau

NEW YORK. — Daily 
Worker skaičiuoja, kad 
Jungtinės Valstijos per me
tus išleidžia 20 bilionu do
lerių kariniams užsaky
mams.

SUKAUPKIME VISAS JĖGAS 
GYNIMUI SVETURGIMIŲ TEISIŲ

V. Andrulio Gynimo Komitetas, savo susirinkime sau
sio 31 d. nutarė atsišaukti į visas lietuvių kolonijas geres
niam suorganizavimui ir padidinimui kovos prieš depor
tavimus ir abelnai gynimui sveturgimių teisių.

Komitetas nutarė:
1. Raginti visas lietuviiį kolonijas sukurti lokalinius 

komitetus V. Anclmilio, o taipgi A. Deikienės ir V. Ro- 
manclo gynimui.

Pageidaujama, kad tie komitetai susidarytų iš vietos 
organizacijų atstovų, bet kur tas negalima, komitetą gali 
sukurti veiklesni, vadovaujamieji kolonijos darbuotojai.-

2. Šaukti konferenciją sifkūrimui nacionalio komiteto 
kovai prieš deportacijas ir abelnai svetzirgimuj, gynimui.

Chicagoje susikūręs komitetas, kuris dabar veda V. 
Andrulio gynimo darbą, yra laikinas komitetas ir vienos 
kolonijos. Šis komitetas perves fondą ir darbą naciona- 
liam komitetui, kada tokis bus įkurtas.

3. Nutarta į konferenciją kviesti visos šalies lietuvių 
kolonijų atstovus, bet kad-nepadarius daug išlaidų, iš to
limų kolonijų kviečiama tik po vieną ar du atstovus, iš 
artimesnių kviečiamos skaitlingos delegacijos.

Kur yra Draugijų Sąryšiai, pageidaujama, kad jie at- 
siųtų atstovus, kur tokių sąryšių nėra, patartina greit 
sukurti lokaliniai komitetai, kurie siųs atstovus.

Kviečiamos ir pavienės draugystės siųsti atstovus. 
Konferencija šaukiama kovo 12 dieną, Liuosybės svetai
nėje, 14^/f St. ir A^th Ct., Cicero, III.

Kurios kolonijos ir negalės siųsti atstovus, raginamos 
sukurti lokalinius komitetus, kurie susisieks su naciona- 
liu komitetu, taipgi kooperuos su Amerikiniu Komitetu 
Gynimui Sveturgimių Teisių.

Kongrese yra Hobbs ir Mundto biliai, kurie pravesti
įstatymais visai paneigtų sveturgimių teises, atimtų jiems i “Usnyne” 
laisvę. ' lros nam«

Tie biliai gręsmingi piliečiams, kaip ir nepiliečiams.
Tie biliai gręsia abelnai laisvei ir žmogaus teisėms 

Reikia veikti, kad jie nebūtų pravesti.
Komitetas dėlto ragina visus demokratingus, visus lais

vę mylinčius lietuvius stoti į šį svarbų darbą, stropiau 
veikti.

sivystys požeminiai suokal
bininkai, kurie boikotais 
keršys žmonėms esantiems 
bizniuose, kuomet biznie
rius nepasiduos jų intri
goms.

Apsigynimo reikalas nuo 
šio gaivalo yra bendras vi- . 
su gerų santikių pageidau
jančių žmonių. Visi bendrai 
turime pasmerkti tarybi
ninkų suorganizuotą “ges
tapą.” Perkalbėkime leng
vos valios žmones, kad ne
pasiduotų toms piktoms in
trigoms. Palaikykime tarp 
savęs gerus santikius. Gy
venkime, kaip kultūriški 
žmonės, kad privalo gyven
ti. Gesinkime gaisrą, kai 
tik pasirodo dūmai, nelau
kime iki liepsna pasieks 
stogą.

Aukščiau suminėti chuli
ganizmo pasireiškimai yra 
fašizmu dvokiantieji garai. 
Iškils liepsna, jei negesinsi
me pirmuosiuose pasireiški
muose.

Reikia smerkti užpuoli- • 
mus kurstančias kalbas, 
kur tik jas išgirdus. Nepa
siduokime išprovokuoti 
barnius. Diskusijose reikia 
būti rimtiems, šaltai orien
tuotis faktais. Tais būdais 
nes 
kos

pergalėsime nesantai- 
kurstytojus.

Bepartyvis.

“USNYNĖS” 
APTARIMAS ŠILUTĖJE
ŠILUTE, 

įvyko T.

Andrulio Gynimo Komitetas,
T. Žebraitis, pirmininkas, 
N. DeSchaaf, sekretorė, 
St. Vėšys, iždininkas.

49-X1-30 d. — čia 
Tilvyčio poemos 
aptarimas. K uitu- 
salėje susirinkoIros -----v -----v- -----------

' daugiau kaip 300 darbo žmo- 
I nių. Platų pranešimą apie T. 
I Tilvyčio poemą padarė Šilutės 
apskrities pedagoginio kabi
neto vedėjas mokytojas VI. 
Nausėdas. Pabrėžęs, kad “Us- 
nynės” poema yra reikšmin
gas tarybinės lietuvių litera
tūros 
pažymėjo 
auklėjamąją reikšmę*

laimėjimas, -pranešėjas
didelę šio veikalo

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith, Daily)—Tree., Vas. 15, 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?

T

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

AR IŠTIKRŲJŲ PABLOGĖJO MŪSŲ 
• ŠEIMA, JAUNIMAS?

Komercine spauda šian- sakyti api-e šeimą: 
dien pilna skundų apie šei- “Buržuazijos pleperiavi-

Lengvatikystė Skirta Ne Tik Moterims
Moterims priskaitoma nuo plikimo.

daugybė visokių lengvo po- Tik šiomis dienomis (va-
būdžio, nenuosaikios galvo- sario 10-11) American Mu- 
senos-arba visai negalvosi-'seum of Natural History,V 4 A V k k k k k k Vii A VI 14 14 Į 7 A \_z A ' ’ - V ~ v k/ | « ■ «/ 7

mos pakrikimus, apie jauni- mas apie seimą ir švietimą, mos paikų, o kartais ir labai | New Yorko mieste, susirin-
- -------- - J*—''---- 4 v -   C 7 į • t 9

mo “blogybes.” Ir taip pat apie paviršutiniškumą san-\ liūdnų prietikių. Greta kit- 
kupina visokių patarimų,; tykią tarp tėvif, ir vaiką, i ko, daugelis vyrų (ir tūlos 
kaip sugyventi poroje, kaip tampa šlykštesnių juo la- moterys) pašiepia tas mote- 
gerais būti, kuomet tuose biau dėl to, kad modemis- ris, kurios vartoja įvairius 
pat puslapiuose garbintojiš- kos industrijos veikloje visi tepalus tikslu tapti gražes- 
kai išreklamuojama prida- proletariato šeimyniniai n/-|nėmis..
ri tįsieji visokiu blogybių ir šiai sutraukomi, o ją vaikai^
keistybių, o dar labiau iš
garbinamas visoks pasiruo
šimas masiniam žmonių žu
dymui - karui.

Spauda nei nebando 
smerkti tuos gyvybei nai
kinti pavyzdžius, teikiamus 
valdinių organų tarimuose 
gaminti atomines ir hydro
gen i nes bombas, spaudos ar 
per radiją padarymus be
veik herojais eilinių gengs- 
terių, filmų vaizduose sta
tant pavyzdžiais vilioklius 
svetimų vyrų ar moterų, 
kurie revolveriu ar peiliu 
sėkmingai prašalina i— 
skerspaines į naują meilę ar 
turtą, kurie tais pat būdais 
atsikeršija, ir t.t.

Visa tai tarnauja akstinu 
kriminalybėn proto ar ner
vų ligoniams, doroviškai su- 
krikusiems, nepataisomiems, 
kerštinčiams. Visa tai dar 
labiau tarnauja pagunda per 
jauniems savystoviai vaiz
duotis ir teisingai suprasti 
gyvenimą. Jauni, neišėję 
mūsų gyvenimo mokyklos 
žmonės dažniausia tampa tų 
komercinių neva “žinių” ir 
to neva “meno” aukomis. O 
tuomet apie juos rašoma, 
kalbama, vėl ruošiamos kil
pos kitiems tokiems ...

Prisiskaitę, prisiklausę, 
prisižiūrėję visokių tų kal
tinimų’ jaunimui mes patys 
dažnai tampame veik be
jausmiais nelaimingiems. 
Atbundame tik tuomet, kai 
keno mums žinomo, tartum 
labai pavyzdingo asmens, 
šeimą ištinka panašus smū
gis.

Susirūpinti yra kuo:
Šeši milijonai šeimų 

vorsavosi. O kiek tokių, 
rie išsiskyrė, nors oficia
liuose organuose tas nėrą 
užrekorduota, nes tos šei
mos neturėjo ištekliaus įsta
tymiškai ištuokai. Kas tre
čioji pora pakriko.

Du trečdaliai prašiusiųjų 
ištuokos buvo moterys.

Du trečdaliai ištuokų ieš
kančiųjų yra gyvenantieji 
didmiesčiuose ar jų apylin
kėse.

Du trečdaliai ieškančių 
ištuokos yra bevaikiai.

Ar ištikrųjų tos moterys 
blogos? Ar miestiečiai la
biau sugedę už kaimiečius? 
Ar sąlygos turi ką bendrą1 
su bevaikyste, o bevaikystė 
su poros pakrikimu?

Atsakymo reikia ieškoti 
sąlygose.

Šeimos, kaip kad ir bile 
kurios kitos įstaigos liki
mas, blogėja su pablogėjimu 
visuomenės švietimo, nesau
gumu darbo, uždarbio, duo
nos ir pastogės, nesaugumu 
asmens laisvės ir gyvybės. 
Tad ir tos dejonės apie šei
mą nėra naujos.

Praėjusį šimtmetį 
spausdintame Komunistų 
Manifeste marksizmo moks
lo sukūrėjai Marksas su 
Engelsu štai ką turėjo pa

pavergiami 
komercijos 
kiais.”

Pasakyta, 
ventų šiandien.

Ar ne taip šiandien yra: 
pas mus? Mūsų santvarka 
ištraukia porai iš p<į> kojų 
daiktiškąjį pamatą — dar
bą ir pajamas. Daugelis te
bedirbančiųjų vos atsigina 
alkio vilką nuo durų ir ken
čia nuolatinę baimę netekti 
ir to, ką šiandien tebeturi. 
Ne kartą tėvas, motina, 
jaunas vyras, ar žmona pri- 

I versti apleisti namus, iš- 
sau | vykti toliau ieškotis darbo, 

i prie kurio uždarbis nelei
džia dažnai pasimatyti su» 
likusiais namie.

Ar suskaitė nors kuri 
įstaiga tuos, kurie išsiskyrė 
nesulaukę pirmųjų savo na
mų, kurie išsiskyrė tik dėl 
to, kad neturėjo namų?

Darbo unijų surinktos 
skaitlinės skelbia, jog arti 
keturiolika milijonų asme
nų, turinčių išlaikytinius, 
randasi be darbo ar tiktai 
dalį laiko tedirba. Ar gali 
tokiose šeimose viešpatauti 
ramybe ir geros nuotaikos? 
Tik didžiausiame susiprati
me gyvenančios šeimos, tik 
už vis stipriausios tokiose 
sąlygose teišvengia katas
trofos, vargais ir rūpesčiais 
padilintų nervų eksplozijos 
prieš vienas kitą.

Minėtosios — tik kelios iš 
daugelio priežasčių, dilinan
čių jau įsikūrusių šeimų ry
šius ir milijonams jaunimo 
pastojančių kelią į šeimyni
nį gyvenimą. A-a.

paprasczauszavs 
ir darbo įran

tarsi jiedu gy-

Nežiūrint kritiku, tenka 
pripažinti, jog dirbtinis 
gražinimasis, mokančioms 
dailiškai ir skoningai var
toti, prigelbsti pasilaikyti 
^gražesnėmis, negu prigim
tis -esamose sąlygose ir am
žiuje leistų.

Sakoma, moterys graži
nasi vyriausia tam, kad vy
rams patiktų. Daleistina, 
kad joms tas apsimoka — 
labai retai teužtinkame mo
teriškę, kuri, ieškojusi vy
ro, būtų likusi vieniša.

Tačiau — kokia naudą 
turi vyrai, kurie, 
do pasilaikymas apsaugoti 
plaukus nuo slinkimo ar nu- 
slinkusiems atauginti viso
kių tepalų ir muilų gamin- 
tuvių ir parduotuvių, kurių 
tūlos jau išaugusios į tur
tuoliu firmas.

Firmų turtai auga, kuo
met tos srities mokslininkai 
skelbė ir tebeskelbia, jog 
dar nėra atrasta pagalbos

įkę iš visos šalies apie 200 
mokslininkų, galvos odos ir 
plaukų šaknų specijalistų, 
per dvi dienas diskusavo 
niaukų slinkimo priežastis. 
Po perskaitymo 36 specifiš
kų pareiškimų, po diskusijų, 
jie vėl pakartojo, jog žmo
gus dar neatrado priemonių 
sulaikyti ant galvos plau-

ga- 
ku-

iš-

Praktiškos Naujovės
Buvo laikai, kuomet vie

nu kartu per dieną plovimas 
visos dienos indų būdavo ne
atleistina šeimininkės nuo
dėmė. Dabar indams plauti 
mašinų pardavėjai neraus
dami pataria, jog tauposi 
muilas, vanduo ir darbas, 
jeigu vienu kartu plaunami 
visos dienos indai.

Prie to prisidėjo ir New 
Yorkui patarėjai taupyti 
vandenį.

Einant į tą naujovę, ži
noma, reikia indus padėti 
taip, kad negadintųsi patys 
indai, negadintų oro ir ne
padėtų vabalams veistis.

* * *

Tūlose centrinėse krau
tuvėse jau parduodamas 
t u r g u n neštis maišelis 
(shopping bag), padarytas 

jis nylono, kuris užima ma- 
|žiau vietos už cigaretėms 
i dėželę, bet turi pajėgumo iš
laikyti 50 svaru. Kainuoja 
$1.

Stella E. Gumble, 70 metų 
amžiaus veikėja žydų moter> 
rų tarpe, iššoko iš Salisbury 
Hotelio lango (17-to aukšto) 
ir užsimušė. Sakoma, ji'sir
guliavo.

Biruta Ramoškaitė 
Dainuos Amerikiečiams 
Lietuvių Dainas

kus.
Priežastys maždaug nu

manomos, sako jie. Vyriau
siomis iš jų esančios: pri
gimtis, senstelėjimas, turė
jimas gausiai vyriškųjų 
hormonų.

“Medikališka profesija 
yra bejėgė gydyti pirmąsias' 
dvi priežastis ,o prieš tre
čiąją nepageidaujama ką 
nors daryti,” pareiškė dak- 

kaip ro-! taras Marion Sulzberger.
Tuo tarpu spauda ir ra

dijas vis dar tebėra pilni 
garbinimų visokių tepalų, 
vandenėliu, kurie turėsią 
sustabdyti plaukų slinkimą. 
Juos pirks rimti (ir nelabai 
rimti) vyrai, nes moterims, 
esančioms iš prigimties ap
dovanotoms skirtinga oda, 
tų “stebuklingų vaistų” ne
reikia.

Šeimininkėms
Ši Skyrių Veda E. V.

. Biruta Ramoškaitė
*

Neperseniai kalbėjausi su 
mūsų mylima dainininke 
Biruta Ramoškaite - Mann. 
Užklausiau, ar ji dar vis 
vaidina - dainuoja “Lost In 
The Stars” perstatyme. Ji 
atsakė, kad dar vis esanti 
tame • veikale, bet bus pa- 
liuosuota vienam vakarui, 
vasario 24, nes tą vakarą ji 
dainuos Cooper Union salė
je, 8th St. ir Astor Pl., New 
York City. Šį vakarą ruošia 
Cooper Union Concert The
ory, ir rengėjai užkviečia 
įvairių tautų dainininkus, 
kad išpildyti programą sa
vo tautos kalboj. Tad Biru
ta dainuos vien tik lietuviš
kas dainas.

Biruta prašė manęs pri
minti mūsų lietuviams apie 
tai. Jai suteiktumėt didelį 
malonumą, jeigu dalyvautu-sutrinti, norima išlaikyti

'atitinkamoj formoj). COM-'mėt tą vakarą, išklausyt jos 
BINE pamatiniai reiškia dainavimo. Aš manau, kad 
tik sujungimą produktų, ta-j nereikės dažnai priminti 
čįau kartais paduodamas ir lietuviams dalyvauti, nes 
toje prasmėje, kaip BLEND kiekvienas iš mūsų visuomet 
ii- MIX.

FOLD — įlankstytiniu 
būdu įmaišyti kokį paskiau
sia įdedamą purumui ar 
prieskoniui produktą, kaip 
kad išplaktą kiaušinio bal- 
Itymą ar grietinę, pirmiau-

cornstarch šia mente skrodžiant iš vir- 
išaus vienu kraštu indo že- 

ir'myn per mišinį, pertrau-

bis-

Steikas Su Pipirais 
(Kiniškai)

Svaras jautienos steiko
3 šaukštai riebalų 
šaukštukas druskos, 

kis pipirų
pora svogūnų
3 žali pipirai
puodukas selerių
puodukas sunkos, kur mė

sa virė, ar jautienos buljo
no

2 šaukštukai soy soso
2 šaukštai

(valgomojo krakmolo).
Turėk numazgojus 

smulkia? supjausčiusi sele- kiant per dugną, antru in- 
rius ir žaliuosius pipirus, do kraštu iškeliant mentę 
Supjaustyk steiką į mažus aukštyn ir taip raižant 
šmotelius ir gerai ‘apkepink skersai ir išilgai, kol įmaišo- 
skauradoje. Pridėk priesko-jma tas priedas. 
nius, visas daržoves, užpilk
mėsos sunka, gerai uždenk FLOUR — apvelti paviršių 

iki daržovės su- su paduotu recepte produk
tu,' duonos trupiniais, mil-

norime klausytis Birutos 
malonaus priimtino balso, 
ir stebėti jos interpretaciją 
dainų’.

Tad nepamirškite, vasa
rio 24 d., 8:15 v. v. (lygiūi), 
Cooper Union salėje, 8th St. 
ir Aston PL, New Yorke. 
Įžanga nemokama.

Montreal, Canada
D R EDGE,

ir šutink 
minkštės.

Sumaišyk cornstarch su tais (kartais gali būti sau- 
biskiu šalto vandens ir soy 
sauce, supilk ant visko ir 
dar pašutink iki sutirštės. 
Duok valgyti su virtais ry
žiais. Skanesnis, jei viskas 
karšta. Pakaks .trims ar ke
turiems asmenims.

sainių trupiniai, ‘ riešutai, 
ar koks kitas produktas).

COAT, MASK — apvelti, 
visiškai apdengti kuo nors, 
dažniausia kuo minkštu, 
skystu, kaip kad salads su 
mayonnaise ar dressingu, 
saldaines padažyti šokolade. 
Tačiau kartais vartoja ir 
toje prasmėje, kaip DRED
GE — apvelti kuo SAUSU.

CUT IN — kietą produk- 
vandeniu ar ko-{tą (kaip kad priruošiant 
recepte nusakytu pajui lukštą šaltus riebalus

valgiams Priruošti Meto
dų Pavadinimai, Randami 

Angliškose Virėjose
BASTE — pečiuje kepsnį 

aplaistyti 
kiu kitu 
skysčiu.

BEAT,
ir WHIP — plakti greitai, 
vienodu ratiniū mostu iki 
mišinys pasidaro švelnus, 
arba ir purus, oru išpūsta 
putele (jei paduotasis re
ceptas to reikalauja). STIR 
— tik gerai sumaišyti.

BLEND, COMBINE ir 
MIX — palengva, atsargiai 
maišyti

pajui lukštą šaltus riebalus 
kryžiavai vedamais peiliais 
per miltus su abiemis ran
komis) mažais krisleliais 
įmaišyti į sausą produktą, 
kad nesusiminkytų, nesusi
klijuotų įmaišant, išsilaiky
tų purus. .

DOT, ir. DUST — DOT 
apdėstyti mažais gabalėliais 
kur ne kur paviršių (kaip 
kad kepsnį sviestu ar tan

iki vienodai susi- kais); DUST — biskelį ap- 
maišyš (kaip kad salads,‘dulkinti sausu recepte pa- 
kuriuos nenorima sugrūsti, duotu produktu.

"CREAM, STIR,

Išsiskyrė iš Gyvųjų Tarpo
Vasario 1 d. mirė Juozas 

Macevičius, sulaukęs 52 metų 
amžiaus. Velionis pereitais 
metais buvo labai sunkiai ir 
pavojingai susirgęs. Per ilgą 
gydymąsi buvo kiek pasvei
kęs, bet pastaruoju laiku per
šalo ir trumpai pasirgęs mi
rė. Palaidotas vasario 3 d.

Velionis iš Lietuvos paėjo 
nuo Klaipėdos krašto. Į šią 
šalį atvyko prieš 22 metus ir 
visą laiką gyveno Montreale.

Jo karstą puošė eilė vaini
kų, jų tarpe buvo vainikai 
nuo Sūnų ir Dukterų Pašalpi- 
nės Draugijos; Vytauto Klu
bo ir LLD 47 kuopos, kurioms 
velionis, priklausė, taipgi, nuo 
šeimos, giminių, draugų ir iš 
darbavietės.

• šeima prašė išreikšti širdin
giausią ir giliausią padėką vi
siems, kurie pirko vainikus ir 
atsilankė į šermenis.

Vasario 2 d. negailestinga 
mirtis ištraukė iš gyvųjų tar
po' kitą dar visai jauną gyvy
bę, tai Stasį Akuckį, sulauku
sį 28 metų amžiaus. Jis pa
starųjų kelių mėnesių -laiko
tarpyje nesijautė gerai ir, sa
koma, mirė nuo širdies ligos. 
Palaidotas vasario 4 d.

NORI SUTEIKTI VAIKAMS MUZIKOS,- 
PASIKLAUSK PONO

Tokie bus nuostatai bile1 t.t., įdėjusiems pinigus.
kam, jeigu valdančiosios j Legijonierių viršenybe 
klasės apaštalams bus leista įsakė rekordus išmesti. Ne
siekti tiek, kiek jie nori. paklausius, turės išeiti iš

Tik ponų užgirtą muziką 
vaikučiams pareikalavo leis

it! Fairlawn, N. J., viršeny
bė legijonierių posto, kurio 
patalpose tenykštė Fair- 

jlawn Cooperative Nursery 
School rendavojasi penkis 
priešpiečius kas savaitė. .

Mokyklos vedėjai buvo 
pašaukti pasiaiškinti dėl 
vaikams vartojamų rekor
dų, kuriuos išleido Young 
People’s Records, Inc., taip
gi Young People’s Records 
Club.

Kas baisaus tuose rekor
duose?

“Garbina proletariatą,” 
darbininkus, dejuoja ponai. 
Dėl to “raus” laukan iš mo
kyklos tokius rekordus, šau
kė ponas Pritchard. Ypačiai 
jis nurodė vieną, pavadintą 
“Building a City,” kuriame I 
mažiukai gauna įžvalgą, 
kaip statoma pastatai, mies
tai. Rekorde, girdi, garbi
nama tokie statybos “maž
menos,” kaip garu operuo
jamų kastuvų operatoriai, 
staliai, malioriai. O jokios 
pagarbos neatiduodama fa
brikantams, bankieriams, ir

Nuliūdime paliko tėvus, 5 
sesutes ir pusseserę Skruibie- 
nę. Tai antras šeimai didelis 
smūgis, nes pereitais metais 
velionio broliš buvo troku su
važinėtas ir mirė.

Abiejų velionių’ likusioms 
šeimoms, giminėms ir artimie
siems didžiausia užuojauta 
liūdesio valandoje.

Turėjo Operaciją
Sausio 28 d. T. Skruibiūtė 

pergyveno apendicito opera
ciją. Rašant šiuos žodžius, li
gonė jau spgrįžusi į namus ir 
taiso sveikatą.

Virš poros savaičių atgal, 
lipant iš gatvekario, parpuo
lė ir išlaužė kojos kaulą G. 
Bindokas (Adomaitytė). Li

gonė serga pas savo tėvus.

Pastaruoju laiku V. Ivaš
kevičienė lanko daktarus dėl 
ištyrimo ligos. Greičiausiai 
prisieis turėti operaciją.

Metinis LLD 137 Kp. 
Susirinkimas

Sausio 29 d. įvyko virš mi
nėtos kuopos metinis susirin- 

i kimas, kuris buvo gana pa
sekmingas. Aptarta eilė svar
bių reikalų, nariai pasimokė- 
jo duokles. Perrinkta valdy
ba arba, geriau sakant, pasi
liko senoji. Parengimų komi
sijoj taip pat maži pasikei
timai. Nors gražus būrelis at
silankė, bet vistik neganėtinas 
skaičius. Toks narių neįverti
nimas susirinkimų nėra sveiku 
dalyku*.

Surprizo Partija
Sausio 28 d. pas dd. S. E. 

Virbalus! iniciatyva J. M. Ky
lių, Šilerio ir Bakanavičių, 
buvo suruošta surprizo partija 
paminėjimui 15 metų ženybi- 
nių sukaktuvių A. ir H. Šile- 
Tiams. Partija buvo labai gra-
ži. “Jaunavedžiai” apdova
noti vertingomis dovanomis.

Rengėjai prašė išreikšti di
delę padėką S. E. Virbalams 
už suteiktą vietą.

Korespondentas.

patalpų.
Leidus ponams įsakyti iš

kraustyti vaikų prižiūrėtu- 
vę už tai, kam jos muzika 
išdrįso garbinti eilinį žmo
gų, daleistina, jog rasis per 
privatiško buto* sieną ar 
rakto skylutę besiklausan
čiu “paytriotų” ir įsakinė
tojų negroti to ar kito re
kordo.

Fairlawn mokyklėlės ve
dėjai ryžtasi kovoti už teisę 
šviesti savo vaikus taip, 
kaip jie supranta geriausia. 

{Jie klausimą buvo perkėlę į 
New Jersey Association for 
Nursery Education Bergen 
apskrities skyrių. Skyrius 
pareiškė, kad vartojimas 
rekordų pateisinamas “dėl 
jų mokomosios vertybės.”

Tačiau iš East Patersono 
mokyklos tokie pat rekordai 
jau išmesti. O Fairlawn 
mokyklai graso netekinu 
buto bizūnas, nes 1-egijonie- 
riai “mandagiai priminė,” 
kad jų patalpose negalėsią 
daugiau groti tų rekordų../" 
Darbininkai savo doleriais 
išlaikomose mokyklose bus 
spiriami giedoti hosanna 
fabrikantams arba atsisa
kyti mokyklų. M-tė.

M»nuel Garcia, manadžeris 
Uncle Sam hotelio, esančio 
Bowereje, pardavė tūlam pi
liečiui butelį vyno. Paaiškė
jo, jog tas pilietis buvo val
diškas šnipas. “Jei aš būčiau 
žinojęs, kad jis yra seklys, 
nebūčiau jam vyno parda
vės,” teisinosi Garcia. Bet , 
teisėjas, nepaisydamas to, nu- 
smerkė hotelio manadžerį 30 
dienų kalėti.

Komercine Niujorko spauda 
(pav., net ir Daily News) šil- - 
tai pasitiko sovietinę filmą 
“Ivan Pavlov,” rodomą Stan
ley Teatre, Man'nattane.

Užsakymą, su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siuskite: Pattern 

- D^pt., 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y.
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ROJUS MIZARA

Kelias į Laimę
(Tąsa)

— Ne, ponas. Brangumas ėda! Kiekvienas smir- 
džius šiandien savo darbą profesionališkai vertina. 
Taip seniau nebuvo!

Akimirkoje bėris.sustojo ties stiklinėmis gonko- 
mis. Išlipome iš bričkos. Tarpduryj mudu pasitiko 
jau senyva, raukšlėtu veidu, perkeitusi moteriškė. 

• — Spėju, tai bus.,, tai garbmgas svečias!... 
Kokie laimingi mūsų nameliai!

— Ponas Kilpa, — tarė šeimininkas. — Čia ma
no ponia.

Garmienė atkišo man savo sudžiūvusią kietoką 
ranką, matyt, tikėdamosi, būk aš jon bučiuosiu, bet 
aš, laikydamasis savo unaro ir nusitarimo, jokiai 
poniai rankų nebučiuoti, paspaudžiau ją ir palei
dau. . .

Įėjome vidun. Kai mudu su šeimininku sėdėjome 
salione, Garmienė, pradariusi antrąsias duris, ve
dančias į sodą, iškilmingai, švelniu tonu prabilo:

— L-u-j-i-z-a! L-u-j-iz-a!
Po minutės - kitos įėjo vidun aukštoka, — aukš

tesnė už tėvą ir motiną, — liekni, gėliuotoj sukne
lėj, kregždžiuoto veido, jau, rodosi, ne visai jaunu
tė mergina, nešina gėlių kuokšte. Ji buvo pilna oru
mo. Pamačiusi mus, linksmai nusišypsojo.

— Lujiza, — buvo bepradedąs Garmus dukterei 
aiškinti, bet pastaroji tėvo kalbą pertraukė kaž ko
kia, ne visai lietuviška, gal francūziška, tarme:

— Papa, prašau leisti man pačiai padaryti spė
jimą: Tai bus ponas amerikonas, — ponas Mykolas 
Kilpa!... Neklystu?!.. .

Vėl mergina nusikvatojo, gal tam, .kad aš pama^ 
tyčiau jos tris auksinius dantis, ir atkišo man savo 
kūdą, bet kvepiančią ranką. Sužavėtas, — nežinau 
ko: aplinkos ar merginos, — ėmiau jon ir pabučia
vau!

— Taip, panele, — atsakiau, truputėlį susikon- 
fiūzinęs, susimaišęs. — Taip, aš esu tas pats: My
kolas Kilpa!

-— Mykolas!... — ji dar vis stovėjo arti ir svėrė 
mane. — Mykolas Arkaniolas!... Kaip gražu ir 
simbolinga!...

Nesupratau, kam ji įkišo “arkaniolą,” bet man 
atrodė, jog ne pajuokai.

— Lujiza, — aiškino motina, — tik vakar grįžo 
iš sostinės atostogų. Nabagėlė! Ji ten taip sunkiai 
dirba!

— Tautai! Viskas tautai! Ką reiškia žmogaus 
asmeniniai interesai, jei jie nebus nukreipti į bend
ruosius tautos interesus, — it užsisvajojęs, kalbėjo 
Garmus, nuolat traukdamas cigarą, kurį aš jam 
daviau — cigarą, atvežtą net iš Vandenmiesčio.

Bet Lujiza tarytum negirdėjo, ką kalba apie jos 
atliktus didžius tautai nuopelnus Kaune; dar vis 
mane visapusiai stebėjo. Pagaliau ji pratarė:

— Matot, ponas Kilpa! Esam neturtingi, nega
lim kuo nors išstaigingesniu tamstą priimti, tai, 
štai, pasitinku su gėlių puokšte. Jei priimsite, pra
šau, įsegsiu vieną rožę, — bus pirmai pažinčiai.

Aš paraudau, kaip virtas vėžys. Mergina, pagul- 
džiusi puokštę ant stalo, išrinko man gražiausią ir 
Įsegė švarko atlapan.

— Ačiū, ačiū, panele! — kalbėjau aš, nebežinoda
mas, ką kitą sakyti. Aš, iš tikrųjų pasijutau tarp 
šitų žmonių netašytas. Jų aukšta kultūra mane glu
mino ir stelbė!

— Pirmajai pažinčiai! — pakartojo mergina, 
nuo kurios dvelkė tvankokas perfiumo kvapas. — 
Amerikoje gal neturit tokių raudonų, kaip kraujas, 
gražių, kaip dangiškas augalas, rožių, kokių mes 
turime Lietuvoj.

— Amerikoje jie visko turi — įsikišo motina. — 
Visko, dukrele.

— Ne! — aš palaikiau Lujizos pusę. — Neturi
me tokių gražių rožių ir tokių dailių panelių!

—* Tamsta mane flateriui, — pasitenkinančiai 
kalbėjo mergina. — O, jūs, amerikonai!...

Tuoj sėdomės aplink skoningai paruoštą stalą ar
batėlei, kaip jie sakė. Tarnaitė atnešė arbatos, už
kandžių, o senis ištraukė iš šėpos butelį frahcūziš- 
ko konjako, vokiško šnapso ir lietuviškos valstybi
nės. Išgėręs vieną kitą stiklelį, aš pasijutau visai

# geroje nuotaikoje, —atsirado pas mane daugiau 
drąsos ir kalbos. Bėgyj poros valandų aš jau apsi
sprendžiau čia pagyventi net ir savaitę kitą. Ištrū
kęs iš patėvio pelėsiais dvokiančios sodybos, aš 
čia jaučiausi lyg naujame pasaulyje esąs. Senis 
klausė.:

— Kaip ilgai, ponas, žadate Lietuvoj paviešėti?
— Neilgai! — atsakiau.
— Girdėjome, ponas, esate. .. bankininkas? Biz

nis, kaip sako amerikiečiai, yra svarbesnis už,links
mybę. Che, che, che! Amerikonai — praktiški žmo-

• nes, tik truputėlį gal per daug pasvyrę į materija- 
lizmą.

Aiškinausi, jog nesu tiesiogiai susietas su banku, 
tačiau Lietuvoj gal ilgiau negyvensiu, kaip porą mė
nesių.

— Gaila! — buvo vėl senio žodžiai.
— Papa! — įsimaišė Lujiza, atidžiai klausiusi 

mano kalbos. — Nevarginkite pono Kilpos biznio 
reikalais ir rūpestimis. Jis parvyko tėvynėn poil
siui, — parvyko pasidžiaugti mūsų tautos nauju gy

venimu ir lietuvišku vaišingumu. Mes palikime jam ' 
pačiam apsispręsti, kaip ilgai jis čia norės gyventi. 
Darykime taip, kad ponas Kilpa čia gyventų ir gy
ventų, „ir kad jam vis labiau patiktų gyventi. Iš jo 
kalbos, suprantu, jog kaime, prie patėvio gyvenimas 
jo netraukia, nežavi. Argi mes negalime, — o aš 
manau, jog taip, galime! — sudaryti jam tokias są
lygas, kad jis, pabuvojęs pas mus taip ilgai, kaip 
norės, sugrįžęs į Ameriką, atsimintų apie Lietuvą 
tik malonumą, gėrį ir grožį?... Argi mes nesame 
priaugę patrijotizmo sąvokoje tiek, kad toks didelis 
ir šviesus lietuvis, kaip ponas Kilpa, sugrįžęs Ame
rikon galėtų visiems pasakyti apie lietuvišką vai
šingumą?!... | ,

Kai Lujiza kalbėjo, aš tirpau nuostaboje. Jos 
rinktiniai, apgalvoti, pilni sielos žodžiai, jos nuošir
dumas ir iškalbingumas mane pritrenkė. Rodosi, ga
lėčiau tokios kalbos klausyti ir klausyti. O ji kal
bėjo taip nuoširdžiai ir, rodosi, be specialaus tam 
pasiruošimo!

— Gerai, dukrele! — tarė Garmus, — darykime,' 
kaip sakai, jei tik ponas svečias mūs klausys.

— Jis turi klausyti! Privalome jį priversti mūs 
klausyti!

— Gerai, tai leiskit man, kaip šeimininkui, būti 
įsakymų davėju, o tu, dukrele, būk jų vykdytoju. Aš 
įsakau ponui Kilpai pas mus per vasarą gyventi, 
viešėtis, ilsėtis ir džiaugtis, pamirštant savo banką 
ir tūkstančius.

— O aš įsakau ponui Kilpai.. . Bet ką aš galiu 
daugiau beįsakyti? — kvatojosi Lujiza. — Papa, tu 
pavogei mano žodžius!... Aš įsakau, pareiškiu, kad 
visi mūsų raktai, yra tamstos, ponas Mykolai, kiše
nėje. Eikit, kur norit,.- darykit, ką norit.. .

— O ką tu, motin, įsakysi svečiui? —■ gerai nusi
teikęs, šypsojosi šeimininkas.

— Kas gi man belieka? Aš sakau: svečio kamba
rys ten, ten lova, ten — jam viskas.

Visi keturi pradėjome skaniai juoktis. Aš negalė
jau atsistebėti šitų žmonių, kurių savo gyvenime 
nebuvau sutikęs, draugiškumu. Man atrodė čia lyg 
naujas pasaulis. Nuolat dirstelėdamas į Lujiza, pa
stebėjau, kad jos pilkos akys dar vis matavo, svėrė 
mane. “Tikras lietuviškas nuoširdumas!” galvojau 
aš. Tik merginos kaklas man atrodė per ilgas ir 
truputėlį gysluotas.

Vakare sugrįžo sūnus Vytautas: petingas, aukš
tas ir dar jaunas vyras. Man buvo aiškinta, jog Vy
tautas Garmus užimtas tautos reikalais, valstybi
niais darbais ir jis retai kada grįžta namo net per
nakvoti. 1

Po vakarienės, pasivaikščioję po didelį sodą, pil
ną vaisinių medžių ir gėlių, — sodą, pro kurį sru
veno nedidelė upelė, mes susirinkome į pakajus, ir 
vėl pradėjome tuštinti butelius, besikalbėdami apie 
tautos reikalus, apie Ameriką ir kitus dalykus, su 
tuo susijusius. /

Pastebėjęs, jog šėpoje nedaug buvo belikę butelių, 
aš pasisiūliau rytoj rytą, jei šeimininkai sutiks, nu
vykti į Kurlius ir nupirkti daugiau gėralo.

— Ponui buvo pirmiau sakyta, — aiškino šeimi
ninkas: — viskas jūsų! Įsakysiu bernui užkinkyti, 
bėrį, na, ir važiuokite, kur tik norite!

— Mane priimsite,- ponas Mykolai? — įsiterpė 
Lujiza, ir saldžiai nusijuokė.

“ Na, Maiki, tu ir laimingas!” galvojau aš. “At
rodo, jog tavo kelias į laimę prasidės iš Ugniš- 
kių!...” °-

Mašinų-Traktorių Stočių Pagalba
Lietuvos Kolūkiams

(Rašo S. M.)
Lietuvoje dabar yra apie 5 

tūkstančiai kolūkių. Tarybų 
valstybė perdavė jiems- amži
nai ir nemokamai naudotis I 
per pusantro milijono hektarų 
žemės. Lietuvos kolūkiai turi 
dešimtis tūkstančių darbinių 
ir produktyvių gyvulių, taiko 
šiuolaikinę žemės ūkio tech
niką bei priešakinį mokslą-.

Buržuazinėje Lietuvęje val
stiečių laukąi buvo apdirbami 
arklių arba rankiniais padar- ’ 
gaiš. Dauguma vargingųjų 
bei vidutiniųjų valstiečių netu
rėjo jokių žemės ūkio mašinų 
ir apdirbdavo laukus arklais, j 
javus pjaudavo pjautuvais, o 
iškaldavo spragilais. 1

Dabar kolūkiniai laukai 
kruopščiai įdirbami galingos 
valstybinių mašinų - traktorių 
stočių (MTS) technikos pa
galba. Lietuvos kolūkiams į 
pagalbą tarybinės vyriausy
bės įsteigtos 77 mašinų - trak
torių stotys turi kelis tūkstan
čius traktorių, prikabinamo 
inventoriaus, sėjamųjų mašinų, 
kombinatų. Iki 1950 metų 
pavasario lauko darbų pra
džios Lietuvoje steigiama dar 
16 MTS. Traktorių parkas 
žymiai išaugs.

Lietuvos žemės ūkio techni
nio apsiginklavimo pakilimas 
prasidėjo nuo. Lietuvos žemės 
išvadavimo iš vokiškųjų - fa
šistinių grobikų momento, 
kuomet valstiečiai ėmė jung
tis į stambius kolektyvinius 
ūkius. Nuo pat pirmųjų žings
nių tarybinė valstybė suteikė 
jauniems kolūkiams didelę 
paramą bei materialinę pagal
bą. Tarybinė vyriausybė pas
kyrė milžiniškas lėšas Lietu
vos žemės ūkiui aprūpinti 
mašinomis. Vien 1949 metais 
Į Lietuvą atsiųsta 1200 naujų 
tėvynės gamybos traktorių ir 
tūkstančiai žemės ūkio maši
nų — plačiai griebiančių sė- 
jalnų mašinų, traktorinių kul
tivatorių, skutikų, lėkštinių 
akėčių, kombainų grūdams 
nuimti, kombainų linams nu
imti, runkelių kombainų, pla
čiai griebiančių šienapiūvių...

Visa šita technika padeda

pakelti žemdirbystės kultūrą, 
pagerinti laukų įdirbimą, gau
ti gausius derlius.

MTS agronomai ir techni
kai teikia kolūkiams • didelę 
pagalbą sudarant žemės ūkio 
darbų planus, įvedant žalie- 
nines sėjomainas,' mechani
zuojant darbą laukininkystėje 
bei gyvulininkystėje. Kolūkių 
ir MTS savytarpio santykiai 
yra tvarkomi sutartimi, kuri 
turi įstatymo galią.

1949 metų išdavos ryškiai 
demonstruoja bendrojo MTS 
ir kolūkių darbo vaisingumą. 
Lietuvos mašinų - traktorių 
stotys, aptarnaujančios kelis 
kolūkius, atliko lauko darbus 
aukštame agrotechnikos lygy
je ir .užtikrino gausaus der
liaus gavimą. Jei 1948 metais 

‘Lietuvoje dar buvo apskričių, 
kuriose vidutinis derlius nebu
vo didesnis kaip 11 centne
riu iš hektaro, tai 1949 me
tais derlingumas pakilo iki 15 
— 17 centnerių iš hektaro, o 
dviejose apskrityse pasiekė 
vidutiniškai 19 centnerių. Vi
suose kolūkiuose, kurių lau
kuose dirbo MTS mašinos, vi
dutinis derlingumas iš hektaro 
lygus 16 — 17 centneriu.

Jubarko apskrities Vitenio 
MTS aptarnauja 37 kolūkius 
ir visur surinktas gausus der
lius. Pušnio grandis “Nemu
no”’ kolūkyje gavo po 22 
centneriu vasarinių kviečių 
derlių ; iš hektaro, Sabaliaus
ko grandis “Pirmūno” kolū
kyje — 21 centnerį avižų. Po 
24 centnerius grūdinių kultū
rų surinko kolūkiečiai iš “Švy
turio” žemės ūkio artelės, kur 
dirbo MTS traktoriai.

Šie pavyzdžiai vaizdžiai 
byloja apie nepaprastai dide
lį MTS vaidmenį pakeliant 
derlingumą Lietuvos valstie
čių laukuose.'

Pokariniais metais Lietuvos 
mašinų — traktorių stotys 
parengė iš kolūkiečių tūkstan
čius žemės ūkio mechanizato
rių. Iš jų tarpo išaugo puikūs 
gamybininkai, rodą pasiauko
jimo patriotinio darbo Tėvy
nės labui pavyzdį.

Kolūkiuose atsirado trakto

rininkų, kombainininkų, trak
torinių brigadų brigadininkų, 
mechanikų, mašinistų, šofe
rių, kurių senas kaimas neži
nojo. Tai žmonės, kuriuos iš
augino tarybinė santvarka, 
naujoji tarybinė inteligentija, 
pirmūnai, stumią į priekį so
cialistinį žemės ūkį.

Tarybų Lietuva gyvena da
bar neregėtą žemės ūkio pa
kilimą. Jis vyksta spartaus 
mašininės technikos augimo 
baze.

Smulkių darbo valstiečių 
ūkių susijungimas į .stambius 
kolektyvinius atvėrė plačias 
perspektyvas beribiam žem
dirbystės kultūros kilimui, 
laukų derlingumo bei gyvu- 
lininkystės produktyvumo au
gimui.

Lietuvos darbo valstiečiai 
kuria naują pasiturimą 
gyvenimą. Skurdas^ beteisiš
kumas, buožių žiauriausias 
vargingųjų valstiečių ūkių iš
naudojimas — nuėjo praei
tin. i

KOLŪKIŲ JAUNIMO 
SUSIRINKIMAS TRAKUOSE

TRAKAI, 49-XI-30 d. — 
Trakų kultūros namų patal
pose įvyko kolūkių jaunimo 
susirinkimas. Į šį susirinkimą 
atvyko svečiai iš Joniškio 
apskrities.

Pranešimą padarė LKP 
Trakų apskrities komiteto 
sekretorius Aleksandravičius. 
Pranešėjas pažymėjo komjau
nimo ir jaunimo darbo laimė
jimus kolūkiuose, tarybiniuo
se ūkiuose ir MTS.

Diskusijose kalbėjusieji 
komjaunuoliai ir jaunuoliai 
pasidalino savo darbo patyri
mu organizuojant ir stiprinant 
kolūkius organizaciniu bei 
ūkiniu požiūriais.

V. Aukštuolis.
» ★

VILKIJA, 49-XI-16 d. — 
Naujas kino teatras statomas 
Vilkijoje. Statybos darbuose 
plačiai talkininkauja miesto 
darbo žmonės. S. Kalvaitis

ATOMINIAI VARIKLIAI 
PO 2 METŲ?

London. — Anglų valdi
ninkai skelbia, jog per dve
jus sekamus metus galima 
būsią pritaikyt atomų jėgą 
Anglijos laivams ir lėktu
vams varyti.

Knygos Apie Ameriką
SKYRIUS DVYLIKTAS

Ilgokai pasikalbėjęs su Garmaus iš Ugniškių šei
ma, ypatingai juo patim, sužinojau, kaip jam pavy
ko įsigyti šis gražus dvaras, dabar centru vadina
mas, ir palociukas, kurį senis nuolat vadino “gūžte
le” bei “pastogėle,” o Lujiza — rūmais.

Iš pat jaunų dienų pats Garmus buvo uolus tau
tos reikalų gynėjas, — kaip jis pats sakė, — ir 
kovotojas dėl jos laisvės. Caristinio režimo metu jis 
gyveno Rygoj ir ten turėjo kaž kokią kuklią valdinę 
tarnybą, bet Lietuvos niekad nepamiršęs. Pasauli
nio karo metu jis, jo žodžiais, 'kovojo vokiečius, len
kus, rusus, bermontininkus, o vėliau — savuosius 
tautos priešus, — komunistus.

(Bus daugiau)

23 paminklai Telšių apskrity
je. Daug istorinės reikšmės 
paminklų užregistruota Zara
su ir Ukmergės apskrityse.

(ELTA).

RAŠYTOJU VARDO 
STIPENDIJOS

VILNIUS, 49-XII-10 d. — 
Lietuvoje kiekvienam gerai 
besimokančiam studentui ski
riama stipendija.i

Vilniaus universiteto istori
jos-filologijos fakultete kas
met skiriamą eilė padidintų 
stipendijų gabiausiems stu
dentams.

Jauna rašytoja studentė 
Vilhelmina šuięaitė gauna 
Petro Cvirkos vardo stipendi
ją. Julijos žemaitės vardo sti
pendija paskirta P. Kama
rauskui, Balio Sruogos vardo 
— Vytautui Būdai, Juliaus 
Janonio vardo stipendija 
Gedeminui Adomaičiui ir t.t.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LIONĖS JANUŠYTĖS 

APYSAKOS VAIKAMS
VILNIUS, 49-XII-10 d. — 

Rašytoja-feljetonistė Liūne 
Janušytė parengė spaudai 
apysakų rinkinį vaikams.

L. Janušytės knygą išleis 
Grožinės Literatūros leidyk
la.

5.000 ARCHEOLOGINIŲ IR 
ISTORINIŲ PAMINKLŲ

LIETUVOJE
VILNIUS, 49-XIL10 d. — 

Archeologinių ir istorinių pa
minklų skyrius jau užregis
travo Lietuvos kaimuose ir 
miestuose apie 5.000 pamink
lu. sv

Apie 30 naujų, anksčiau 
nežinomų archeologinių pa
minklų užtikta Mažeikių aps
krityje, naujai užregistruoti

Lietuvi! •
I ♦ ,

Gyveni Jungtinėse Valstijose, kitaip — Amerikoje, tai žinok teisybę apid naują 
savo tėvynę. Tą gali geriausiai sužinoti iš knygų. Lietuvių Literatūros Draugija, ku
ri šiemet mini savo 35-kių metų sukaktį, skelbia didelį knygų išpardavimą. Skaityk 
sekamas knygas:

/ ' k

1. AMERIKOS DEMOKRATIJOS STEIGĖJAI. Parašė visa eilė autorių. Sužinok
kas buvo Washingtonas, Thoųias Jeffersonas, Samuel Adams, Thomas Paine, Benja
minas Franklinas, Patrick Henry, Rich, Henry Lee, Andrew Jackson, John Brown, 
Abraomas Lincolnas, Fredrikas Douglas, Tadas Kosciuško, Pulaski, moterys kovoto
jos dėl Amerikos žmonių laisvės. Visada turėk po ranka JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 
KONSTITUCIJĄ, kuri yra pirmu kartu teisingai lietuvių kalbon išversta ir telpa 
knygoj. Kiekvienas Amerikoj gyvenąs lietuvis šią knygą turi perskaityti. Ji turi 
364 puslapių, su paveikslais. Atspausdinta ant geros popieros. Kaina kietais vįršais 
$1, minkštais 50 centų. . . ’ į

' -H

2. ARGENTINA IR TEN GYVENANTI LIETUVIAI. Parašė R. Miza4; kuris 
gyveno Pietų Amerikoj. Rasite informacijų ne vien apie Argentiną, bet ir kitas Pietų 
Amerikos šalis. Knyga turi 190 puslapių, Pietų Amerikos žemlapį ir yra paveikslų. 
Kaina 50 centų. Turime nedaug.

3. KELIAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ. Parašė Antanas Bimba. Knyga turi 224 pus
lapių. Faktai apie Amerikos žmonių gyvenimą, turtus ir kaip galėtų būti žmonės 
laimingi, jeigu jie nebūtų skriaudžiami. Kaina 50 Tentų.

4. AMERIKOS DARBININKE. Parašė A. Bimba. Knyga apibūdina Amerikos 
darbininkių gyvenimą, laimę ir vargus. Turi 224 puslapių, su paveikslais, Knyga 
kietais viršais,, kaina 5.0 centų.

5. PIRMOJO PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO LEIDINYS. Apra
šymas darbų ir nutarimų įvykusio Urugvajuje Pietų Amerikos Lietuvių Kongreso. 
Yra apie 100 paveikslų jo dalyvių. Knyga turi 230 puslapių, kaina 50 centų.

• Kas pirks daugiau, kaip $1 vertės, tai persiuntimą mes apmokėsime.
Čekius ir money orderius išrašykite Draugijos iždininko vardu: z
J. J. KASHKEVICH. Kartu su užsakymu siųskite sekamu antrašu:

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

4 pusl.r—Laisvė (Liberty, Lithu Daily)— Tree., Vas. 15, 1950



Iš Saulėtos Floridos
Į Sarasotos (Floridoj) prie

miestį atvykau su\ savo ge- 
' rais pažįstamais ir draugais 
gruodžio 22 d., 1949 m. Tuo
met buvo atvėsęs biskį oras, 
bet į porą dienu jis stebėtinai 
atšilo taip, kad per visą sausį 
mėnesį vidurdienį temperatū
ra siekė 75 ir 85 laipsnius 
virš nulio.

Sarasota Herald-Tribune 6 
d. vasario sako, kad pagal oro 
biuro duomenis praeitas sau
sis buvo antras šilčiausias Flo
ridos valstijoje nuo 1891 me
tų, nuo tų motų ir pradėta 
vesti rekordas oro temperatū
ros. šių metų abelna tempe
ratūra buvo 67.9 laipsniai. 
Pirmesnis šilčiausias sausis bu
vo 69.1 laipsniai, 1937 metais.

ta labai daug namų-namelių- 
•patogių ir gražiai atrodančių, 
bet tuomet reikės nugriauti 
šimtus tūkstančių lūšnų-lūšne- 
lių, kuriose dabar gyvena šim
tai tūkstančių skurdžių negrų 
ir baltveidžių darbininkų; 
reikės statyti, budavoti liau
džiai žmoniški namai, name
liai, mano supratimu, ke
leriopai ir patogesni už tuos, 
i 9

kurie (tik keletas jų kaip 
kur) buvo pastatyti velionio 
Franklino Roosevelto prezi
dentavimo laikais dėl negrų. 
Keliolika tokių namų teko

I matyti St. Petersburge; ma
čiau keletą jų Sarasota mieste ; 
jie užvardinti Roose velto pro
jektu. Juose biskį patogiau 
negrai gyvena.

Su pradžia vasario mėnesio 
temperatūra oro biskį nupuo
lė, beveik kasdien pūkšto vė
sesnis šiaurys vėjelis. Bet die
nos vidury saulutė gana karš
ta taip, kad nuo 10, 11 vai. 
ryto iki 4, 5 vai. po pietų 
galima drąsiai būtį lauko vi
sai be marškinių, nuogam.

Sausio pirmą — Naujuose 
pietuose — teko būti lietuvių 
piknike J. ir A. Bernotų ūkyj, 
6 mylios į vakarus nuo miesto 
Tampa. Ten teko matytis su 
senais pažįstamais draugais ir 
draugėmis: Kraitis iš Orlan
do, Pakalniškiai iš Clearwa
ter, Jeskevičiūtė net iš Broo- 
lyno, A. Metei ionis iš Detro
ito ir kiti. Buvo apie 3,5-38 
ypatos, o vasario 5 dieną, to
je pat vietoje buvo net apie 
50 ypatų, buvo ir naujai at
vykusių iš įvairių valstijų: čia 
buvo ir Eva Simans iš Cleve- 
lando. Tarpe naujai atvy
kusių buvo girdėti noras ap
sigyventi toje šiltoje savo kli
matu valstijoje.

Yra žmonių, kuriems ne
patinka Florida ir kai kurie iš 
tokių žmonių net parašo il
gas korespondencijąs arba 
savo važinėjimo įspūdžius. 
Kritikuoja .jie šilto klimato 
namus (mat, nėra juose skie
pų — “beismentų”), karves, 
turinčias ilgus ragus, arba vi
sai berages, arba mažus, ku
dus arklius, nebuvimą trakto
rių, didelį skaitlių gyvačių, ir 
tt.

Aš nepolemizuosiu ,su įspū
džių rašėjais dėl netinkami] 
namų arba gyvulių, bet drū
tai pabrėžiu, kad jie nekriti
kuoja to, kas reikia kritikuo
ti. Ne krokodilius, karvių ra
gus arba nebuvimą traktorių 
(jų yra daug Floridoj) reikia 
kritikuoti, bet žmones. Kapi
talistų klasė, pelnagrobiai, 
darbo žmonių išnaudotojai ■— 
didžiausi kaltininkai, kad 
biedniokai darbininkai pri
versti gyventi lūšnose ne tik 
Floridoj, o ir Detroite, New 
Yorke, Čikagoje, Brooklyne, 
Maspethe. Taip, atsimenu, 
buvo Kaune, Vilniuj, Rygoj, 
Maskvoj, Kaukaze. Atsime
nu, prieš antrąjį pasaulinį ka
rą Juozas Šukys (visiems 
amerikiečiams gerai žinomas 
veikėjas) man rašė, kaip jis 
buvo pasiųstas iš Minsko Kau
kazan poilsiui ir sveikatos pa
taisymui. Darbininkiškoji ta
rybinė valdžia išbudavojo 
Kaukaze puikiausias sanatori
jas, ligonines, poilsiui namus, 
parkus su apelsinų ir vynuo
gių medžių sodais. O reikia 
žinoti, kad sovietinis Kauka
zas prilygsta amerikinei Ka-« 
lifornijai ir Floridai.

Čia, Jungtinėse Valstijose, 
kuomet darbininkai ir smul
kūs ūkininkai prieis suprati
mo, kad dėl savo gerbūviško 
gyvenimo reikia pakeisti da
bartinė kapitalistų valdžia 
darbininkiška, tuomet ir Flo
rida permainys savo išvaizdą

Floridon suvažiuoja daug 
senų žmonių; vieni, kad nepa
kenčia šaltų žiemų ir gilių 
sniego pusnių šiaurinėse vals
tijose, kiti — dėl negalavimų- 
nesveikavimų. Net Mikas De- 
troitietis savo rašinėlyj sumi
nėjo vieną kitą. Reikia pri
pažinti, kad tokių negalaująn- 
čių čia suvažiuoja desėtkai 
tūkstančių, net ir biednų vy- 

I rų ir moterų, kuriais niekąs, 
nei valdžia, absoliučiai nesi
rūpina. Ne taip bus darbi
ninkiškoj tvarkoj. Darbinin
kiška valdžia rūpinsis steigi
mu sanatorijų, nepagydo
miems ir paliegėliams bus 
steigiami poilsio namai, par-i 
kai.

Kadangi, kaip keliautojui ir 
neturinčiam automobilio, daž
nai priseina pėsčiam vaikščio
ti, kuomet neturiu kokio už
siėmimo, tai tenka prisižiūrė
ti, kaip seni žmonės, saulei 
švitinant, pusnuogi matikais 
ir šakėmis darbuojasi apie 
savo mažus naipelius, savo 
daržuose.

Man rašė d. V. Paukštys iš 
Miami miesto, jog jis daug 
laiko ir energijos įdeda savo 
darže. Darbo žmonės nepri
pratę ir todėl nemėgsta ir ne
nori būti be darbo, be užsi
ėmimo, bet nėra galimybių ir 
progų visiems užsiimti darbu. 
Valdančioji kapitalistų klasė, 
susigrobus viską į savo ran
kas, ir iš jų nagų neišsisuksi, 
nepabėgsi.

štai, susitikau vieną darbi
ninką, kuris dirba viename 
garadžiuje Sarasota mieste. 
Apie porą mėnesių sirgo ligo
ninėje, daktarai patarė apie 
mėnesį laiko ilsėtis, nedirbti. 
Klausiau, ar iš kitur čia at
vykęs?

Sakė:. “Mečiau ūkininka
vimą Georgia valstijoje ir 
atvykau į Floridą prieš dvy
liką metų.”

Klausiau : “O kaip su pa- 
sidarymu pragyvenimo?”

“Čia biskutuką geriau gy
venu,” atsakė jis man.

Sakė, jog milijonai akerių 
derlingos žemės Georgia vals
tijoje apleista, niekas nedir
ba, nėra išrokavimo ją apdir- 
binėti — nepelninga. Gam
tišku atžvilgiu labai graži 
valstija; neperšaltas ir neper- 
karštas klimatas, 0 vienok re
akciniai kapitalistai ir jų ku- 
kluksinė valdžia persekioja 
darbininkus ir smulkius ūki
ninkus, neleidžia jiems gyven
ti! Tas pat su Michigano 
valstija, kur apie 65 nuošim
čiai ' yra smulkūs ūkininkai, 
turinti nuo 10 iki 60 akrų že
mės. Ar jie visi turi trak
torius ir kitas žemdirbystei 
mašinas ?

Akyvaizdoje viso to, ver
kiant darbo žmonėms iš dirb
tuvių ir ūkių reikia statytis 
sau klausimą apie permainy
mą valdžios, pakeitimą kapi
talistinės sistemos.

Keliautojas.

gavus nuo savo brolio A. Ma- 
kulio laiško, kuris man atra
šė, kad mano broliai, vyras 
ir visa šeima yra nusiminę ir 
susirūpinę manimi Floridoj.

Rašo, kad kaip perskaitė 
Miko Detroitiečio įspūdžius 
apie Floridą, ir tūlo Ridge- 
vvoodiečio laiškus, tai tiesiog 
plaukai ant galvos atsistojo iš 
baimės, kad mane išleido ant 
poros savaičių pasilsėt į Flo
ridą pas mūsų senus draugus, 
buvusius nevv.haveniečius A. ir 
S. Masonus.

Brolis rašo, kad tu ten, Mi- 
amėj, su tais prakeiktais kro- 
kodiliais gyveni, jie tave suės 
ir mes tavęs gyvos jau dau
giau nematysime.

Aš tuos Miko Detroitiečio 
ir Ridgewoodiecio aprašymus 
Ijaisvėjc pati skaičiau ir gar
siai juokiausi, kartais pykau 
ant rašėjų ir ant redaktorių, 
kam tokias naivias žinias tal
pina.
se nėra 
sybės.

raštuo-Juk tuose jų 
nei 10 nuošimčių tei- 
Jokių krokodilių -prie 

stubų ir po lova nėra, tai ra-
šėjas buvo perdaug jau išsi- 
maukęs, kad jam tik krokodi- 
liai akyse ir per sapnus ro
dėsi.

Mikas Detroitietis sako, kad 
su krokodiliais kartu žmonės 
voliojasi. Aš maudausi jū
roje, maudausi saulės spin
duliuose, važiuoju žuvauti, 
bet niekur nemačiau kartu su 
žmonėmis 
pavojingų

krokodilių bei kitų 
driežų. Jeigu kro- 
yra kur raistuose, 
ten būna; kokiamtai lai jie 

paibeliui mums ten pas juos 
lysti ?. . . Esu tikra, kad abu 

apimti

Cleveland. Ohio
Protesto Mitingas Prieš 
Varžymą Žodžio Laisves

Du jauni žmonės, Darbo 
Jaunuolių Lygos nariai, Louis 
Holland ir Paul Albert, birže
lio. 19, 1949, kalbėjo viešame 
protesto mitinge, ant E. 33- 
čios gatves, prie? Central Avė., 
tai yra, toje vietoje, kur po
licija nušovė 18 metų negrų 
rasės jaunuolį Earl Kennedy.

Policija, nubaltinimui savo 
elgesio, liepos 9, 1949, areš
tavo abu kalbėtojus, primes
dama juodviem kurstymą 
žmonių prie riaušių. Paul Al
bert jau nubaustas $25 ir 3(į 
dienų kalėjimo, 
suminta 
daugiau 
smerkti 
šininko

Todėl Bill of Rights Komi
tetas šaukia protesto mitingą 
prieš teisimą tų jaunuolių 
prieš policijos terorą ir žudy- 

. mą negrų rasės žmonių, 
per praeitus pusantrų 
nušauti 3 negrai.

Mitingas įvyks sekantį ket
virtadienį, vasario 16, Majes
tic Hotelyj, 22'19 E. 55th St., 
kampas Central Avė. Pradžia 
8-tą valandą vakare.

Bet čia 
žodžio laisvė, 

niekas neišdrįstų 
policijos ai’ kito 
nedorus darbus.

jau 
kad
pa- 
vir-

nes 
metų

rašėjai tik apmaudo 
taip rašo.

Brangus mano broli Anta
nai ir visi kiti šeimos nariai, 
būkite tikri, kad parvažiuosiu 
sveika ir gyva ir parvažiavus 
savo vyrą Juozuką kalbinsiu, 
kad sutiktų palikti vaikus ir 
New Haveną, o apsigyventu
me Miamėj. Man čia patin
ka gyventi. Tik aš kiek abe
joju, veikiausiai, mano vai
kai, vyras, broliai ir kt. ma
nęs nepažinsite, kaip parva
žiuosiu, nes mano oda pasi
keitė į kitokią spalvą.

Gyvename toje pačioje Stu
lgoje su Ignu ir Izabele Sut- 
kais, brooklyniškiais, tai kar
tu važiuojame žuvauti, mau
dytis ir svečiuose pas jųjų ir 
mano pažįstamus. Aš čia su
tikau bridgeportiečių, water- 
buriečių, n c w h a v e n i učių, 
brooklyniečių ir taip iš visos 
plačios Amerikos lietuvių ir 
visi tokie patys žmonės, kaip 
ir visur, ne taip, kaip savo 
laiškuose Ridgewoodietis rašo, 
kad su atkištais pilvais, ne
normalūs.' Jeigu panorėsime 
asmens išvaizdą paniekinti, 
tai galima surasti daug trū
kumų ir ridgewoodiecio iš
vaizdoj. Parašysiu antrą 
laišką apie Floridą, o ypač 
Miami.

i

nariai,

Emily Miller.

Pittsburgh, Pa.

Youth Harmonizers — jaunų 
negrų bažnytinis choras. Abu 
chorai gražiai sudainavo.

Robesoii’o-Seeger’io
Koncertas

Paul Robesorias yra daina
vęs Clevelande ne vieną kar
tą. Tik tuomet jis dainuodavo 
Hanna Teatre, kur įžanga sie
kia iki $5 ir daugiau, ir dėl 
to jo dainų klausydavo di-j 
džiumoje turčiai.

Šį kartą Robesonas dainuos 
darbo žmonėms. Kad darbo 
žmonės turėtų progos jį iš
girsti ir pasigrožėti jo 
mis, todėl Progresyvių
ja, kuri rengia šį koncertą, 
atspausdino 2,000 įžangos ti- 
kietu po 60 centų. Kiti bus 
kieįk brangesni. Bet čia dar 
ne -viskas,
tas, tai vienas 
Amerikos 
Pete Seeger.

Robesono 
certas įvyks
Auditorijos Music Hali.

J. N. S.

daino-
Parti-

Bus ir kitas artis- 
iš žymiausių 

liaudies dainius

ir Seegerio kon- 
kovo 20, Public

Dr. Du Bois Prakalbos
Pilnai Pavyko

Negro istoriko Dr, Du

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 1.41 kp. susirinkimas įvyk: 
sekmadienį, vasario 19 d., 1950 
vai. po pietų, 143 Pierce St. 
lankykite visi, išgirs’ite svarbi)
pertus iš mūsų komisijos veikėjų 
apie organizacijos veikalus. 
Komitetas. (28-29)Bois 

ir kitų kalbėtojų pasiklausyti 
publikos susirinko virš 2,000, 
Cory metodistų bažnyčios di
džiojoj auditorijoj.

Mitingas buvo šauktas pro- 
.ga Lincoln© ir Douglas gim
tadienių paminėjimo. Bet mi
tingą rengė apie 20 skirtingų 
apylinkių kliubai bei tarybos, 
kurios veikia prieš diskrimi
naciją negrų ir kitų mažumų. 
O svarbiausias to mitingo 
tikslas buvo, kad priversti 
miesto tarybą išleisti teisingos 
samdos įstatymą. Bet miesto 
politikieriai, jausdami tokį di
delį spaudimą, pasiskubino iš
leisti Teisingos Samdos įsta
tymą 5-kiomis dienomis prieš 
Dr. Du Bois prakalbas. Todėl Į 
šiose prakalbose tapo priimta 
padėkavonės rezoliucija mies
to tarybai ir administracijai 
už išleidimą to įstatymo.

Dr. Du Bois savo kalboje 
paliete Lincoln ir Douglas nu
veiktus darbus Amerikos 
žmonių gerovei, pabrėžė dis
kriminacijos žalingumą Ame
rikos žmonių gyvenime ir už
siminė apie blogas šaltojo ka
ro pasekmes Amerikos ir už
sienių darbo žmonėms. Kiti 
kalbėtojai didžiumoje kalbėjo 
prieš rasinę ir mažumų dis
kriminaciją.

Muzikalę programą išpildė 
Abrasevic Singing Society ir

Mirė stambus biznierius — 
saliūnininkas Antanas' Z (lan
kus, 11 d. vasario. Turėjo 
apie 53 metus. Palaidotas 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse. 
Iš Lietuvos buvo kauniškis. 
Paliko nuliūdime žmoną.

Mirė W. Zickus, apie 60 
metų. Priklausė prie LDS 
160 kuopos. Buvo našlys. 
Paliko du sūnus, kurie gyve
na Clevelande. Palaidotas 
Lietuvių Tautiškose kapinėse.

Sausio 21 d. mirė Auna 
Kieksas, tai motina Jono Ma
tomo. Velionė paliko du sū
nus ir daug anūkų.

*

Ragina Kovoti
Prieš Irdžionkšinus

and 
pre

CIO International Fur 
Leather Workers Unijos 
zidentas, Ben Gold, praėjusią 
savaitę pasiuntė telegramą 
CIO prezidentui Philip Mur
ray. Joje Ben Gold reikalau
ja, kad Murray šauktų kovon 
visus CIO unijų narius ribotai! 
streikai!''protestui prieš val
džios išduotą indžionkšiną, 
d r a u d ž iantį angliakasiams 
streikuoti.

m„ 2, 
Alsi-1

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Klubo susirinki

mas įvyks vasario (Feb.) 20 d., pra
sidės 7:30 vai. vakare, Laisvės Cho
ro salėje, 155 Hungerford St. Visos 
narės 
Taipgi 
vesti.

no, jog samdytojai ir vyriau
sybė pasiryžo anuliuoti, pa
naikinti visus tuos laimėjimus, 

’ kuriuos angliakasiai yra pa
siekę savo kovomis. Darbinin
kai mano, kad čia yra moja- 
masi panaikinti - sudaužyti 
pati angliakasių unija.

Gold reikalavo, kad Mur
ray sušauktų nepaprastą CIO 
unijų atstovų konferenciją, 
kurioje būtų aptarti patys 
svarbiausieji reikalai, dabar 
liečiantieji angliakasius.

Gold siūlo raginti preziden
tą Trumaną paleisti pagal 
Taft-Harttey įstatymą sukurtą 
komisiją tyrinėjimui angliaka
sių ir jų samdytojų kivirčių, 
nes toji komisija yra šališka— 
prieš darbininkus, už samdy
tojus.

Bendrai, organizu o t u o s e 
Niujorko darbininkuose verda 
nepasitenkinimas visa padėti
mi, kurioje ^šiuo metu anglia
kasiai stovi. Darbininkai ma-

Važiuotės darbininkų unija, 
atstovaujanti 43,000 miesto 
transportacijos tarnautojų, 
baigė savo raportą ir jį įteiks 
miesto administracijai. Ra
porte reikalaujama pakelti 
darbininkams algas ir page
rinti darbo sąlygas.

Policija įteikė 97 asmenims 
reikalavimus būti teisme ir 
pasiaiškinti, kodėl jie Man
hattan© gatvėse mėtė visokius 
popiergalius. Nuo dabar, kaip 
žinia, policijai įsakyta areš
tuoti kiekvieną, kuris be ato- 
žiūros teršia gatves.

PITTSBURGH. — Yra 
jau alpstančių del alkio an
gliakasių.

Undertaker & Embalmer

yra kviečiamos dalyvaut i. 
pasirūpinkite ir naujų alsi-'

V. K., sekr.!
(28-29)

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Dovanai Puikus 
Kalendorius

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

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

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

No. 2. Reumatiškų ir Įvairių 
skausmų ................... » 1.25

No. 3. Odos Įvairių nesveikumų, 
gelbsti nuo "rash”, "athletes 
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 čekį. Adresuokite

Jų vardai:

SO. BOSTON, MASS.
Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas 

rengia šaunų balių, sekmadienį, va
sario (Feb.) 39 d., kaip 2 vai. die
ną, 318 Broadway, So. Boston, Mass, j

Gardūs kalakutienos pietūs su mu- 
zikale programa. Bus “Broadway 
Kvartetas” ir kt.

Prašo visus atsilankyti ir tuo pa
gelbėti klubui užlaikyti visiems rei
kalingą užeigą. Lauksime visų. 
Komitetas. (27-28)

MONTELLO, MASS.
Linksmas Kepurių Balius

ALDLD 6-ta kuopa rengia links
mą kepurių vakarą su šokiais, Taut. 
Namo apatinėje salėje, 8 Vine St., 
pradžia 7:30 vai. vakare, šeštadieni, 
vasario (Feb.) 18 d., įžanga 50c. as
meniui, prie to kiekvienas gaus gra
žią dekoruotą kepurę. Bus gera mu
zikei šokiams. Namie gaminti geri 
valgiai. Kviečiame senimą ir jauni
mą j šį gražų pasilinkisminimą.
Rengimo Komisija. (27-29)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų kuopos susirinki

mas įvyks vasario (Feb.) 18 d., 
pradžia 7-tą vai. vakare, Liaudies 
name, 735 Fairmount Avė. Draugės, 
būtinai susirinkite visos ,ncs turė
sime prisirengti prie surengimo per
statymo veikalo “Trilype Pora,” ku
rį perstatys brooklyniečiai, 38 d. 
kovo (March). Būtinai ateikite į šį 
susirinkimą. Sekr.
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*MEDUS IR KAVA
Dabar pas J. W. Thomsoną galite gauti Naturalio, susicukravusio, 

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

P.S. Už persiuntimą nemokame.

❖

❖ 
❖

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

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

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

TELEPHONE

STAGG 2-5043

RES. TEL.

HY. 7-3631

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tol. EVcrgrcen 8-9770

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

tik $1.00

"sinus” nosies ir 
nesveikumo ........ 1.25
niežėjimo odos, ar 

ivy”, "rectum”. 1.25 
‘piles”, greitai

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

Vietiniai galit ateiti 607 Broad St.. 
Hartford.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342 
k

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-796

IflIlIlIlillflIlilIlIllIlIlIilIlllM

JOSEPH BALTAITIS
B AR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

X“.TELEVISION
SHUFFLE BOARD

■■■■
|« CHARLES J. ROMAN

—taps šalies gražuolė. Čia 
tuomet ir žemė taps derlin
gesnė, karvėms ragai sutrum
pės; tuomet bus priauginama 
daugiau citrinių vaisių, uogų, 
daržovių ir tt.

.Darbininkų valdžiai įsistei
gus, Floridoje atsijas neap
sakomai daug darbų, ne tik 
dėl vietinių žmonių, bet ir 
dėl atvažiuojančių Čia poil
siui. t Čia dabar yra pristaty-

Miami, Fla.
* j

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Didžiai godojamas* 
redaktoriau!

Prašau suteikti mano šiam 
laiškui vietos mūsų gerbiamo.] 
Laisvėj. Būčiau nerašius šio 
laiško, jums, jeigu nebūčiau

Pas mus bedarbių yra daug, 
daugelis jau po 6 mėnesius 
be darbo. Fabrikai, rodosi, 
dirba, bet nešaukia atgal į 
darbą tų darbininkų, kurie iš 
tų fabrikų paleisti.

D. P. Lekavičius.

NEW YORK. — Taksės 
užmuša 8 kartus daugiau 
žomnių, negu privačiai au
tomobiliai.

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Lalsni uotas Bąlsamuotojas) 

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

f
❖f

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 

mo- 
mūsų

1113 Mt. Vernon St. . 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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Niujorkas — 
Skersai-Išilgai

Vassar Brothers Hospital, 
veikias Poughkeepsie, N. Y., 
susitarė bendrai veikti su 
Niujorko Universiteto-Belle- 
vue Medical Centru. Abi įs
taigos apsikeis gydytojais ir 
patyrimais ligonių gydyme.

Manoma, jog majoras O’- 
Dwyeris, grįžęs iš Floridos, 
pradės rūpestingiau veikti dėl 
miesto vandens “taupymo.” 
Gal bus išrastos kokios prie
monės, pagal kurias bus ga
lima aprėžtas naudojimas 
vandens, jei jo stokos pavo
jus dar vis nepras’šalins.

★

Dešimties niūjorkiškęs Ka
taliku Archdiocezijos apskri
čių skautai (Boy Scouts) pa
radavo Penktąja Avenue pra
ėjusį sekmadienį.

★
Maureen Kelly, 6 m. am

žiaus mergaitė, gyvenanti 
Flushinge, kuomet ji žaidė 
tuščiame Uote, pakliuvo po 
šlijančiu rąstu ir buvo milti
nai sužeista; nugabenta į li
goninę, ten tuojau mirė.

★
Teisėjas Morris Rothenberg, 

pirmininkas United Palestino 
Appeal fondo, paskelbė, jog 
praėjusiais metais ši įstaiga 
išleido daugiau negu $41,- 
000,1'00 žemdirbystės pakėli
mo reikalams Palestinojo.

★
Advokatas Morris L. Ernst 

sutiko ginti Robert A. Voge- 
ler’į, belaukiantį savo teismo 
Budapešte. Vogeleris Vengri
joje buvo suimtas kaip sveti
mos valstybės šnipas ir ten 
jam buvo suruošta byla. Ernst 
laukia iš Vengrijos liaudies 
vyriausybės vizos.
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Bus Dvi Dienas: šeštadienį ir Sekmadienį

Kovo-March 25 ir 26
<♦>
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<♦>

Šeštadienį prasidės 6-tą vai. vakare
Sekmadienį nuo 2-ros vai. po pietų

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiam
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Laukiame dovanų iš visos Amerikos daiktais ir pinigais! 
Visi ir visur rūpinkimės sustiprinimu savo dienraščio 
-finansiniai!

<

>

4

Ak, Jūs Vištos, Jūs Višteles!...
Apie sausio 29 dieną įvyku

sį laisviečių suvažiavimą Broo
klyne dar vis rašoma. Kry
žiokų spauda, pamačiusi, kad 
iš “pikieto”, atlikto ties Kul
tūriniu Centru išėjo didelis 
pišš, dabar visaip raminasi.

Tai spaudai, mat, svarbu, 
kiek žmonių dalyvavo laisvie
čių suvažiavime ir bankiete. 
Jai svarbu kiek galima mini
mizuoti mūsų publiką, buvu
sią bankiete, kad tuo paro
džius: “žiūrėkit, kiek pas
laisviečius buvo mažai žmo
nių! Tai mūsų darbas, mes 
tai atlikome...”

Jeigu, daleiskime, kryžio
kams ir būtų pavykę sulaiky
ti vieną kitą žmogų nuo ėji
mo mūsų pramogon, tai juk 
nieko baisaus, nes tie žmo
nės, prievarta sulaikyti vie
ną kartą, ateis kitą kartą, ki- 
kitokion pramogon pasiro
dys ir savo pasieks: parems 
dienraštį Laisvę.

Bet to nebuvo. Abejoju, ar 
kryžiokams pavyko sulaikyti 
nors vieną žmogų.

Taigi po to, po mūsų ban- 
kieto, Vienybė su Amerika 
susitarė, jog reikia sakyti, 
kad mūsų suvažiavime ir ban
kiete dalyvavo “80 žmonių”. 
Duoti mums šimtą žmonių, jie 
atsisakė, nes tai, jų nuomone, 
būtų per daug.

Keleivis atsisakė duoti 
mums net ir 80 žmonių; jis 
parašė, jog parengime buvo 
ne daugiau, ne mažiau, kaip 
50 žmonių.

štai, jei norit!...
Tuomet pas kai kuriuos jų 

buvo pradėta galvoti, jog 
toks mažinimas, toks rašymas 
nebus geras.

Tysliava, taigi, pasiryžo, 
kitoje savo laikraščio laidoje, 
padidinti mūsų /publikos 
skaičių.

Kasdieną bus margumynų programa ir šokiai

LIBERTY AUDITORIUM
(Lietuvių Kultūriniame Centre)

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

Įžanga 40c asmeniui (valdžiai taksai įskaityti)

Geri valgiai, pilni pietūs dienom ir vakarais

•a

Juozas Tysliava yra gud
rus vyras, nėra ko nei sakyti. 
Jis, prieš laisviečių bankietą, 

[atvyko į Kultūrinio Centro ki- 
činą ir pradėjo skaityti, kiek 
laisviečiai gamina bankietui 
vištienos. Paskui jis susiskai
tė, kiek tų porcijų svečiai su
valgė.

Na, ir po to jis parašė:
“Vakarienei buvo užsakyta 

300 vištienos porcijų, o suval
gyta — 114.” Po skaitlinės 
“114” Tysliava padėjo dauk- 
taškį, tarytum sakydamas: 
žiūrėkite, kas ten darėsi: net 
186 porcijos vištienos liko ne
suvalgytos! Visa tai reiškia 
laisviečiams nuostolius.

(Jis, matyt, norėjo pasa
kyti laisviečiams: kodėl jūs 
nedavėte atlikusių vištienos 
porcijų tiems, kurie aplink 
Kultūrinį Centrą vaikščioda
mi baubė ir staugė, kaip al
kani vilkai. Bet jis nedrįso 
tai pasakyti!)

Tai jis štai ką primeta:
“Laisvė neparašė, ką ji da

rė su tomis nesuvalgytomis 
porcijomis, kurių kitą dieną 
restoranai nenorėjo pirkti.”

Supraskite : laisviečiai ban
dę parduoti restoranams at
liekamas porcijas, bet jie at
sisakę jas pirkti. Va, kokie 
laisviečiams nuostoliai pada
ryti !

wNa, nelaimingas Vienybes 
skaitytojas, pasiskaitęs šį Juo
zo Tysliavos išmintingą raštą, 
be abejojimo, pasakys: Tai 
turime gerą redaktorių, — jis 
žino viską, net ir tai, kas da
rosi Kultūrinio Centro kičiny- 
je, net ir tai, kas darosi Di
džiojo Niujorko restoranuose!

Bet aš, buvęs kičinyje ir 
bankiete, norėdamas pasitar
nauti Juozui ir tiems, kurie jį 
seka, noriu pataisyti mažą 
“zecerišką” klaidelę, įsiskver
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busią Tysliavos “traktate”: 
nei Kultūrinio Centro kičiny
je, nei pačiame bankiete tą 
dieną nebuvo nei vienos viš
tienos porcjjos. Kitais žo
džiais: vištienos visiškai tą 
dieną nebuvo visame Kultūri
niame Centre!

O jeigu kas mano, jog aš 
klystu, tai tegu pasiklaus tų 
900-1,000 žmonių, kurie sau
sio 29 dieną ten buvo, mitin
gavo, valgė ir linksminosi!...

Vištas žmonės vadina nevi
sai gudriais paukšteliais, bet 
žiūrėkite, kaip jos susuko gal
vą tokiam išmintingam vyrui, 
kaip Tysliava!... R.

Žmonės Kalba Apie 
IDS 1 Kp. Bankietą

Sekamą šeštadienį, vasario 
18 dieną, kaip žinia, įvyks 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 1-mosios kuopos bankie- 
tas. Tai bus metinis bankie- 
tas ir jis įvyks Liberty Audi
torijoje, Richmond Hill.

Pas mano jau keletas žmo
nių klausė: ar turi tikieta 
šiam bankietui ? Bet aš ne
turėjau, tai atsakiau: klaus
kite pas kitus LDS 1-mos kuo
pos narius, arba pas jos val
dybą: A. Veličką,' pirminin
ką, M. Stakovą — sekretorių, 
A. J. Gilmaną — kitą sekre
torių, P. Kapicką — iždinin
ką.

— Kur mes juos sueisimo?— 
jie klausia.— Juos čia, Rich
mond Hillyje, retai tenka ma
tyti. .

Sakau: bilietus galite gau
ti Laisves administracijoje.

—Ot, jei taip, tai gerai!
ž/monės pasiilgę bankicto,. 

sueigų, pasikalbėjimų, pa- 
žmonių. Todėl jie ir laukia 
šio LDS 1-mos kuopos metinio 
bankieto.

Tikieto į bankietą kaina, be
je, yra tik $2.50.'

LDS Narys Senyvasis.

Grįžo iš Ligoninės
Pereitą savaitę buvo pra

nešta spaudoje, kad Mae 
Merk, gyvenanti po 1823 Ma
dison St., Brooklyne, pateko 
Medical Center ligoninėje, 
New Yorke. Jos draugė, 
Mrs. "Karpavičienė. užėjo į 
Laisvės administraciją ir pra
nešė, kad Mae Merk jau na
mie je.

Beje, Karpavičienė priminė, 
kad pati ligonė ruošėsi su
rengti *40 m. vedybų minėji
mo parinkę, susikviesti drau- 
gūš^ažįstamus į namus, bet, 
štai, nelemtoji liga ją sulaikė 
nuo suruošimo parės. Jai pri
siėjo minėti savo vedybinę su
kaktį, kuri buvo vasario 7 d., 
ligoninėje. Visvien esame ti
kri, kad jos draugai linki 
Mae Merk greitai pasveikti ir 
sulaukti 50 (Golden Wed
ding) metų vedybinės sukak
ties. L.

Sveiksta
• Vytautas Sungaila, sūnus 
Eleonoros ir Kazio Songailų, 
neseniai buvo operuotas. Po 
operacijos sėkmingai sveiksta, 
tikėjosi šiomis dienomis jau 
būti namie pas tėvus, 1510 
Ocean Parkway, Brooklyne. 
Jaunasis Sungaila yra praė
jusio karo veteranas.

Vytautui linkime greit su
stiprėti.

žinią telefonu pranešė Ona 
Malinauskienė.

Sing Sing kalėjimo viršinin
kai paskelbė, jog šiuo metu 
jiems atsieina 45 c. išmaitinti 
vieną “įnamį” (kalinį) per 
dieną. Na, o 1947 lėšavo 51 
centas.

RANDAVOJIMAI
Išnuomuojama du kambariai, 

dviem vyrams ar dviem merginoms. 
Kreipkitės tiktai šeštadieniais ir 
sekmadieniais -yisą dieną. T. Yuske- 
vičienė, 298 Irving Ave., Brooklyn, 
N .Y. ■

Kur Bus Galima
Linksmai Laiką Praleist 

šeštadienį, vasario 18r d., 
šv. Jurgio Draugystė rengia 
55-tą metinį balių Grand Pa
radise svetainėje. Ten bus 
galima linksmai laiką praleis
ti, prie skanių užkandžių ir 
gėrimų, su pažįstamais susi
eiti, prie smagios muzikos pa
sišokti, nes Antano Pavidžio 
orkestras gros lietuviškus ir 
amerikoniškus naujausius šo
kius. O jau seniai yra žino
ma, kad šv. Jurgio Draugystės 
parengimuose galima daug 
pažinčių rasti, nes susirenka 
lietuviai brooklyniečiai ir iš 
apylinkės.

širdingai kviečiame lietu
vius ir lietuvaites, čia galėsi
te pažįstamus susieiti ir į nau
jas pažintis sueiti, mintimis 
pasidalinti. O įžanga gana 
pigi, tik 75 c. Kviečia ren
gimo komitetas.

J. Vaznys.

Prisiminiau Apie 
Projektuojamą Klubą

Praėjusį sekmadienį užeinu 
į Lietuvių Kultūrinį Centrą, 
žmonių, mažai. Vieni sėdi, 
šnekučiuojasi, kiti varlinėja 
laikraščius.

Na, ir man kilo mintis: 
jeigu turėtum šachmatininkų 
ir čekerininkų klubą, tai jie 
čia dabar sau galėtų pažaisti, 
žmoniškai, kultūriškai laiką 
praleisti, smegenis patreini- 
ruoti.

Bet tokio klubo dar neturi
mo. O jis reikalingas.

K. S.

Reikalauja Pašalinti 
Sekretorių Sawyer

United Electrical unija, 
savo laiške, pasiųstame prezi
dentui Trumanui, reikalauja 
pašalinti iš vietos komercijos 
sekretorių Sawyer už tai, kam 
jis neteisingai paduoda skait
lines apie bedarbius.

Unijos atstovas, Russ Nicon, 
sako, jog Sawyer skelbia, būk 
nedarbas, girdi, padidėjęs 
sausio mėnesį dėl to, kad tą 
mėnesį buvo blogas oras, nors 
visiems yra gerai žinoma, jog 
sausio mėnesį oras buvo ne
blogas. Be to, Sawyer, sako 
laiškas, mažina pačių bedar
bių skaičių, skelbdamas, būk 
jų šalyje esą apie puspenkto 
milijono, kuomet faktai rodo 
ką kitą: bedarbių esą apie 
6,500,000.
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Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisves Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 
v- pieninių valgių gražus

» pasirinkimas.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes 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 7-6288

Nužudė Žmoną ir
Savo Sūnų

Murray Goldberg, gyvenąs 
po num. 177 Brook Ave., 
Bronkse, sekmadienį nužudė 
savo žmoną Estelę, taipgi 18- 
kos mėnesių sūnų Kenneth.

Goldbergai buvo išsiskyrę; 
sekmadienį jis aplankė ją, 
atsinešė gėlių, nes tai buvo

Biznių 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 biznių, pusininkų (partnerships) 
ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, kuris 
yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti
nėse Valstijose ir Federalėje 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 geriąusia galėčiau jums 
patarnauti. — Rašykite:

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

Telefonas: EVERGREEN 4-3049.

GREENWOOD 
WINE & LIQUOR STORE 

L5487
Stanley Rutken & Edward Rutken 

(Rutkunai) Savininkai

Kokių tik likerių jums reikia, Amerikos išdirbimo ar im- 1 
portuotų, kreipkitės pas Rutkunus—

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

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

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

Matthew A. 
BUVUS 

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

rTl TDD^G D4D 411 GRAND STREET 
jLUI r o o AH Brooklyn, n. y.

Joseph Zeidat Jr., prop
NAMŲ gaminimo valgiai kasdien

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
Telefonas
EVergreen 4-7729 

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y.

Te.lefonas: EVergreen 4-8174

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Treę., Vas. 15, 1950

Valentine diena. Tačiau, su 
gėlėmis, Goldbergas atsinešė 
ir revolverį, kuriuo baigė gy
vybę žmonos ir sūnelio.

šiuos žodžius rašant, Gold
bergas policijos yra ieškomas-.

Penktadienį B r O O k 1 yno 
Academy of Music salėje Bos
tono Simfonijos Orkestras 
duos koncertą; vadovaus 
Charles Munch.

| SHALINS
? (Slialinskas)

FUNERAL HOME

84-02 Jamaica Ave.
į (at Forest Parkway Station) >
7 Woodhaven, N. Y.

(
Suteikiam garbingas laidotuves s 
Koplyčias suteikiam nemokamai > 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai: I

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

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valančios:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0208

TELEVISION

t




