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Kriaučių unija suspendavo 
Joną Buivydą, kuris aną die
ną, susimobilizavęs hitlerinius 
chuliganus, užpuolė ir suardė 
lietuvių kriaučių lokalo susi
rinkimą ir neseniai panašų 
šposą bandė iškirsti Laisvės 
suvažiavimui. Taipgi, sako
ma, tapo suspenduotas jo 
vienmintis Vaitukaitis, kurį 
Buivydas buvo be kriaučių su
tikimo išrinkęs lokalo pirmi
ninku.

Labai seniai skaičiau kny
gutę “Blind Leaders of the 
Blind” (Akli Aklųjų Vadai). 
Man ji dabar prisiminė. Bui
vydas ir Vaitukaitis yra akli, 
jeigu jie mano, kad tuo keliu 
eidami jie taps kriaučių va
dais.

★
New Yorke yra “keista” 

bažnyčia. Ji vadinasi “Com
munity Church.” Jos kunigai 
yra liberalai. Jie irgi teigia, 
kad nereikia karo, nereikia 
h-bombos. Jie nutarė protes
tuoti prieš karo pavojų ir per 
36 valandas be sustojimo 
melstis už taiką.

Vienas tų kunigu yra man 
gerai pažįstamas. Kai aš dir
bau Amalgameitų unijoje, re
daguodamas “Darbą,” jis bu
vo tekstilės darbininkų unijos 
sekretorius. Tai Rev. A. J. 
Mušte.

Maldos, žinoma, mažai ką 
tepagelbės. Bet kunigas Bal
konas turėtų pasimokyti iš 
Rev. Mustės, kad daug geriau 
melstis už taiką, negu Web
ster salėje žmones ir tautas 
plūsti.

žmonės, kurie girdėjo Bal- 
kūna kalbant, arba tamsias 
ganias kurstant prieš pažan
giečius, abejoja, ar tik tam 
prelatui nebus iš galvos viena 
lenta iškritus.

★
Vasario 23 d. The N. Y. 

Times praneša iš Maskvos: 
“Izviestija šiandien pabrėžia 
Sovietu jsitikinimą, kad ra
mios lenktvniu sąlygos paro
dytų nedvejojančią socialisti
nės santvarkos pirmybę prieš 
kapitalistinę santvarką ir kad 
socializmui nereikia karo, jog 
įrodžius savo istorinę pirmy
bę.”

Sveika mintis, tvirtas argu
mentas.

Lai tos dvi socialinės san
tvarkos ramiose sąlygose 
lenktynėse Įrodo savo pirmy
bę. Lai žmonės be karo ir 
h-bombos pasirenka tą san
tvarką, kuri jiems geriau pa
tinka.

šita filozofija sudaro pa
grindą kovai už taiką.

★
Prancūziškiems imperialis

tams gan brangiai atsieina iš
laikymas kolonijos Indo-Kini- 
ja. Jie ten užlaiko 150,000 
vyru armiją, kuri, kovoje su 
partizanais, per paskutinius 
pora metų neteko 50,000 už
muštais.

Didelė Indo-Kinijos dalis 
turi savo revoliucinę valdžią, 
kuriai vadovauja Ho Chi 
Minh.

Kai prelatas Krupavičius 
lankėsi pas mus Amerikoje 
svečiuosna, aš rašiau, kad jo 
juoda barzda vra jo politikos 
barometras. Bet jokiu būdu 
aš negalėjau Įsivaizduoti, kad 
ta jo barzda Įvels jį Į nesu
sipratimus su gaspadinėmis. 
Bet Įvėlė: nubaidė gaspadi- 
nes!

Kai Krupavičius sugrįžo iš 
Amerikos Vokietijon ir parsi
vežė ne tik Grigaičio išbu
čiuotą juodą barzdą, bet ir 
didelį maišą amerikoniškų do
lerių, manė, jog nuo dabar 
galės ramiai sau* gyventi. Ir
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Bet darbiečiai gavę tik mažą 
daugumą vietų seime

London, vasario 24.—An
glijos seiman tapo išrinkta 
266 Darbo Partijos kandi
datai, 256 Churchillo kon- 
servatai - toriai ir 6 libera
lai, kaip buvo pranešta 
penktadienį 12 valandą die
ną.

Darbiečių vadai sako: Su 
tokia maža seimo narių 
dauguma (tiktai 10) sun
ku būtų jiem valdyt šalį. 
Valdžios veikimui reikėtų

turėti bent 30 darbiečių 
daugumą seime.

(Laisvei einant presan, 
dar nebuvo užbaigti balsų 
skaičiavimai.)

. Konservatai džiaugiasi, 
kad, turėdami tokį didelį 
savo žmonių skaičių seime, 
galėsią gniuždint darbiečių 
siūlymus dėl pramonių so- 
cializavimo (suvalstybini- 
mo).

Vėliausios Žinios
Washington. — Mainierių 

Unijos advokatai penkta
dienį reikalavo, kad Fede-

bo Federacijos 
William Green

pirmininkas
Faktinai ra-

Žymieji naciai išsisuko 
nuo bausmės
Bonn, Vokietija. — Vaka

rų Vokietijos seimas nuta
rė panaikint nunacinimo 
teismus ir sugrąžint visas 
pilietybės teises vadina
miems trečios ir ketvirtos 
rūšies naciams.

Tą sumanymą davė Au
gustas Euler, vadinamos 
laisvosios demokratų parti
jos narys. Bet jis pripaži
no, kad nunacinimo teismai 
per 5 pastaruosius metus 
nekliudė žymiausių nacių, 
leido jiem išsisukti nuo bet 
kokios bausmės.

Sovietų armija sako, 
“nebijom gąsdinimų”

Maskva. — Minint 32 me
tų sukaktį nuo Sovietų ar
mijos ir laivyno įkūrimo, 
ginkluotų sovietinių jėgų 
vadovai pareiškė, kad tos 
jėgos pasiruošusios atmušti 
busimuosius priešus ir ap
ginti ne tik sovietinę tėvy
nę, bet ir kitas taiką mylin
čias tautas.

Raudonoji žvaigždė, So
vietų armijos laikraštis, sa
ko, vakariniai karo kursty
tojai nenugąsdins Sovietų 
nei paprastomis atomų 
bombomis nei “pragarinė
mis” hydrogeno bombomis.

Trumanas pranašauja 
demokratų laimėjimą 
rudenį

Washington.—Prez. Tru
manas pasikalbėjime su ko
respondentais lėmė, kad 
ateinančio rudens rinki
muose bus daugiau demo
kratų senatorių ir kongres- 
manų išrinkta, negu repu- 
blikonų.

būtų gyvenęs, jeigu būtų ne
pabėgus jo gaspadinė. Turi 
barzdą ir pinigų, bet neturi 
gaspadinės!

Pasekmės: Spaudoje pasi
rodo smarkus prelato Krupa
vičiaus paieškojimas gaspadi
nės, bile kokios ,kad ir ne lie
tuvaitės, bile tik ji mokėtų 
gabiai patarnauti.

Bet, matyt, tas paieškoji
mas nieko nedavė. Barzda 
kliudė.

Rezultatai: Vartau So. Bos
tono Darbininką ir netikiu sa
vo akimis: Prelatas Krupa
vičius jau be barzdos!!

Vieną dalyką, matyt, pre
latas pagaliau išmoko: gera 
gaspadinė ir juoda barzda— 
du nesuderinami dalykai.

Vėl ieško komunistų 
tarp valdininkų

Washington. — Republi- 
konas senatorius Joseph R. 
McCarthy pasakojo, kad 
valstybės departmente “yra 
arba neseniai buvo bent 57 
komunistai.” McCarthy 
šaukė tokius ištirti; ir Se
natas vienbalsiai paskyrė 
tyrinėjimų komisiją.

McCarthy reikalauja, kad 
valstybės sekretorius Ache- 
sonas ir prez. Trumanas 
parodytų visus dokumen
tus, kur sužymėti “ištiki
mybės” kvotimai, kurie bu
vo padaryti valdininkam ir 
valdininkėliam.

Achesonas pareiškė, kad 
visi “neištikimieji” ar ta
riamieji “komunistai” išra
vėti iš valdžios. Kaip Ache
sonas, taip Trumanas atsi
sako parodyti tyrinėtojams 
ištikimybės kvotimus.

McCarthy todėl karščiuo
jasi ir reikalauja patraukti 
Achesoną teisman už “Se
nato paniekinimą.”

10 milionų bedarbių 
vakarinėj Vokietijoj

Washington. — Sunki 
krizė išsivystė vakarinėje 
Vokietijoje, užimtoje ame
rikonų, anglų ir francūzų. 
Ten susidarė jau 10 milio
nų bedarbių, kaip sakė val
stybės sekretorius Dean 
Acheson, kalbėdamas sena
torių komisijoje užsieni
niais reikalais. Ir tai nežiū
rint, kad Amerika šimtais 
milionų dolerių per metus 
remia vakarų Vokietiją.

Sen. Tydings reikalauja 
atominės viršenybės

Washington. — Demo
kratas senatorius Millard 
Tydings neseniai ragino A- 
merikos valdžią eiti į tiesio
gines derybas su Sovietais, 
kad išvengtų atominių-hy- 
drogeninių bombų karo.

Dabar gi Tydings reika
lauja, kad Amerika visais 
garais gamintų sau atomi
nes - hydrogenines bombas, 
iki bus įvykdytas “pilnas 
įvairiu pasaulio kraštų nu
siginklavimas,” kas liečia 
vadinamus paprastus gink
lus. Tydings pabrėžė Sovie
tų armijos galybę.

ORAS. — Giedra, šalta.

ralis teisėjas R. Keech pa
naikintų kaltinimą prieš li
niją. Teisėjas atmetė reika
lavimą ir pašaukė uniją į 
formlų tardymą ateinantį 
pirmadienį.

Keech teis Mainierių U- 
niją už teismo paniekinimą. 
Nes minkštosios anglies 
mainieriai tęsia streiką, ne
paisant, kad teisėjas Keech 
savo indžiokšinu įsakė jiem 
tuojau darban grįžti.

Unijos advokatai nurodė, 
kad jos pirmininkas John 
L. Lewis du kartu šaukė 
tuos angliakasius darban; 
ir jie streikuopa kaipo as
menys, o ne pagal unijos 
valią.

Bet teisėjas vis tiek laiko 
uniją atsakinga už streiką.

Spaudos ir radijo prane
šimai teigia, kad Keech ga
lėsiąs milonais dolerių nu
bausti uniją.

PRAGA. — Čechoslova- 
kijos valdžia ištrėmė du a- 
merikinius mormonų misio
nierius kaip nužiūrimus 
šnipus. Jiedu eidavo į grie
žtai uždraustas vietas.

MASKVA. — Sovietų 
spauda pažymi, jog tam ti
kras skaičius Amerikos 
Kongreso narių nesutinka 
su karine prez. Trumano 
politika.

WASHINGTON. — Dar-

gino prez. Trumaną, perim
ti užstreikuotas angliaka- 
syklas į valdžios rankas, 
kad priverstų minkštosios 
anglies mainierius dirbti.

Tuo tarpu tūkstančiai ei
linių Federacijos narių re
mia streikierius.

Londone motinos protestuoja 
prieš hydrogeno bombas

London. — Keli tuzinai 
čionaitinių motinu su kūdi
kiais vežimėliuose protesta
vo prieš pragarinių hydro
geno bombų planuotojus ir 
gamintojus.

Jos demonstruodamos 
reikalavo susitarti su So
vietų Sąjunga taip, kad bū
tų uždrausta naudot atomi
nes - hydrogenines bombas.

BULGARŲ SPAUDA 
SAKO, JANKIAI VA
DOVAVO SUOKALBIUI

Sofija, Bulgarija. — Bul
garų spauda tvirtina, kad 
Jungtinių Valstijų atstoyas 
Heath vadovavo sąmokslui 
nuversti demokratinę Bul
garijos valdžią ir prijungti 
Bulgariją Jugoslavijai. Už 
dalyvavimą tame sąmoksle 
buvo nusmerktas ir pakar
tas bulgaras Kostov’as.

Jungtinės Valstijos su
traukė diplomatinius ryšius 
su Bulgarija, girdi, už A- 
merikos atstovų apšmeiži
mą, c

Vengrija reikalauja sumažini Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos atstovybių štabus

Budapest, Vengrija. — 
Vengrijos valdžia pareika
lavo, kad Jungtinės Valsti
jos ir Anglija sumažintų 
savo atstovybių štabus.

Vengrijos vyriausybė pa
siuntė Amerikai ir Angli
jai pareiškimus, kurie tvir
tina, kad anglų-amerikonų, 
atstovybės veikliai dalyva
vo šnipinėjime ir kenkimo 
veiksmuose prieš Vengrų 
Liaudies Respubliką. Sako, 
tatai parodė teismas prieš 
amerikoną Robertą Vogele- 
rį ir anglą jo padėjėją Ed
garą Sandersą.

Vogeler ir Sanders prisi
pažino, kad jiedu šniukšti
nėjo karines, ūkines ir po
litines Vengrijos slaptybes 
ir nešė sušnipinėtas žinias 
diplomatiniams Amerikos 
ir Anglijos atstovams.

Vogeler, Tarptautinės 
Telefono - Telegrafo kom
panijos vice - pirmininkas, 
tapo už tai nuteistas 15 me
tų kalėti, o jo bendradarbis 
Sanders — 13 metų.

Tas pats teismas nusmer- 
kė du. vengrus pakarti kaip 
Amerikos ir Anglijos šni
pus, o tris kitus vengrus už 
tai ikalino iki 10 metu.

Savo notose - pareiški
muose Vengrijos valdžia 
sako:

Jungtinių Valstijų atsto
vybė samdo 103 vengrus, o 
Anglijos atstovybė — 43 
vengrus, ir beveik visi tie 
anglų - amerikonų samdi
niai yra buvusios fašistų 
valdžios šalininkai. Jie yra 
žinomi kaip Vengrijos 
Liaudies Respublikos prie
šai.

PRAŠYDAMAS PINIGU PRE KOMUNIZMĄ, 
ACHESON BAUGINA SOVIETINE A-BOMBA
Washington. — Valstybės 

sekretorius Acheson’as sa
kė Senato komisijai užsie
niniais reikalais, jog dabar, 
kuomet Sovietai turi atomi
nę bombą, tai juo labiau 
reikalinga amerikinė para
ma vakarų Europai pagal 
Mapshallo planą.

Trumano - Achesono val
džia prašo Kongresą pas
kirti 2 bilionus, 950 milionų 
dolerių tretiesiems Mar- 
shallo plano metams.

Kartu Achesonas prane

šė, kad valdžia svarsto, 
kaip medžiaginiai paremti 
pietiniai - rytinės Azijos 
kraštus — Thailandą (Sia
mą), Burmą, Indo-Kiną ir 
Anglijos koloniją Malają 
prieš komunizmą.

Valstybės departmentas 
siunčia karinius savo atsto
vus į francūzų koloniją In
do-Kiną tartis su vadinamu 
“imperatorium” Bao Dai. 
Franci j a neseniai paskyrė 
Bao Dai Indo-Kinos valdo
vu.

K0NGRESMANA1 UŽGYRe TIK BEDAN
TĮ NEVA TEISINGOS SAMDOS BILIŲ 
Tas bilius nereikalauja baust 
už skriaudingą samdymą

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas 240 bal
sais prieš 177 priėmė repu- 
blikono Samuelio K. Mc- 
Connell’io bilių, kuris tik 
tuščiai pataria, kad darb
daviai teisingai samdytų 
darbininkus, bet neverčia 
darbdavius laikytis teisin
gumo. Bilius neskiria jo
kios bausmės samdytojams, 
kurie skriaus darbininkus 
dėl jų tautybės, spalvos, re-

Pripažino naujajai 
Kinijai 93 lėktuvus
Hong Kong. — Vyriausias 

čionaitinis anglų teismas 
nusprendė perleisti Kinijos 
Liaudies Respublikai 93 
lėktuvus, kurie andai pri
klausė trims Čiang Kai-še- 
ko kinų oro linijoms. ,

Pernai šie lėktuvai per
skrido į anglų koloniją 
Hong Kongą. Daugumas tų 
oro linijų direktorių ir la
kūnai tada atsimetė nuo 
čiangininkų ir nutarė per
vesti lėktuvus liaudiška j ai 
Kinijai.

Amerikinis generolas Cl. 
Chennault su bendrais pa
darė popierius, kad jie, gir
di, pirkę tuos lėktuvus iš 
Čiang Kai-šeko kinų. Bet 
anglų teismas Hong Konge 
atrado, jog tai buvo tik po
pierinis, klastingas neva 
pirkimas.

Priešsovietinis melas 
greitai subliūško

Berlin. — Vokiečiu laik
raštis Abend, leidžiamas a- 
merikinėje Berlyno dalyje, 
paskleidė išmislą praeitą 
šeštadienį, būk Sovietų 
maršalas Leonidas Govoro
vas vadovavęs suokalbiui 
Leningrade prieš premje
ra Staliną ir būk suimta 
200 to pasakiško sąmokslo 
dalyvių.

Dabar gi sovietinė spau
da parodo, kad Govorovas 
yra vienas įžymiųjų kandi
datų rankimams į Aukš
čiausiąją Sovietų Tarybą 
(sovietinį seimą).

Nuteistas šveicaras kaip 
Amerikos šnipas
Berne, Šveicarija. — Švei

carų armijos mechanikas 
Willy Gerber teisme prisi
pažino, kad jis per eilę me
tų šnipavo Jungtinėms Val
stijoms, Franci j ai ir Angli
jai. v

Už tai jis galėtų būti nu
teistas visą amžių kalėti.

OTTAWA. — Kanados 
generolas A. G. McNaugh
ton pareiškė, jog be reikalo 
yra keliama baimė, būk So
vietai galį greitai pradėt 
atominį užpuolimą.

PARYŽIUS. — Gręsia 
400,000 darbininkų streikas 
Paryžiaus srityje.

ligijos ar politinės partijos.
Tai bedantis neva teisin

gos samdos bilius, kurį de
mokratas kongresmanas 
Adam Clayton Powell pa
vadino “monu, apgaule ir 
nieku daugiau, kaip tik ge
ru patarimu.”

Powell buvo įnešęs bilių, 
kuris reikalauja teisti ir 
bausti samdytojus, kurie 
skirsto ir skriaudžia darbi
ninkus dėl jų spalvos, reli
gijos, tautybės bei politi
kos. Oficialiai Trumano de
mokratai žadėjo remti 
Powellio bilių, bet jo vieton 
buvo priimtas kiauravidu- 
ris republikono McCon- 
nell’io bilius.

Už tuščią McConnell’io 
biliu balsavo:

115 demokratų, 1 libera
las - demokratas ir 124 re- 
publikonai, o prieš jį 134 
demokratai, 42 republiko- 
nai ir 1 darbietis' (Marcan- 
tonio). #

Šis bilius, beje, sako, jog 
turėtų būti paskirta valdi
nė komisija, kuri tyrinėtų 
skriaudingą samdą ir mo
kytų samdytojus, kad rei
kia laikytis teisybės ir vyk
dyti lygybę. Bet jeigu sam
dytojas atmestų patarimus 
bei pamokymus, jam nebū
tų jokios bausmės už tai.

Tas bergždžias bilius da
bar perduotas Senatui 
svarstyti. Valdinių demo
kratu vadas senatorius 
Scott Lucas ketino siūlyti 
biliu su bausme skriaudin
giems samdytojams.

Atžagareiviai demokra
tai senatoriai iš pietinių 
valstijų rengiasi palaidoti 
bet kokius teisingos sam
dos bilius, — jei ne kitaip, 
tai filibusteriu — begali
niais tauškalais ir riks
mais.

Naujas amerikinis “kaulas” 
bankrutuojančiam Titui

Washington. — Associa
ted Press praneša, jog ne
darbas paralyžiuoja Jugo
slavijos audyklas ir kitas 
pramones; bedarbių skai
čius vis didėja; Jugoslavi
jos prekyba su užsieniais 
nuopuolė 50 procentų nuo 
to laiko, kai Jugoslavijos 
valdovas Tito nukreipė sa
vo politiką prieš Sovietus 
ir demokratinius jų kaimy
nus.

Tad Amerikos valdžia, 
bijodama, kad Tito nežlug- 
tų, žada jam dar 10 iki 15 
milionų dolerių paskolos, 
bet ne pinigais, o ameriki
niais dirbiniais ir medžiago
mis.

Taigi Amerika “numes 
dar vieną kaulą Titui” kaip 
Sovietų priešininkui,- sako 
tos žinios antraštė N. Y. 
World-Telegrame.

DETROIT. — Tebėra su- 
klimpusios derybos tarp 
Chryslerio automobilių kor
poracijos ir jos streikierių, 
CIO unijistų.
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Visiškas pablūdimas
Kaip nepataikautų prezidentas Trumanas ir valstybės 

sekretorius Acheson, reakcijonieriams jie vistiek atrodo 
“raudonais.” Jie šaukia, kad prezidentas negana kovoja 
komunistus, nors kiekvienoje savo kalboje jis komunistus 
“garbina.” O daugiausia gauna sekretorius. Dabar re- 
akcijonieriai-užpuolė valstybės departmentą, kurio galva 
yra ponas Acheson. .

Jungtinių Valstybių Senatas nutarė ištirti valstybės 
departmentą. Tyrinėjimą praves Senato Užsienio Reika
lų Komisija. Tyrinės ir ieškos komunistų. Republikonai 
reakcijonieriai tvirtina, kad valstybės departmente, tie
siog sekretoriaus Achesono globoje, pilna privisę “neiš
tikimų,” “nepageidaujamų” tarnautojų, kad ne mažiau, 
kaip penkiasdešimt septyni yra tikri komunistai! Aišku, 
sako, kad juos reikia sumedžioti ir išravėti.

Šis Senato žygis aiškiai parodo, kur mūsų šalies val
dovus jau nuvedė raudonbaūbizmo isterija. Tyrinėjimas 
po tyrinėjimo, ablava po ablavos. Užtenka valdžios tar
nautojui kur nors abejingai išsitarti apie politiką, apie 
kapitalizmo dorovingumą ir jau tave apšauks “raudo
nuoju,” “radikalu,” “komunistu.” Eikvojama laikas 
pinigai. Žmonės erzinami ir pri-e isterijos vedami.

ir

NEBEPASITIKI 
VALSTYBĖS 
SEKRETORIUM

Kadaise taip aukštai
lęs ir garbinęs valstybės se
kretorių Dean Acheson, ku
nigų Draugas jau reiškia 
abejonę, apie jo gabumus ir 
teisingumą. O tai vis dėl tos 
mūsų politikos linkui Kini
jos. Draugas rašo:

Valstybės sekretorius p. 
Achešon, kalbėdamas apie 
Kremliaus sutartį su Kinijos 
komunistiniu režimu, pareiš
kė, kad tasai dokumentas yra 
nauja, didelė to krašto žmo
nėms nelaimė. Tos sutarties 
tekstas nė kiek nesiskiriąs nuo 
visų kitų Kremliaus sutarčių 
su satelitinėmis valstybėmis. 
Tai aiški kopija.

Bet kiti tarptautinių politi
kos dalykų žinovai tvirtina, 
kad rusų-kinų sutartis vis tik 
yra smūgis Jungtinių Valsty
bių politikai santykiuose su 
Azija. Ir čia yra daug tiesos.

Draugas tebėra įsitikinęs, 
kad Čiango kailis buvo ga
lima išgelbėti ir reikėjo 
gelbėti. Girdi, “ta proga 
pravartu priminti, kad A- 
merika turėjo visus galimu
mus Kiniją savo įtakoje pa
laikyti. Tik reikėjo daugiau 
politinės išminties parody
ti, daugiau apdairumo tu
rėti, nedaryti nuolaidų ko
munistams ir teikti visoke
riopą paramą prieškomu- 
nistiniams r elementams” 
(D., vas. 17 d.).

Leonardas Šimutis dar ir
šiandien negali įsikalti sa- j°s 
vo nelaimingon galvon tos ^ad jiedu ėmėsi kontroliuo-

j imas ant pažangiosios spau
dos.

Tačiau, dar yra nemažai 
kolonijų, j u tarpe Brookly- 
nas, kur į Andrulio areštą 
mažai kreipiama reikiamo 
dėmesio. Tam pateisinti gali 
būti: turime perdaug vietinių 
problemų ir t.- p. Taip, jų 
yra. Bet jų yra ir kitur. Klau
simas betgi yra—kur ir kas 
kaip supranta tas problemas, 
kurios jų svarbesnes?

Bet ■ dėl aiškumo šis tas 
reikia atžymėti. Negalima 
sakyti, kad brooklyniečiai 
šio svarbaus reikalo nesup
rato ir juo visiškai nesirū
pino. Čia buvo rinkta ir ne
mažai surinkta aukų, bet 
jos perduotos į> nacionalinį 
Sveturgimiams Ginti Komi
tetą. Todėl Andrulio Gyni
mo Komitetas bruklyniečių 
aukų negavo. Aišku, tačiau, 
kad tiek bruklynieciai, tiek 
kitų kolonijų pažangiečiai 
galėjo ir turėjo Andrulio ir 
visų persekiojamų l __
girnių gynimu smarkiau 
susirūpinti. Juk toje pačio
je Chicago j e dar yra per
sekiojama sena veikėja 
Deikienė, Clevelande yra 
užpultas : 
taip pat labai senas veikė-' Bet jis negali priversti Uni
jas pažangietis Romandas. ted Mine __

darbininkais. Jis rašo:
“Atrodo, kad Washingto

ne krizės reikalai visai ne- 
prasimušė prezidento Tru- 
mano sąmonėm

“Ten buvo daug veiklos 
ir piktų kalbų.

“Tačiau, krizei prieinant 
pavojingąjį laipsnį, prezi
dentas nebandė nieko, kas 
teiktų mainieriams prieina
mą galimybę sugrįžti į ka
syklas, noriai kasti anglį; 
ar versti operatorius ir 
mąinierius prieiti sutarties, 
kuri teiktų tas pat pasek
mes; ar valdžios rankosna 
imti kasyklas taip pat, kaip 
kad gubernatorius Dewey 
ir majoras O’Dwyer paro
dė, kad jie nedvejotų paimti 
privatiškus anglies sandė
lius jeigu bus reikalas pa
dalinti.

“Prezidentas, su pripras
tu charakteristišku 

svetur-' bumu, koncentravosi 
ginti mąinierius...

“Taft-Hartley Aktas gali 
streiką nelegalizuoti, gali 
paskelbti neteisėtu pikietą, 

_______ uždėti baudas ant unijos, 
ir persekiojamas!gal įkalinti John L. Lewis. 

1 •_________________________ • i   I TA i * • 1 • • - - — — “

nega- 
bau-

ted Mine Workers kasti

Pradeda prisipažinti
Rašo Jonas Molis

Kame nesutikimo branduolis?
Nė vienas blaivaus proto amerikietis negali nurimti 

dėl lenktynių tarpe Tarybų Sąjungos ir Jungtinių Vals
tybių atominių bombų gamyboje. Kiekvienas jaučia di
džiausi pavojų visai žmonijos ateičiai. Kiekvienas žino, 
kad tokiam kare niekas nelaimėtų, o viską pralaimėtų na 
tik tos dvi šalys, bet ir visa žmonija.

Kiekvienas amerikietis stato klausimą: Kodėl tos dvi 
šalys negali susitarti dėl atominės energijos kontrolės, 
dėl uždraudimo atominių bombų gamybos, dėl sunaiki
nimo tų bombų, kurias tos šalys turi pasigaminusios?

Kiek šiandien žinoma, nesutikime! branduolis glūdi 
tame, kad Jungtinės Valstybės, pagal Baruch planą, rei-'.......... . ............ .......
kalauja tokios Jungtinių Tautų komisijos, kuii ne tik yypį^ygyįjė nieko daueiau

nesigamina atominių bombų, bet kad ta pati komisija gelbėjimo Čiangu kailio. Į
inspekcijas pravestų ir prižiūrėtų, kad nė viena šalis

pilnai kontroliuotų, valdytų, operuotų visus visų šalių 
, atominės energijos gaminimo fabrikus ir visą tą me
džiaga, iš kurios atominė energija yra arba bus gami- 
narna.

Tarybų Sąjunga tokį planą griežtai atmeta ir sako, 
kad ji niekuomet jo nepriims. Ji tvirtina, kad tai būtų 
paneigimas tautų bei valstybių suvereniteto, nepriklau
somybės. Dar daugiau, tai būtų sulaikymas progreso. 
Pavyzdžiui, komisijos dauguma, kadangi joje Amerika ir 
jos šalininkės turėtų daugumą, galėtų nutarti, jog Ta
rybų Sąjungai nevalia panaudoti atominę energiją pra
monės reikalams. Ką turėtų daryti prieš tokį komisijos 
patvarkymą?

Iš savo pusės, Tarybų Sąjunga pilnai sutinka su įve
dimu griežčiausios inspekcijos per Jungtines Tautas, kas 
liečia atominės energijos gamybą. Toji inspekcija turi 
susidėti tik iš to, kad būtų prižiūrima, jog nėra gamina
mos atominės bombos. Bet ji neturi jokios teisės kištis 
į gaminimą atominės energijos industrijos reikalams. 
Be to, ji reikalauja, kad tuojau dabar būtų sunaikintos 
visos atominės bombos, kurias abi šalys turi pasigaminu
sios. Tarybų .Sąjunga sutinka savo bombas sunaikinti, 
lai, sako, tą patį sutinka padaryti ir Amerika.

Mūsų vyriausybė griežtai atmeta pasiūlymą bombas 
sunaikinti, kol dar nėra priimtas ir gyvenimam įvykin
tas Baruch planas dėl atominės energijos kontrolės.

Tai šitaip ginčai ir eina. Nė viena pusė nesitraukia iš 
savo užimtų pozicijų. Visi ženklai rodo, kad jos ir nežhda 
trauktis. O kol nebus vienos arba kitos pusės, arba abiejų 
pusių pasitraukta, tol negalės būti susitarimo. Tol, žino
ma, ant žmonijos galvos kabos baisiausias atominio 
ro pavojus.

ka

PAGIRIA ANGLIES 
PADALINIMĄ, KRITI
KUOJA TRUMANO 
NEVEIKLĄ

Pagyręs mūsų 
majorą O’

miesto
Dwyerį ir valsti- 

gubernatorių Dewey,

karčios ti-esos, jog visais bū
dais iš mūsų šalies pusės 
buvo remtas Čiango reži
mas — remtas doleriais ir 
ginklais. Apart ginkluoto 

, įsiveržimo ir įsimaišymo 
[Kinijos civilin karan, fnūsų

1 
nebegalėjo padaryti dėl iš-

taip trumpą laiką sukišti 
paramos už penkis bilijonus 
dolerių, tai negirdėtas daly
kas visoje istorijoje.

Tas tik dar daugiau pa
tvirtina tą faktą, jog Čian- 
go režimo neapkentė Kini
jos žmonės, buvo jam prie
šingi ir jį sutriuškino. Ame
rikos baisi klaida buvo ne 
tame, kad jinai nepakanka
mai Čiangui davė paramos, 
bet tame, kad davė jam pa
ramą. Tas mūsų kišimasis 
į Kinijos vidinius reikalus, 
tas rėmimas reakcijos dik
tatūros, perdėm suėstos ko
rupcijos, ne tik pakenkė Ki
nijos žmonių reikalams, bet 
uždavė skaudų smūgį tų 
žmonių akyse Amerikos pre- 
styžui.

Vii-

LABAI VILTOJE 
PABARIMAS

Chicagos dienraštyje 
nyje V. J. S. rašo:

Daugelis kolonijų visoj A- 
merikoj, lietuvių, organizaci
jos ir pavieniai gerai įvertino 
Andrulio areštą ir stojo jo ap
gynimui. Aukos gausiai plau
kia tam reikalui. Darbininkai 
suprato to įvykio svarbą: 
kad čia ne vieno asmens rei
kalas, bet reakcijos pasimo-

ti anglį, dienraščio Com
pass redaktorius ir leidėjas 
Ted O. Thackrey kritikuoja 
prezidentą Trumaną, kad 
jis nieko neveikė akstinti 
kompanijas susiderėti su

“Tiktai mainieriams pri
imtinos algos ir darbo sąly
gos suves mąinierius atgal 

j požemiu.”

Vilniaus amatu mokyklos 
Nr. 5 gamybinio apimokymo 
meistrai pagamino piūklų dan
tų iškirtimo štampą, su ku
rio pagalba sulaužytus skers
pjūklius ir 
perdirba į 
Perdirbti

. naudojami

juostinius piūklus 
rankinius piūklus. 

piūklai sėkmingai 
darbui.

St. Arlauskas.

Kuo yra Curranas-unijos 
vadu ar caru?

Kokią nuomonę 
unijistas įgyti apie viršinin
ką, kuris užsiuntė mušei
kas ant narių, susirinkusių 
tartis, kaip išsaugoti uniją?

Marininkuose šiandien 
yra susidariusi mintis ir jie 
garsiai reiškia tą mintį, jog 
jų viršininkas Curranas ta
po laivų kompanijoms talki
ninku sudaužyti National 
Maritime Uniją.

Tą nuomonę marininkuo
se sudarė sekami faktai:

Jau senai Curranas, vie
ptoje reikalauti daugiau al
gų ir geresnių darbo sąlygų 
marininkams, pradėjo silp
ninti uniją kiršinimu vienų 
narių prieš kitus, raudon- 
baubizmu. Tačiau tuomet 
dar ne visiems vienodai at
rodė tas jo mostas — vieni 
skaitė pasikėsinimu ant 
unijos, kiti sakė, jag čia tik 
kova už politinius skirtu
mus.

Pradėjimą raudonbaubiz- 
mo unijoje, tuojau sekė fir
mų kreipimasis į teismus 
panaikinti samdą per uniją. 
Curranas, vietoje ginti uni
ją, vis dar tebežaidė rau- 
donbaubizmu —- kovingųjų 
narių pravardžiavimu rau-

Žmo g žodingai prasikalstame taikai 
ir žmoniškumui

Spauda vėl praneša, kad išvakarėse Washington© gi
mimo dienos, vasario 21-mą, mūsų lėktuvai ir vėl sėjo 
mirtį, ugnį ir sunaikinimą ant Kinijos miestų:

“Kuomintangas šiandien bombardavo Shanghajaus ir
Nankingo pajėgaunes 500 svarų bombomis.. Ir patsai 
Kuomintangas gyrėsi, kad Shanghajaus vandens ir pa
jėgos tiekimo sapos prie Chapei “sužalotos,” kad sekė 
gaisrai,

“Raidai atlikti mažomis formacijomis amerikintų B-2Ą
Liberators ir B-25 Mitchells.”

Tame ir yra didžiausia mūsų šalies nelaimė ir gėda. 
Ne tik kad nepadedame išsilaisvinusiems Kinijos žmo
nėms atsistatyti, bet dar siunčiami mūsų karo lėktuvai, 
inūsų amunicija Kinijos žmonių prašalintam nuo savo __  ____ __ ________ o______  _____
sprando čiang Kai-šekui padėti Kinijos žmones žudyti ir kainos tebespaudžia lygiai miestiečius ir farmerius, ku- 
skurdinti.

Farmerių pajamų mažėjimas neatitinka , 
prekių kainoms

Iš Washingtono pranešama, kad Amerikos farmerių 
pajamos praėjusiais 1949 metais numažėjo iki $13,800,- 
000,000, viso 17 nuošimčių žemiau buvusių 1948 metų 
pajamų. Ir buvo 22-jais nuošimčiais žemiau buvusių visų 
laikų aukščiausių pajamų 1947 metais.

Farmerių pajamos 1947 metais buvo $17,800,000,000.
Tuo patim laiku padaugėjo farmerių skolos septyniais 

šimtais milijonų dolerių, skaitant neišmokėtomis farmo- 
mis, inventoriumi, ir t.t.

Gi vartotojams farmerių produktai tūli visai neatpi
go, kiti mažai atpigo. Ir industrinių gaminių aukštos

rių abiejų pajamos yra sumažejusios.

galėjo donaisiais ir persekiojimu.
Byla dėl samdos pasiekė 

aukščiausiąjį šalies teismą 
ir ten taip pat pralaimėta. 
Curranas ir į tą smūgį uni- 
jistams irgi numojo ranka, 
sakydamas, jogAada nors 
per kongresą atgausią tei
singos, žmoniškos samdos 
sąlygas.

Eiliniams nariams atrodo 
kitaip. Dar pirm teismuose 
panaikinimo samdos per 
uniją kompanijos praktika
vo visokius skymus diskri
minuoti imijistus, sunkinti 
darbą, ilginti valandas, ka
poti algas. Kas būtų, kuo
met bus leista jiems elgtis 
su samdiniu, kaip su kokiu 
daiktu ar gyvuliu? — klau
sė marininkai. Ir atsakė: 
kovosime prieš panaikini
mą samdos per uniją. Sam
da per uniją yra gyvybės 
ar mirties klausimas 
unijai.

Tos minties vedini 
marininkų susirinko 
nių narių komiteto 
ginti sušauktą masinį uni- 
jistų susirinkimą Tom Moo
ney Hall, esančioje 5-me 
aukšte unijų centro, 13 As
tor Place, New Yorke. Tai 
įvyko vasario 19-tos rytą.

Curraniečiai užsiuntė ant 
mitingo gaują ginkluotų 
mušeikų, kurie mitingo du
rų sargą ir kelis kitus jam 
pagalbon atbėgusius suža
lojo. Iškilus kautynėms ir 
sąmyšiui, pribuvus policijai, 

aišku, susirinkimas turėjo 
pakrikti be pilno aptarimo 
padėties ir visapusiškai pa
ruoštų planų, reikalingų 
unijai ir unijistų darbui, 
duonai ir gyvybei apsaugo
ti. Puikiai Curranas patar
navo kompanijoms.

pačiai

būriai 
i eili- 
unijai

Vokietijoje, Diepholz’o 
“dievo paukštelių” stovyk
loje, nepaprastai susirūpi
no tos stovyklos pirminin
kas ir smulkesnioji paukš
čių giminė. Kas ten dedasi 
pas jus, dėdės Šamo kraš
te? Kai kurie, ypač pirmi- 

ininkas, bijosi garantijų. Sa
ko, kad Amerika išradimų 
kraštas ir ten jau vartoja
mi, greta seniai krikdemų 
paskelbtų vaistų, ir naujai 
išrasti, dar stipresni, nes 
kas tik nuvyksta Amerikon, 
tuojau prisipažįsta Lietu
voje šunybes daręs.

Pirmiausiai pagarsėjo 
savo prisipažinimais “pir
mas savanoris” — Kazys 
Škirpa. Jam, matyt, laišku 
buvo pasiųsti “prisipažini
mo” vaistai, ir, jų pauos
tęs, pradėjo Kazys Škirpa 
■aiškinti, kaip ir su kuo or
ganizavo vadinamuosius 
“aktyvistus - partizanus”, 
kurie šaudė nugaron savo 
liaudies kariuomenei ir vė
liau žudė žydus. Dabar Ka
zys Škirpa, dėdės Šamo 
krašte, paveiktas stipresnių 
vaistų, gal dar ką ir įdo
mesnio papasakos. Gal jis 
paskelbs ir tą vietovę, kur 
Smetona rašė St. Lozorai
čiui garsiuosius Kybartų 
aktus, kuriais mulkinami ir 
Vašingtonas, ir Londonas, 
ir Paryžius tol, kol ten 
mauras reikalingas. Gal 
Kazys Škirpa prisipažins, 
kam ir kuriuos jis rašė pro
jektus, sėdėdamas vienoje 
pilaitėje, Hitlerio paūksny- 
je?

Prisipažino provokato
rius Liudas Dovydėnas, 
kaip jis, susitaręs dar su 

I septyniais savo sėbrais, 19- 
40 metais liaudies seiman 
iėio tikslu iš pasalų liau
džiai kenkti.

Prisipažino Povilas Ple
chavičius. Prisipažino, nes 
buvo tikras, kad Kazys 
Grinius savo “prezidentiš- 
ika” galia jį amnestavo. Bet 
Plechavičiaus apsirikta: 
prezidento žodžiai buvo, 
anot Naujienų, tušti, ir jis 
kalbėjo visai taip, kaip de
ra prezidentui kalbėti, — 
vien, kad būtų pasakyta — 
parašyta... Viešai Povilas 
Plechavičius pasisakė: mes 
tai padarėm. Mat, Lietuvo
je pradėjo staugti Volde
maro vilkai. Policijos parei
gūnu vadovaujami, jie 
mankštinosi ir granatas 
mėtė, ir, jas bemėtant, nu
krito nuo senstelėjusio ge
nerolo Bulotos galvos torto 
pavidalo kepurė. Tai davė 
fašistams progos sušaudy
ti keturis nekaltus liaudies 
sūnus, padaryti “pervers
mą” ir pasodinti preziden
to kėdėn Smetoną. Gi “per
versmo” “gumiknipeliui” 
Plechavičiui skirti tūkstan
tines pensijas ir “ištikimie
siems” karininkams padi
dinti algas. Žinoma, Plecha
vičius dar ne viską papasa
kojo, matyt, vaistai nusto
jo veikę — tokiam “šum- 
nam” generolui reikia ir 
tinkamą dozę pritaikinti, 
juk jis, plakdamas žmones, 
taip pat nesigailėjo kruvi
nų kirčių. Mes manome, 
kad dėdės Šamo krašte 
gavęs “špierutę” — Plecha
vičius dar daugiau papasa
kos įdomių nuotikių iš Ja- 
džių ir Zosių valdymo ga
dynės.

Būtų ne pro šalį, kad 
vaistai pasiektų ir genero
lą Kubiliūną. Gal tada bū
tų aiškūs jo “perversmų” 
tikslai, ir kurioje akademi
joje ir kuriuo mefu jisai 
pasižadėjo Hitleriui tarnau
ti ir vėliau, betarnaudamas, 
Hitlerio karo mašinon su

grūdo tūkstančius lietuvių!
Dar turėtų prisipažinti ir 

Mečisl. Mackevičius, Sle
ževičiaus žentas, liaudinin
kų partijos sosto įpėdinis. 
Ar būtų negražu, jei jisai, 
“flirtuodamas” su Čikagos 
Draugu* ir, savo malonios 
uošvės skatinamas, velyki
nę atlikęs, pasisakytu, kaip 
jis per metų eilę vadovavo 
pažangiajam, progresyvim 
Lietuvos jaunimui, kokius 
įsipareigojimus yra pada
ręs Lietuvos liaudžiai ir vė
liau, tapęs Hitlerio viešpa
tavimo metais “teisingumo 
ministeriu”, ne tik Temy- 
dei, teisingumo deivei, už
rišo akis, bet ir patsai sau 
ir prokuratūrai užrišo klas
tos skarmalą, kad nematy
tų, kaip “patrijotai” žydus 
ir pažangiuosius lietuvius 
šaudė.

Gal pradės ir “mažesnie
ji” tautininku “broliai” pri
sipažinti. Dėdės Šamo 
krantan, kiek mums čia ži
noma, yra išlipęs ir toksai 
pulkininkas Pranas Sala- 
džius. Ar neprisipažins ji
sai esąs steigėjas pirmųjų 
kacetų, darbo stovyklomis 
vadinamų, “nepriklausomo
je” ir “laisvoje” Lietuvoje, 
tautininkų ir krikdemu 
viešpatavimo metais. Gal 
jis papasakos, tuose kace- 
tuose-darbo stovyklose ne- ’ 
laimingiesiems taikytus sa
vo auklėjimo būdus su 
Neuronių ir savo kūmu Ši- 
leikių pagalba. O gal Sala- 
džius pasakys, kad tai darė, 
norėdamas išpirkti savo 
kalte, įvykusią, vadinamo
jo, lietuvių seimo metu Le
ningrade (tada — Petro
grade).

Nepaprastą staigmeną 
padarė mums, “dievo pauk
šteliams” Vokietijoje ir 
Juozo Tysliavos pareiški
mas: “Apie Lietuvos vals
tybės praeiti būtų galima 
daug ką pasakyti ir net pa
juokauti.” Ar nepradės 
Tysliava savo Vienybėje, 
šalia “Barono Miunchauze- 
no Nuotykių,” dėti ir nuo
trupas iš Lietuvos valsty
bės praeities, daugiau sus
todamas tose vietose, kur 
tos praeities lapus bizūnu 
ir jungu pasikliaudami, ra
šė tautininkai su krikde
mais.

Tada gal išryškėtų ir ki
tos “asmenybės”, Tysliavos 
Vienybės (1950 m., 2 Nr.) 
mėgiamąja kalba tariant: 
pročaja svoloč. Aišku būtų 
darbininkų klasei, kas ją 
daugelį metų apgaudinėjo, 
Lietuvos ir kryžiaus vardu 
prisidengęs. Kokios intri
gos pynėsi apie prezidentu 
sostus. Iš kur ėmės pinigai 
Kauno gražesniose gatvė
se tautininkų šulu rū
mams dygti.

Ir gal Tysliava, “juokau
damas” Lietuvos valstybės 
praeities istorijos lapuose, 
nušviestų ir naują “asme
nybę,” dar vieną “perso
dinta medį” — V. Čižiūnų. 
Tai būtu stiprus žingsnis 
supažindinti senus JAV 
lietuvius su naujai atvyku
siais ir atvykstančiais, pa
gal Vienybę — persodintais 
medžiais. “Reikėtų nuš
viesti ideologine ir politinę 
tų asmenų raidą ir karje
rą”. Vienybė siūlo savo 
smogikams, stojant j kovą 
su progresyviais lietuviais, 
su darbo žmonėmis, nusi
mauti baltas pirštinaites. 
Nusimaukite, nes visvien 
nepaslėpsite sukruvintų 
rankų! Juk Tysliavos “per
sodintieji medžiai” jau nuo 
seniai kovoja su darbinin
kija, su proletarijatu. Jau

(Tąsa 3-čiame pusi.)

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lit h. Daily) — šešt., Vas. 25, 1950
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Rašytojui Augustinui Griciui
50 Mėty Amžiaus 1

F ’
Augustinas Gricius musų literatūroje 

pažįstamas kaip prozaikas-realistas su 
aiškia jumoristo dovana i)* drauge kaip 
dramaturgas.

Augustinas Gricius gimė Šipylių kai
me, Gruzdžių v., Šiaulių apskr., gausioje 
kaimo bežemio siuvėjo šeimoje. Pradžios 
mokyklą baigė Šipyliuose dar prieš pir
mąjį pasaulinį karą. Po vienuolikos metų 
pertraukos lankė suaugusiųjų kursus 
Kaune. 1925 metais stojo laisvu klausy
toju j universitetą. Buvo išvykęs moky
tis į Paryžių, bet dėl susidėjusių aplin
kybių ten teišbuvo vos keletą mėnesių.

A. Gricius perėjo sunkų ir prieštarin
gą ligšiolinio gyvenimo kelią. Kaizerinės 
okupacijos metu vokiški okupantai ji iš
vežė į Vokietiją priverčiamiems dar
bams, iš kur jis 1917 metais pabėgo ir 
grįžo į Lietuvą. Keletą metų dirba pri
puolamą darbą ir mokosi. 1922 metais 
jis stoja f satyros teatrą “Vilkolakį” ar
tistu, kur dirbdamas, kaip vaidintojas ir 
dramaturgas, lanko vaidybos studiją ir 
gausiai bendradarbiauja to meto pažan
gesnėje spaudoje.

Lavindamasis ir ieškodamas savo pro
fesinio kelio, A. Gricius vis labiau links
ta i spaudos darbą, kuriuo jis pradėjo 
pasireikšti dar vaikystėje, gyvendamas 
kaime. Jo pirmieji rašiniai užtinkami 
1913 metų “Liet. Ūkininke.” Juose jis 
mėgina vaizduoti sunkų darbo valstiečių 
gyvenimą.

Pirmieji jo feljetonai pasirodo 1919 
metais “Darbo Balse.” Tačiau aktyviau 
šioje srityje jis ima dirbti tik 1922-1924 
metų laikotarpiu, kai stojo į “Vilkolakį.”

Jo feljetonuose buvo nemaža kandžios 
politinės satyros, nukreiptos prieš ano 
meto krikščionių demokratų diktatūrą. 
Greta feljetonų, kurių A. Gricius tada 
nelaikė rimtu kūrybos darbu, jis rašy
davo beletristinius vaizdelius ir apsaky
mus. Atsimenu, jis sakydavo, kad nors 
ir piląs humorą kaip iš kibiro, bet visą 
laiką galvojąs apie apysakos, novelės 
meną. Jo apsakymai realistiški, vaizduo
ją sunku kaimo varguomenės gyvenimą.

Bet A. Gricius tuo laikotarpiu, nors ir 
nemažą parašė felietoninio pobūdžio kū
riniu, nepasiekė įžymesnių literatūrinių 
laimėjimų.

Kai mūsų liaudis 1940-metais nusvie
dė smetoniška diktatūra, A. Gricius ak
tyviai įsijungė i tarybinės spaudos dar
bą. Tais .pačiais metais jis stoja j tary
biniu rašytoju sąjungą. 1941 metais lite
ratūros žurnale “Raštai” pasirodo jo ap
sakymas “Andrius Klevėnas,” vaizduo
jąs klasinius prieštaravimus mūsų kai
me.

1943 metais A. Gricius parašo lietu
vių liaudies ansambliui montažą “Iš ry
tų šalelės saulelė tekėjo.” Jis aktyviai 
dalyvauja lietuviškoje tarybinėje spau
doje straipsniais ir beletristiniais kūri
niais. Nemaža jo straipsnių, vaizdelių ir 
feljetonų išspausdina pažangieji Ameri
kos laikraščiai.

Grįžęs i išvaduotą Tarybų Lietuvą A. 
Gricius stoja i atstatymo darbą ir pir
momis .dienomis dirba Meno reikalų val
dyboje atsakingose pareigose, o vėliau 
išrenkamas Tarybiniu rašytojų sąjungos 
valdybos nariu ir sekretoriumi. Tarybi
nis gyvenimas grąžina A. Gricių į lite
ratūros kūrimo darbą, sudaro galimybes 
jo rašvtojiškiems gabumams reikštis.

li?47 metais respublikiniame dramos 
konkurse A. Gricius laimėjo II premiją 
už pjesę “Liepto galas.” 1948 metais 
“Tiesoje” pasirodė jo apsakymas “Bar- 
vainio sodvba” demaskuojąs buožių lai
kyseną kolūkių atžvilgiu. Šiemet A. Gri
cius parašė antrą piešę “Skeveldros” iš 
pokarinio Tarybų Lietuvos gyvenimo, 
kuri pastatyta Kauno dramos teatre.

Nemažą darbą A. Gricius nudirbo ir 
vertimų srityje. 1945-1946 metų laiko
tarpyje jis yra išvertęs į lietuvių kalbą 
16 tarybinių pjesių, kurios buvo pasta
tytos mūsų respublikos teatruose. A. 
Gricius taip pat prisidėjo prie filmo 
“Marytė” scenarijaus sukūrimo.

Šiuo m-etu A. Gricius rašo apybraiži- 
nį romaną “Mano tėviškėje,” kuriame 

vaizduoja istorinius pasikeitimus Lietu
vos kaime.

A. Gricius už nuopelnus mūsų litera
tūrai yra apdovanotas ordinu “Garbės 
Ženklas” ir medaliu “Už šaunų darbą 
Didžiojo Tėvynės karo metu.”

A. Gricius tvirtai eina tarybinės lite
ratūros keliu. Tarybinė liaudis laukia ir 
tikisi, kad Augustinas Gricius dar labiau 
sustiprins savo kūrybinę veiklą ir duos 
naujų vertingų kūrinių, prisidedančių 
prie kovos su atgyventom nuosėdom 
žmonių sąmonėse, parodančių naujo ta
rybinio žmogaus augimą. Nieko nėra di
dingesnio, kaip būti geru ir darbščiu 
daugiatautės tarybinių rašytojų šeimos 
nariu, pažangiausios pasaulyje literatū
ros kūrėju.

Linkime Augustinui Griciui ilgų ir 
darbingų metų. T. Tilvytis.

(Iš “Literatūra ir Menas”)

Apsvarstė Tilvyčio 
“Usnynę”

VILNIUS. — Vilniaus valstybinio uni
versiteto Komjaunimo komiteto studen
tų profkomiteto ir Kultūrklubo inicia
tyva buvo suruoštas T. Tilvyčio poemos 
“Usnyne” ir Babajevskio romano “Auk
so žvaigždės kavalierius” svarstymas ir 
nagrinėjimas. Šios dvi knygos daugiau 
kaip mėnesio laikotarpy buvo apsvarsty
tos dešimtyse mokslinių grupių, vėliau 
buvo persvarstytos visuose fakultetuo
se, o gruodžio 25 dieną universiteto aktų 
salėje buvo padarytas bendras ir galuti
nis šių knygų įvertinimas.

Pagrindinį pranešimą apie T. Tilvyčio 
“Usnyne” padarė un-to ist.-folologijos 
f ak. vyr. dėstytojas drg. J. Butėnas, o 
apie Babajevskio romaną “Aukso žvaig
ždės kavalierius” — to paties fakulteto 
tarybinės literatūros dėstytoja- drg. Ro- 
sinskaja.

Diskusijose dėl T. Tilvyčio “Usnynės” 
pasisakė studentai drg. drg. Katinas, 
Kuokša, Medonis, Vackelionis, Rostovai- 
tė ir Martinaitis. Kalbėtojai iškėlė poe
mos idėjinį ir meninį lygį ir jos didelę 
reikšmę mūsų gyvenime, nurodydami ir 
kai kuriuos trūkumus.

Svarstyme dalyvavęs poemos autorius 
drg. T. Tilvytis papasakojo, kaip jis po
emą rašė ir ką norėjo joje iškelti’

Tokiu būdu buvo baigtas didelis šių 
dviejų knygų skaitymo ir nagrinėjimo 
sąjūdis universitete. Kaip iš baigiamojo 
žodžio paaiškėjo, šių dviejų knygų ap
svarstymo ir įvertinimo reikalu univer
sitete padaryta 118 susirinkimų, apie 
juos padaryta 231 pranešimas, o 530 
studentų aktyviai dalyvavo ruošiant šį 
svarstymą. Šį darbą studentai dirbo su 
dideliu ūpu ir atkaklumu. *

Tokio masto aptarimai turi , didelę 
reikšmę auklėjimo ir tarybinės knygos 
meilės ugdymo atžvilgiais. L. M.

Kai Mes Laisvę 
Pikietavom

(Dipukų nusiminimai.) 
Kai mes “Laisvę” pikietavom, 
Žemė verkė mums po kojų, 
Vietoj žirgo — mes žarsteklį 
Apsižergę jojom, jojom.
Dėdės liepė — mes ir ėjom 
Trukšmą kelti ir pastaugti, — 
Juk žadėjo mums po darbo 
Gero “tranko” duot pamaukti.
Bet... tas “bet” vis pasimaišo, — 
Jis ir šiuosyk atsisuko,— 
Iš to pikieto tiek vertės, 
Kiek iš nubraukto degtuko.
“Laisvės” bankietan sveteliai 
Ėjo, ėjo — nesustoję,
Nors mes rėkėm, nors ir staugėm, 
Kaip vilkučiai išsižioję.
Nieko gero nelaimėta.
Dėdėms pyktis graužė širdį, — 
Jie už tai ir gerais “trankais” 
Negana mus tepagirdė ...

Es-Džei.

Kultūrine Kronika 
Lietuvoj

VILNIUS. — Lietuvos TSR Valstybi
nė grožinės literatūros leidykla išleido 
gražiai atspausdintą kompozitoriaus 
Juozo Tallat-Kelpšos kūrinį “KANTA
TA APIE'STALINĄ” Salomėjos Nėries 
žodžiais. Tekstas atspausdintas lietuvių 
ir rusų kalbomis. Leidinį puošia dail. V. 
Bačėno keturspalvis viršelis.

# * *

Gruodžio mėn. 29 d. Vilniaus Valst. 
Konservatorijos salėje įvyko visasąjun
ginio muzikų-atlikėjų konkurso laureato 
Samuilo Furer smuiko koncertas. Smui
kininkas išpildė Tartini sonatą “Velnio 
trelis,” Vitali “čakona,” Griego smuiko 
sonatą, Čaikovskio “Daina be žodžių,” Ši- 
manovskio “Tarantela,” Veniavskio 
“Mazurka,” Rubinšteino “Naktis,” 
Bramso “17-tas vengrų šokis” be to, dar 
Kreislerio, Dvoržako, Prokofjevo, Rach- 
maninovo ir Šuberto kūrinius.

Visus kūrinius smuikininkas S. Furer 
išpildė aukšta technika, dideliu įgudimu 
ir meniškumu. Koncertas praėjo su di
deliu pasisekimu.

#

Kauno Tarpapskritines Daugverslinės 
Sąjungos klubo meninė saviveikla J. V. 
Stalino 70-mečio jubiliejui atžymėti su
ruošė didelį koncertą. Koncerto progra
moje buvo išpildyta montažas, liaudies 
šokiai, klubo choras, vedamas J. Durš- 
lioko, atliko eilę dainų iš Dainų šventės 
repertuaro. L. M.

Naujieji Metai
Aplankyk šiąnakt miestą ir kaimą — 
Kokie šviesūs, linksmi žiburiai!
Kaip galingai pulsuoja Čita laimė, 
Mūsų didelė laimė, kuriai

Išsakyt stinga žodžių jausmingų, 
Išdainuot — neužtenka dainų, 
Bet kuri taip širdin veržias, sminga, ’ 
Kur beužsuku, kur tik einu.
Štai; prisėdu aš pas darbininką, — 
Vaišių stalas, stiklai čia pilni.
Kąįp visi jis Naujuosius sutinka, 
Bet darbe jam seniai jie — seni.
Šiaip, mes žinome — Metai Naujieji 
Kiekvienam mums pažvelgs į akis, 
Bet sunku ir atspėt, ką atėję 
Tam šauniam darbininkui sakys.
Per tris varstus iš kolūkio klubo 
Liejas žemėn elektros šviesa.
Šiandien jaunas ir senas čia skuba, 
Čia nariai ip valdyba visa.
Kai kartu jie susėda už stalo — 
Kambarys dar nušvinta šviesiau, 
Ir atrodo, toli taip be galo, 
Tie laikai, kai jie dirbo kas sau.
Nauji Metai juos sveikins užsukę 
Ir ausin ne vienam pakuždės, 
Kad išgarsins šiais metais jų ūkį, 
Kavalierius Auksinės žvaigždės.
Neišsemti tarybinės laimės!
Rods ne aš tau, o tu man tarei:
Koks puikus mūsų miestas ir kaimas, 
Kokie šviesūs, linksmi žiburiai!

Vacys Reimeris.

Rytai, Vakarai
Ten toli rytuose, už plataus okeano, 
Kur sena gadynė dienas atgyveno, 
Ten gaujos barbarų tikrai bus sutrintos 
Ir švintantis rytas govėdas jau baido.
Anoj pusėj žemės, — šios mūsų planetos, 
Vampirai, siurbikai praranda ten vietas.. 
Per ilgus jie amžius žmones vis kankino, 
Bet dabar, išbudus, liaudis juos naikina!
Daug amžių kentėję, sukilo ten masės,— 
Kaip upės pritvinkę, jų frontai vis 

plečias.
Ten naktys, miglynai, rūkai išsisklaido 
Ir kovų audrose į purvus sumintos.* * *
Bet štai vakaruose, benamius užmiršę, 
Gaminame bombas kerštu mes įniršę!... 
Skiriam bilijonus bangoms numalšinti. 
Įstatymus turim streikus nuslopinti.
Kalėjimais baudžiam žmones už > 

marksizmą,
Tad auga kuksklanai ir jėgos fašizmo!...
Čia gengsteriai randa sau dirvą 

plačiausią,
Bet svietui mes sakom, — mūs tvarka 

geriausia.
Blėdingos tos bombos tūlus užkerėjo: 
Ne taika, bet KARAS juos dabar žavėja. 
Jie stumia pasaulį katastrofon noriai, 
Kad gaisrais pleškėtų RYTAI,

VAKARAI!...
J. Bijūnas.

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER

FOLK DANCING
Among the younger set these days, if 

you don’t know how to do the Folk 
Dances, you’re a “square.” The polka 
and the square-dance are fast pushing 
the “jitterbug” off the floor.

o This suits us just fine! At our Lithu
anian affairs, we’ve been dancing folk 
dances, the “Klumpakojis,” “Suktinis,” 
the Russian “Kohanocka” and the like, 
for many many years.

The dance was one of the first forms 
of expression. In some instances, like 
the American square-dances, a story is 
sung in conjunction with the dance, but 
in most cases the story is acted out in 
rythmical dance patterns.

Along with mechanized machinery, 
came mechanized dancing (speaking 
solely of ball-room dancing). The hands 
were no longer free for expression and 
the feet were shackled by rules. Fortun
ately the old dances were not given up so 
quickly by the country folk. At wed
dings and on other festive days, they 
would dress up in their national costume 
and reenact the old story dances.

Whether we are honestly going back 
to the appreciation of the story dances, 
or whether this revival of the folk-dance 
here in America is a hucksters’ promo
tional scheme is still to be determined. 
But that this is a healthy sign is quite 
apparent.

Each nationality group is digging in
to its historic annals in an effort to 
search out all the material on the old 
dances and to be the first to introduce 
them to the public.

The Lithuanian dance anthology is 
huge. Although the country is small the 
villages were usually quite isolated from 
each other. Each village therefore deve
loped its own dances. Victor Beliajus, 
popular Chicago dancer, has been able 
to define over 50 Lithuanian dances.

Here in the East, the LMS Summer 
Vacation School has done much to popu
larize the Lithuanian and other folk
dances. Requests are coming in from 
other Lithuanian organizations for in- 1 
formation and instructions for group 
dancing.

There has already been much mate
rial published. It is just a matter of 
searching out the publications. The LMS 
BULLETIN from time to time an
nounces this information. The BULLE
TIN in the November ’49 issue featured 
the complete instructions and the music 
for an old Lithuanian play dance called 
“NAŠLYS.” At another time, there was 
a write-up on a record album containing 
11 Lithuanian folk dances. With the al
bum, you receive a sheet of instructions 
for dancing. The album was released by 
the Folkcraft Library of International 
Folk Dances under the supervision of 
Victor Beliajus.

There are numerous folk dance hand
books on the market. Many of them 
contain one or more Lithuanian dances. 
An excellent handbook of various dan
ces of all nations is the handbook called 
FOLK DANCES FOR ALL collected 
and arranged by Michael Herman. For 
those who find it easier to read Lithu
anian there is a book called LIETUVIŲ 
LIAUDIES ŠOKIAI by Juozas Lingys. 
It can be ordered at the Four Continent 
Book Shop in New York City.

And now, to the glorification of the 
Dance, the LM!S 3rd district is sponsor
ing a FOLK DANCE FESTIVAL, to be 
held SATURDAY NIGHT, MARCH 11, 
at the Lithuanian Liberty Auditorium, 
Richmond Hill, N. Y. Various groups 
will perform their national dances and 
teach any upon request. There will be 
a caller for square-dancing too. The 
LKM dancers will demonstrate many 
Lithuanian dances and will also act as 
official hosts and hostesses. Music will 
be furnished by George Kazakevich and 
his orchestra.

This will be the first time such a pro
gram has been presented to the Lithua
nian public. This is the first time the 
public has ever been invited to perform 
as well as view. The LMS invites all our 
members and friends to join us at the 
Dance. We can guarantee a very in
teresting and stimulating evening.

Pradeda prisipažinti
(Tąsa nuo 2-ro pusTO

nuo seniai veiklesniuosius 
ir -tiesos žodį išdrįsusius 
tarti darbininkus jie mari
no darbo stovyklose ir šau
dė frontuose. Nepatinka 
“persodintiems medžiams”, 
kad dar gyvi jų niekšiškų 
darbų liudininkai, jiems 
neaptinka ir tai, kad JAV 
progresyvūs, pažangieji 
lietuviai, susiklausę, susior
ganizavę, nepasitiki “per
sodintiems medžiams” — 
jie žino, kad tie “medžiai”, 
rydami darbininkų sultis, 
kaip ir buvusios, smetoni
nės Lietuvos metais, — sa
vyje slėps nuodus ir teiks 
pavėsį vien darbininkų 
priešams. Nestos tie “me
džiai” kovon, kad sumaži
nus darbo valandas, pakė
lus darbininkui atlyginimą, 
numušus butų nuomų kai
nas. Ne, jie nusilenks kapi
talui ir nusimaus baltas 
pirštinaites, kad pulti pro
letariato vadus. Proletaria
to rankos taurios, neturi 
ios gėdos ir negarbės ženk
lų, kuriuos reiktų baltom 
pirštinaitėm dengti, bet 
užtai kieta darbo ranka iš 
lėto ir tiksliai eina prie 
pergalės ir kovos nepralai-

ŽINIOS IŠ UETUVOS
Traktorių Remonto Planas

PANEVĖŽYS, sausio 10 d.- 
Panevėžio mašinų - traktorių 
stoties mechanizatoriai, sėk
mingai baigę 1949 metų dar
bo planus, sparčiai remontuo
ja traktorius ir prikabinamąjį 
.inventorių, čia remontas at
liekamas brigadiniu - mazgi
niu būdu. Tam yra sudary
tos 4 remontininkų brigados.

Remonto srityje puikiai pa
sirodė mechanikai Leimontas, 
Gabrys ir Steponavičius. Jie 
atremontavo pačias svarbiau
sias traktorių motorų dalis. 
MTS kolektyvo nariai, siekda
mi dar labiau pakelti darbo 
našumą ir kokybę, iškvietė į 
socialistines lenktynes Nauja* 
miesčio MTS. Jie davė- žodį 
įvykdyti traktorių ir žemės 
ūkio mašinų metinį remonto 
darbų planą iki sausio 20 d.

J. Arlauskas.

Darbų įkarštyje

PLUNGĖ sausio 10 d. — 
Plupgės valsčiaus “Aušros” 
žemės ūįjio artelės kolūkiečiai 
nutarė sutikti, Tarybinės Ar
mijos dieną pasirengę pavasa
rio sėjai.

Vykdydami savo įsipareigoji
mus, jie jau pilnai supylė bul
vių, grūdinių ir ankštinių kul
tūrų sėklas. Dabar lauko 
darbų grandys lenktyniauja 
dėl kuo sparčiausio grūdų iš
valymo. Avižų sėklos jau iš
valytos ir patikrinamas jų 
daigumas.

šiais metais kolūkyje bus 
užveistas sėklinis sklypas 7 
hektarų plote. Parengiant sė
klas šiam sklypui vadovauja 
artelės pirmininkas drg. Si
maitis. Supilami tiktai veisli
niai grūdai. Į kolūkio san
dėlius atgabenamas reikalin
gas kiekis mineralinių trąšų.

Gamyba Padidės 
Pustrečio Karto

VILNIUS, sausio 10 d.—Vil
niaus “Pirmyn” artelės kolek
tyvas 1949 metais pagamino 
odinės avalynės dvigubai dau
giau kaip 1948 metais. 321 
tūkstantis rublių apyvartinių 
lėšų atpalaiduota kitoms reik
menims. Pernai sutaupyta 20,- 
000 kvadratinių decimetrų 
minkštos ir 390 kilogramų 
kietos odos. Iš sutaupytos 
odos pagaminta avalynės dau
giau kaip 100,000 rublių su
mai.

1950* metais avalynės gamy
ba padidės 2.5 karto. Naujie
ji metai pradėti sėkmingai.

P. Stunžėnas.

3 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily) — šešt., Vas. 25, 1950
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(Tąsa)
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Palanga dar vis buvo pilna Kauno ponų ir ponių, 
baigiančių vasaros s-ozoną. Jei Lujiza nebūtų iš 
anksto pasirūpinusi, vargiai čia būtume suradę 
pastogę. Apsistojome vieno aukšto karininko, gy
venančio iš pensijos, vasarnamyj arba viloje, kaip 
Čia yra įprasta tokius namelius vadinti.

Oras saulėtas ir šiltas, o melsvasis Baltijos van
duo, nedidelės jo bangelės, skalaujančios gražųjį 
Palangos smėlyną, mane sužavėjo.

Smagu buvo voliotis smėlyje ir džiaugtis didžia 
laime, surasta Ugniškiuose. Nesmagumų įnešė tik 
nelemta patėvio mirtis, bet tai buvo trečiaeilinė 
mintis, smagesniųjų nustumta kur tai į pakaušį, 
į smegenų centro pakraštį. Lujiza' vandens ir smėlio 
nemėgo ir su manimi pajūryj, būti drauge nepaisė. 
Jai rūpėjo eįti per žmones, — pasisveikinti su ka
rininkais, visokiais pareigūnais, jai pažįstamais, 
su draugais. O draugų, pastebėjau, ji Čia turėjo 
daug. Kai kada ji užkalbindavo žmones francūziš- 
kai, kai kuriems leptelėdavo žodelį vokiškai; išmoko 
ji jau ir angliškai kai kuriuos žodžius bei frazes, 
nors juos neretai atbulai tardavo.

Nereikėjo ilgai laukti, kol mano žmona įtraukė 
mane į skaitlingą savo aukštų atrankos draugų 
būrį. Kiekvienas mane sveikino, linkėjo man ir jai 
viso geriausio ir, pastebėjau, kiekvienas vis troško 
juo arčiau būti prie manęs.

Vienas jaunas, aukštas, petingas vyrukas, sakę- 
sis drauge su Lujiza tarnavęs vienoje valdinėje 
įstaigoje, — kokioje, niekad nesužinojau, — pabū

davęs Lujizai abi rankas, dejavo:
— Mūsų įstaiga, ponas, — sakė jis, — netekusi 

panelės Garmukės, dabar tamstos ponios, pasijus, 
kaip gėlė be saulės spindulio. Laimingas ponas esa
te! Laimingas!

Komplimentai Lujizai, buvo komplimentai man, 
Mikui Kilpai! Ir visa tai tvirtino manyj-e viltį at
eities laimei.

Vieną vakarą mes gerai įsismaginome ir įsiūžė- 
me kurhauzyj, kaip čia vadina pajūriuose -esančius 
restoranus. Susibūrė aplink mudu ponų ir ponių 
daugiau nei kitados. Proga buvo ta, kad mudu 
šventėme vienos savaitės sukaktį nuo sutuoktuvių 
dienos. Aš pasimojau svečius patraktuoti. “Šį va
karą amerikonas parodys, ką jis gali!” tariau 
jiems.

Prie francūziško šampano, prie konjako, degti
nės, vynų ir alaus, mes ne tik linksmai atžymėjome 
svarbų įvykį, bet kalbėjomės ir apie Ameriką. Aš 
jiems, aiškinau!

— Ar jūs, ponai ir ponios, žinote, kad Ameriko
je yra tokių biznierių, kurie galvoja visą Lietuvą 
nupirkti?

Ir aš jiems išdėsčiau vieno biznieriaus nuomonę, 
pareikštą pirm mano išvykimo iš Vandenmiesčio.

— Puiku, puiku! — juokėsi jie.
— Taigi, būkite mums geri, nes, kuomet nupirk

sime, pajusite!. .. Neteksite vietų!
Vienas kažkokios opozicijos laikraščio redakto

rius ar reporteris, prisiartinęs prie manęs, kušte
lėjo:

— Jei norite Lietuvai gero padaryti, tai jus, 
amerikiečiai biznieriai, nupirkit ir išgabenkit iš 
Kauno dvi ponias, seseris, — tai padarytų Lietuvai 
didžiausios naudos!

Nesupratęs, ką jis tuo norėjo pasakyti, aš aki
mirkoj ir sublioviau:

— Gerai, mes nupirksime dvi ponias seseris ir, 
pargabenę į Čikagą, pristatysime Stokjarduosna 
karštiems šuniukams daryti.

Mano šis pasakymas, deja, užuot padaręs juo
ko, ponus ir ponias nemaloniai nustelbė, bev-eik su
krėtė. Nieks nedrįso pirmutiniu nusijuokti, o kažin , 
kas dar sušnypštė: ššš!.... Mačiau, jog čia buvo kur 
nors išsišokta.

— Gerkite! — surikau. — Mes viską galime at
likti. Matote, kokią aš gražią pačią parsivešiu Ame
rikon !

Aš jau buvau paėmęs ne vieną drinksą, dėl to 
kalbėjau drąsiai ir garsiai — tikro Vandenmiesčio 
spikizininko tonu. Kai kurie svečių pradėjo smar
kiai ploti, šaukdami: “Valio, ponas Kilpą! Valio 
jo poniai!” O tas pats žurnalistas, kuštelėjęs apie 
dvi ponias seseris, iškilmingai paklausė:

— Ponas tur būt esate plačiai po Ameriką važi
nėjęs?

— Šiūr! — atsakiau.
— Turbūt pažįstate ten pačius tvirčiausius mū

sų tautos šulus ir darbuotojus, ar ne?
— Aš pats esu vienas jų! Kiekvienas kuo nors 

pasidarbavęs tautos labui yra asmeninis mano bi
čiulis ! — atkirtau.

— Be abejojimo, tuo būdu, ponas gerai pažįstate 
ir tą garsųjį tėvynainį nuo Unijon avenės iš Bruk- 
lyno, poną Franką Kruką?

— Šiūr! — nepagalvojęs, surikau. — Abu išvien 
dirbome ir aukojomės.

— Kam aukojotės? ... Jis — graborius, ar ne?
— Tai kas?!
Visi svečiai pradėjo kvatotis garsiau ir pasiten- 

kinančiau, ir aš niekaip nesupratau, kokių paralių 
jie taip žvengia.

Mums bešumijant, priėjo prie manęs veiteris, ■— 
kelneris, kaip jie ten padavėjus vadina, — ir, įteik
damas man vizitinę kortelę, tarė:

— Šis ponas nori jus, ponas, matyti. Ką jam 
atsakyti?

Pavartęs, skaitau: Garmus von Ugniskie.
Parodęs arti manęs sėdėjusiai žmonai, klausiu:
— Kas čia?
Metusi žvilgsnį į kortelę, jis piktokai atšovė:
— Tėvo vizitinė kortelė — nematai?!
— Koks čia do vardas?
— Vokiška vizitinė kortelė — yra kuo stebėtis! 

Skubėk, pamatyk tėvą, jis tavęs laukia. Matyt, di
delė nelaimė jį užgulė.

Radau prie durų stovint sukaitusį, liūdną uošvį 
ir tuojau įžiūrėjau, jog kas nors nelemto jam atsi
tiko. Vadinau jį prie kompanijos, bet išdidus Gar
mus iš Ugniškių, griežtai atsisakė eiti, ironiškai 
ir garsiai pareikšdamas:

— Romai liepsnojant, atsisakau griežti džiaugs
mo smuiką!

Sumokėjęs sąskaitą, grįžau pas uošvį, besikalban
tį su Lujiza.

— Papa, papa! Mano Dieve! — dejavo Lujiza.
Kai mes visi trys išėjome iš kurhauzio, aš, at

sikvėpęs šviežiu oru, atsikvošėjęs, klausiau Garmų:
— Kas atsitiko, tėve? '
— Vaikai, brangieji, — pradėjo jis. — Jūs čia 

maudotės lietuviškoje jūroje ir mūsų saulelės karš
tuose spinduliuose, o aš, varge, senis, nors mau
dausi prakaite, rūpesčio prakaite, bet visvien dre
bu. Baimė, pavojus!.. .

Uošvio kalba man buvo sunku suprasti. Kai mes 
visi trys pasiekėme vilą, susėdome, aš ir vėl pa
klausiau :

— Kas gi atsitiko? Kokia baimė? Iš kur pavo
jus? Kodėl jūs, nepranešę mums, atvykote į Pa
langą?

— Ženteli, mus iš namų meta! Iš tų'namų, ku
riuos tavo amerikoniška išmintis taip puikiai įruo
šė. Ūkio neteksiu!

Lujiza, per.visą laiką mažai tekalbėjusi, įsikišo:
— Ar gi iš tikrųjų tokia rimta padėtis, papa?
— Perrimta, dukrele! Perrimta; kad būtų gali

ma ją dažnai kartoti ir mirtinai nesusirgti.
Uošvis pasakojo turįs kaž kokius vekselius ir 

nemažas paskolas, paimtas iš Kauno bankų, kurie 
dabar, tuojau, reikalauja pinigų.

Kuomet aš jo užklausiau, kodėl jis man pirmiau 
apie tai neprisiminė, tai Garmus, užuot, atsakyti, 
pradėjo dėstyti ir juo daugiau jis kalbėjo, juo man 
mažiau visas reikalas buvo suprantamas. Žemės,' 
ūkio bankas parašė notą kokiam tai emisijos ban
kui, valstybės bankas -neatsakė, kooperacijos ban
kas užprotestavo, ipotekos bankas, — toks ir ki
toks bankas dar darė tą ir dar ką kitą; žydų ban
kas darė šitaip, o vokiečių —■ anaip ir, išvada yra, 
kad mano uošvis stovi ant pražūties kranto- Kai ka
da Garmus įmaišė vokiškus techninius-žodžius, kai 
kada — francūziškus, angliškus, net ir rusiškus, 
bet tie pavadinimai, man rodėsi, kits su kitu turi 
tiek* bendra, kiek, sakysime, as turėjau bendra su 
jais.

— Jei negausiu, ko reikia, rūpinsiuos lazdas ir 
krepšius susirasti, — atsiduso jis. — Man pačiam 
nebaisu, tik gaila s-ergaliuojančios žmonos. O gal 
užlipsiu ant kunigaikštienės Birutės kalno ir ... 
Kas turėjo būti po “ir,” uošvis nepasakė.

Jis nubraukė nosine barzdą1 ir ūsus, taipgi lūpas,
— jos buvo sausos. Lujiza pasiūlė jam taurelę kon
jako, o aš klausiau:

—•• Kada jūs tai sužinojote?
— Tuojau po jūsų išvykimo pajūrin.
— Mykolai, — suriko Lujiza, — argi svarbu, 

kada tėvas sužinojo? Bėda užklumpa iš anksto ne
sužinota. Jeigu žinotum, kad ateis, bėda jau nebe
būtų bėda. Kiek, papa, jums reikia pinigų?

— Nemažiau dešimties tūkstančių dolerių, — ne 
litų, pakartoju, vaikai, bet dolerių! Judviejų širdyj 
dabar stovi raktas į mano likimą.

Ir jis atsiduso, kaip žmogus, užbaigęs sunkų ir 
nedėkingą darbą.

— Tokia krūva pinigų nėra lengvai gaunama, — 
dėsčiau aš^ dar vis stebėdamas senį.

— Nelengvai? —stebėjosi Lujiza. —- Kodėl ne? 
Argi mudu negalime?!. ..

— Tikiu jums, ženteli, jog nelengvai, bet kur gi 
aš ... pas ką turiu kreiptis, jei ne pas savuosius?
— pas žentą ir dukrą?

Juodu nekantriai laukė iš manęs teigiamo atsa
kymo. Aš išsitraukiau iš švarko kišenės užrašų 
knygutę — patikrinti, koks dalyką stovis mano pi
nigų. Pamačiusi tai, Lujiza isteriškai suriko:

— Mykolai, tu ir vėl... ir vėl ką nors rašysi, gal 
mano ir tėtės žodžius!..,. Tu su savo skaičiais!... 
E, jūs, amerikonai!... Kišk ją atgal, nes aš rėk
siu!...

Ji pasistojo, vaikščiojo po kaihbarį pikta.
Ignoruodamas Lujizos rūgo j imą, aš, pasižvalgęs 

po savo knygutę, aiškinau, jog abejoju, ar aš turėsiu 
dešimt tūkstančių dojerių.

— Lietuvoj aš jau išleidau-virš penkiolikos...
Lujiza nusigando.
— Ženteli, — pertraukė mane Garmus, —- bet gi, 

atsiminkit, jog turėjote nepaprąstų prietykių, gi...
“Nepaprastais prietykiais” jis skaitė mano ve

dybas.
(Bus daugiau)

Laisvoji Sakykla
MIAMI, FLORIDA |

Daug lietuvių iš šiaurinių 
valstijų atvažiuoja į saulėtą ir 
šiltą Floridą praleisti žiemos 
mėnesius — šiltai, besikaiti
nant saulėje ir pasidžiaugiant 
gražia gamta .

Kurie čia nuolatiniai gyve
name, tai maloniai susitinka
me su įvairių miestų ir mies
telių atvykusiais svečiais. Kiek 
laiko atgal aplankė mus jau*- 
na porelė iš Brooklyn, N. Y., 
Al. ir Valentina Nevinskai. 
Malonu buvo susipažinti su 
jaunais svečiais. Trumpai sve
čiavosi iš Chicagos dd. Ba
šinskai ir Jakubauskai. Malo
nu buvo su jais susitikti, nes 
jie yra seniau buvę pittsbur- 
giečiai . Iš Cleveland© jau il
gokai svečiuojasi Danai, ir 
daug atvyksta iš kitų miestų 
ir' miestelių lietuvių.

Mums, vietos gyventojams, 
labai malonu su jais susitikti, 
pasikalbėti, pasiteirauti apie 
šiaurines valstijas, apie ten 
gyvenančius draugus. Didžiu
ma svečių dėkingi vietos gy
ventojams ir tokiais persiski
rta.

Bet pasitaiko ir kitokių, 
kaip ve Mikas Detroitietis. 
Jis turėjo labai trumpas ato
stogas, apsilankė Miami ir ei
lėje kitų Floridos miestų. Mi
ami mieste, rodos, kad jis bu
vo tik kelias dienas laiko ir su 
juo asmeniškai teko labai 

| trumpai pasikalbėti. Kaip jis 
| trumpai buvo, tai per tą lai
ką negalėjo ir labai daug ką 
patirti, bet savo įspūdžius; tai 
parašė labai ilgus ir nebūtų 
dalykų pripasakojo.

Kada 1916 metais mes čia 
atvykome nuolatiniam apsi
gyvenimui ir bandėme para
šyti savo įspūdžių, tai Mikas 
Detroitietis labai drąsiai pasi
vėlino ir išniekino, kurie rašė 
įspūdžius iš Floridos arba ki
tos kokios valstijos. Jis tada 
net “durniais” išvadino, o da
bar patsai vos pervažiavo ir į 
tuos pat čeverykus įsistojo. 
Skirtumas tik tas, kad tie, ku
riuos jis vadino “durniais,” tai

aprašė tropišką kraštą tokiu, 
kokiu jis yra, o Mikas, tai 
apsilenkė su teisybe.

Kurie iš svečių yra išbuvę 
Floridoj po kelis mėnesius lai
ko, tai tie gali daug daugiau 
patirti ir pasakyti. Ir Natali
ja iš St. Petersburg tinkamai 
atsakė Mikui. Ir jeigu Mikas 
mūs asmeniškai nebūtų už
kliudęs, tai aš nebūčiau laiko 
eikvojus ir nenorėčiau laikraš
tyj vietą užimti. Bet aš turiu 
teisę save apsiginti.

Į tas “gudrias” Miko išva
das, kurias jis daro apie Flo
ridą neatsakinėsiu, nes kurie 
čia leidžia vakacijas, tai gar
džiai iš jo išvadų pasijuokia, 
nes kiekvienas mato, kad ti
krumoj viskas kitaip, negu 
Mikas pasakojo.

Ir kaip Mikas galėjo rašyti 
tokius dalykus, tiesiog žmo
nes apšmeiždamas? Jis rašo, 
būk J. D. Sliekas yra sakęs, 
kad jis yra nepasitenkinęs 
Laisvės redakcija.

Na, ir kaip prasidėjo? Pat
sai Mikas užvedė kalbą prieš 
redakciją, tai gal Sliekas ne
sipriešino, bet jis nepadarė 
pareiškimo, kad yra nepasi
tenkinęs. Tik taip trumpai 
pasimatėme, taip trumpa pa
žintis buvo ir žmogus galėjo 
taip nedėkingai atsiliepti! Iš 
nekalto pasikalbėjimo pada
ryti tokią kvailą išvadą ir ra
šyti į spaudą, keliant nepasi
tikėjimą Laisvės redakcija. 
Susitikome, gražiai, draugiš
kai pasisveikinome, pasikalbė
jome, o jis iš pasalų... Tai 
pirmu kartu susitikome su to
kiu vėtrapalaikiu*! Mes savo 
idėjų po kojų nepaminsime. 
Galima padiskusuoti vieną ki
tą klausimą ir iš to nereikia 
tuojau daryti išvadas, kad 
mes neturime pasitikėjimo, 
arba turime blogus tikslus. . .

Su Miku neisiu toliau į po
lemiką, nes tai būtų bepras
miška... Nesuprantu, kam 
kabinėtis prie draugų ? Mes 
turime užtektinai kovos prieš 
politinius priešus. Užtenka 
mums darbo organizacijose.

I Yra kas šiandien sekti, tiek 
daug pasaulyje didelių įvy
kių! Darbo žmonės ir pro
gresyviai turime rūpintis, kad 
būtų išlaikytos laisvės ir ge
rinamas žmonių gyvenimas. 
Reikia rūpintis kova už tai
ką, kad prisidėjus prie mūsų 
šalies išgelbėjimo nuo pražū
ties. Reikia mums daugiau 
vieningumo.

E. K. Sliekienč.

Nuo Redakcijos
Manome, kad pakaks šiuo 

klausimu. Aišku, kad nei vie
nam viskas nepatiks nei Flo
ridoje, nei kitoje kurioje vals
tijoje. Bet mes nesuprantame 
tų draugų, kurie aplankę Flo
ridą bando labai neigiamai 
rašyti, tartum nuo jų rašto 
ims ten gamta ir pasikeis. Dar 
blogiau, kada tūli turistai 
įžeidžiančiai atsiviepia apie 
Floridoj apsigyvenusius lietu
vius. Koks gi /ai išskaitlia- 
vimas? Vieniems patinka De
troitas, kitiems Pittsburghas, 
Chicaga, Brooklynas arba Bo
stonas, ten jie ir gyvena, ar
ba gyvena, kad susidarė tam 
sąlygos.

Mes sveikiname tuos lietu
vius, kurie apsigyveno Flori
doj, sukūrė Lietuvių Literatū
ros Draugijos kuopas, susior
ganizavo ir darbuojasi. Tu
ristai, atvykę, jau turi progos 
ne, vien su vietos lietuviais pa
simatyti, bet ir patys floridiš- 
kių parengimuose susitikti, su
sipažinti, pasimatyti.

Darbininkas-Išradčjas
KAUNAS, sausio 10 d. — 

“Neries”’ fabriko liejyklos ce
cho vyr. meistras Guščinas ra
cionalizavo katilų komplekti- 
nių dalių formavimą. Anks
čiau katilų dalys buvo for
muojamos rankiniu būdu. 
Guščinas pasiūlė dalių forma
vimą rruechanizuoti. šis pa
siūlymas buvo įgyvendintas. 
Racionalizatoriaus G u š č i no 
pasiūlymo dėka komplektinių 
dalių gamyba padidėjo 40 
procentų. Trim procentais pa
kilo dalių kokybė.

V. Butkevičius, 
Kauno “Neries” 
fabriko planuotojas.

Mokslo Knygų Išpardavimas
Visas mokslas yra surašytas į knygas. Ir didžiausi mokslininkai turi skaityti kny

gas, studijuoti, net ir savo srityje į jas kreiptis pagalbos, nes negali visko atminti. 
Teisingai pasakyta: Knygos, tai protas, tai geriausių žmonių smegenys!

Skaityti, lavintis, daugiau sužinoti, kelti savo apšvietą— niekados nėra vėlu! 
Kiekvienas žmogus iš knygų gali daug pats per save išmokti. Mes skelbiame seka
mų knygų nupigintą išpardavimą: x •

(1) ATMOSFERA. Parašė Dr. A. Petriką. Knyga apie atmosferą ir oro gazų ypa
tybes. Iliustruota. Turi 150 puslapių. Kietais viršais, kaina 50c. Knygos nedaug tu
rime, greitai išsibaigs.

(2) K. MARKSO TEORIJOS SISTEMA.‘Parašė L. B. Boudin’as. Moksliškai iš
dėsto kapitalistinę santvarką ir kodėl ji turės užleisti vietą darbininkų tvarkai. Kny
ga turi 336 puslapių. Kaina kietais viršais 75 centai.

(3) NAMINIS KARAS FRANCIJOJ IR 18-ji BRIUMERIO. Parašė Karolis Mar
ksas. Autorius aprašo Francijos žmonių kovas prieš monarchiją ir Paryžiaus Komu
nos — pirmosios darbo žmonių valdžios kovas. Knyga kietais viršais, turi 360 pus
lapių. Kaina 75 cetai.

(4) DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius ir Dr. A. Petriką. 
Knyga turi 630 puslapių, su paveikslais, ant geros popieros. Joj yra 25 skyriai, aiš
kinanti žmogaus sudėtį nuo užsimezgimo gemalo. Daugybė patarimų apie sveikatą. 
Gražiai apdaryta, kietais viršais. Kaina $3.

(5) PASAULIO STEBUKLAI. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. Mokslo knyga apie 
žmogų, visatą ir’politines užduotis. Knyga, turi 410 puslapių. Kaina kietais virštai $1.

(6) RELIGIJA. Parašė Dr. St. Matulaitis. Knyga atspausdinta ant geros popie
ros. Iliustruota. Joj rasite religijos istoriją, apie atsiradimą kalėdų, velykų ir kitų 
švenčių. Sužinosite, kaip religijos mokslas keitėsi, rolę linkui darbo žmonių. Kaina 
kietais apdarais 50 centų.

(7) GAMTA IR ŽMONĖS. Parašė M. Ilinas. Knyga turi 320 puslapių: Labai aiš
kiai išdėsto gamtos sudėtį ir kaip žmonės ją pasikinkė savo naudai. Kaina 50 centų.

(8) TARYBŲ GALYBĖ. Parašė archi-vyskūpas H. Johnson. Knyga parašyta ka
ro laiku apie tarybinę tvarką. Turi 224 puslapių. Kaina 35 centai.

(9) ŽMOGUS ir MAŠINA. Sutaisė Jonas Kaškaitis. Knyga gausiai iliustruota, su
teikia davinių apie technikos išsivystymą ir to reikšmę žmonijai. Kaina 50 centų.

Kas stos 1950 m. į ALDLD ir pasimokęs metinę duoklę $2, tai gali gauti tris 
knygas iš senesnių laidų, siekiančias jo duoklių sumą. Čekius ir money orderius 
išrašykite Draugijos iždininko vardu: J. J. Kashkevich ir siųskite su užsakymu se
kamu antrašu: '

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

4 pusl.r—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—'šešt., Vas. 25, 1950
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Nashua, N. H
Žinutės iš Mūsų Miesto

diPernai užsidarė viena iš 
tižiųjų ir seniausių dirbtuvių- 
katininė. šiame mieste buvo 
tos pąt kompanijos du fabri
kai. Ji paskelbė, kad uždaro 
fabrikus, nes nepadaro biznio. 
Ten dirbo apie 4,000 darbi
ninkų ir darbininkių. Jų tar
pe buvo didelis nusiminimas, 
nes netenka darbo.

Buvo kreiptasi į valstijos 
valdžią, kad ji ką nors dary
tų. Atvažiavo tyrinėtojai, ta
rėsi ir paskelbė, kad jie nieko 
negali padaryti prieš kompa
niją, nes pastaroji krausto fa
briko mašinas į mažesnius 
miestelius, kur nėra, unijos ir 
darbininkai pigesni.

Bet vėliau kompanija dar 
sutiko palikti čia vieną fa
briką, kuriame dirbo apie L- 
000 darbininkų, o uždaryti tą, 
kur dirbo apie 3,000. šis 
įvykis labai palietė ir lietu-!
vius, kurie per daugelį metų ; bė. 
ten dirbo, sulaukė 
Kitur jiems 
nėra vilties, 
dirbdami 
verstis.

Tai matote, 
krovė didelį 
darbininkai 
kompanijai 
giau kitur perkraustyti fabri-

kus ir ten vėl daryti pelną, 
tai ji nepaiso senų darbinin
kų, kurie per sunkų darbą jai 
sukrovė pelnus. Taigi, kapi
talo tvarkoj taip yra, kada 
kapitalistui pelninga, tai jis 
samdo darbininkus; kada jam 
neparanku, tai jis juos išme
ta į gatvę.

Bet fabrikų iškraustymas 
paliečia ne vien darbininkus, 
bet ir biznierius, 
buvo sudaryta
įtraukta trys bankai, sukelta 
pinigai 
panijos 
tuvių, 
tuojau
kus, kitus išrendavo, taip, kad 
dabar jau tik viename bu- 
dinke dirba damapie 400 dar
bininkių, gamina moteriškus 
apsiavus. Algos mažos, bet 
bedarbė ir ten varo darbinin-

Kada paskelbė, kad rei- 
dvi sa-

Todėl čia 
komitetas,

ir nupirko nuo kom- 
namus katininių dirb- 
Bet nauja korporacija 
pardavė tūlus budin-

senatvės, 
darbo gauti jau 
čia gyvendami ir 
galėjo šiaip-taip

kompanija susi- 
pelną, gi kada 
nuseno, kada 

pasidarė pelnin-

kės.
kia darbininkių, tai į
vaitos užsiregistravo 
darbi n i n k i ų, nori nč ių 
darbo.

Pas mus yra didelė
Tiesa, mūsų politikieriai 

mūsų miestą € *. 
atsikraustė

gauti

be d a i'-

giriasi, kad j 
pereitais metais 
13 fabrikų. Bet jie nepasako 
to, kad vien vienas* katininis 
fabrikas paleido 3,000 darbi
ninkų, o Į šiuos naujus visus 
dirba tik apie 900 darbinin
kų, nes jie nedideli. Ypatin
gai sunki padėtis lietuvių, ku
rie jau sulaukę virš 50 metų

amžiaus ir daugiau. Kada jie 
ieško darbo, tai gauna atsa
kymą, kad jau esą perseni, 
o senatvės pensiją gauti, tai 
jie dar perjauni. Tai kur 
žmogui dėtis? Vienur jis 
“personas,” kitur — “perjau
nas.”

Nedarbo sąlygose pasikar
toja daug ir užpuolimų ir va
gysčių. štai kelios dienos at
gal, visai dar nevėlai, vienai 
moteriškei einant gatve jai 
pastojo kelią ir pareikalavo 
pinigų. Ji turėjo tik $20 ir 
tuos atidavė, nes gyvastis 
brangesnė, kaip pinigai.

Daug krautuvių yra apiplė
šiamų. Plėšimuose dalyvau
ja, dažniausiai, labai jauni 
vaikėzai. Daugelis jaunuolių 
nepaisančiai kalba apie kalė
jimą, nes jie neturi vilties 
darbo rasti. Tėvai gi negali 
juos aprūpinti pinigais, tai ir 
pasiduoda į piktadarystes.

Štai mūsų ponai sutvėrė vi
sokius Marshallo planus, Tru*- 
mano “mokslus” kitose šaly
se gelbėti kapitalistinį pasau
lį, o tuo pat laiku namie rei
kalai eina vis blogyn.

Vienas iš Visų.

3

iškėlė klastą
PRIEŠ CHRISTOFFEL

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ISIGYK1T JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė

DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS
knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji 

ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus,
Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda;

pa- 
ap- 
kai

ši i 
taria, 
slobus. 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos" svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėjimas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.- ’

Skęstant, prigėrusio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas.
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdėstytų ne

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šim
tus nurodymų, kaip gelbėtis sau ir pagelbėti kitiems pana
šiuose atsitikimuose.

ši knyga paduoda daug receptų, taip kad be daktaro gali 
gauti vaistinėje vaistų pirmosios pagalbos reikalui.

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

Kita svarbi knyga yra

Darbininkų Sveikata
Parašė

DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS
knyga, kuri aiškina apie žmogaus kūno sudėtį, apieTai

gyvybės atsiradimą, apie ligas ir nurodo, kaip maitintis, kad 
pasilaikyti geroje sveikatoje.

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius, 

parašytas

DR. ANTANO PETRIKOS
Ši knyga yra labai svarbi. Ją gerai išstudijavęs, turėsi 

platų supratimą apie sveikatą ir mokėsi tinkamai užsilai
kyti, kad btūi sveiku ir gyventi ilgą amžių.

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

r

Virėja
Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui

Knyga iš 220 puslapių, su keliais šimtais receptų lietu
viškiems ir kitatautiškiems populiariems valgiams gaminti*.

Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir vitaminų 
maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką, sutaisė K. 
Petrikienė.v Išleido Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas. Gaunama Laisvėje,

Užsisakydami knygas, rašykite:

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

šiuo slapyvardžiu buvo pirmi 
šūviai reakcininką paleisti su
skaldymui Wisconsino CIO 
darbininkų, kad pagelbėt iš
rinkti kelis Taft-Hartley šali
ninkus kongresai!.

Prie Rogge klausinėjimo 
Swofford sakė, kad John Sen
tinel serijos raštų buvo para
šytos “ne 
raštinėje.’ 
si priešino 
sinėjimui.

laikraščio Sentinel 
’ Valdžia čia ir pa- 
tolimesniam jo kiau

A’lis Chalmers
Gavo Filmas

“Ar to 7,000 dokumentų fil
mo buvo galima gauti bile 
kam?“ spyrė advokatas Rog
ge.

Buvęs Ilearsto “Milwaukee 
Sentinel” reporteris po prie
saika liudijo, kaip tas laikraš
tis ir Allis Chalmers Manu
facturing Co. konspiravo, su
darydami raudoną baubą, 
prieš darbininkus Wisconsine.

iš to vajaus gimė raudon- 
ėdizmo “tyrinėjimas” Allis 
Chalmers lokalo 248, United 
Auto Workers, kurį pravedė 
House Labor Committee, va
dovystėje buvusio kongresma- 
no Fred Hartley. Tyrinėjimo 
pagalba veik visiškai buvo su
griautas lokalas ir buvęs jo 
prezidentas Harold Christof- 

■ fel dabar teisiamas federa- 
| liani teisme čionai neva už 
kreivą priesaiką.

Klastą-suokalbį čionai iškė
lė teisme Hugh Swofford, ku
ris liudijo kaipo gynėjų pusės 
liudininkas Christoffel teis
me.
Swofford liudijo, kad jis 

kaipo “Milwaukee Sentinel” 
reporteris buvo paskirtas teik
ti žinias apie unijos lokalų 
Allis Chalmers. Jo sąžinei 

, pasidarius neramu, gruodžio 
mėn., 1947 m., jis metė “Sen
tinel,” sakė jis .

Prokuroras John J. Pratt, 
s 11 n g d amasis diskredituoti 
Swoffordo liudijimą, norėjo 
įkalbėt, kad jis buvo nuo dar
bo pavarytas.

“Ne,” atsakė ► 
“aš rezignavau pats, 
liau
būti nepatenkintas darbu, ku
ris buvo priešingas jo sąžinei.

Po to prokuroras jo dau- 
neklauslnėjo, bet gynimo ad
vokatas O. John Rogge nuo 
čia jį pradėjo kvosti.

“Ką tamsta nori pasakyti 
tuo sąžinės neramumu?” — 
klausė Rogge.

“Praėjau įmatyti, kad da
lykai, kuriuos darau, 
geri-teisingi,” sakė jis.

“Panašiai • darbas
prieš Christoffel?” reikalavo 
Rogge.

Bet pirm, 
galėjo 
Pratt
teisėjas 
laikė pasipriešinimą.

Klastos su Dokumentais
Aukščiau Swofford atpasa

kojo, kaip jis, būdamas 
Ilearsto reporteriu, turėjo 
gausų išteklių išlaidom ir bu
vo padaręs “deal 
Clark, dešiniuoju 
Apskrities *CIO 
kretorium. 
mė apie 
CIO ir juos 
gon, laikė 4 dienas 
kambaryje ir iškloję nufilma
vo.

Kai kuris materiolas - do
le umentai 

t biauriam 
rašte, kuris buvo1 pradėtas ra
šyt rugsėjo mėn., 1946 m. Po

kurie 
prieš

tarimų.
Visi choriečiai pasižadėjo 

ne tik dalyvauti kiekvienose 
praktikose, bet užsidėjo par
eigą kiekvienas būti Aido 
Choro asmeniniu organizato
rium: kalbinti jaunus ir senus 
dainininkus ir abclnai liaudies 
meno mylėtojus prisirašyti 
prie Choro.

“Taip,” atsakė Swofford, 
“gavo Allis Chalmers Manu
facturing Co.”

Swofford sakė, kai 
prirodymai valdžios
Christoffel yra labai panašus 
materiolas perduotas Allis 
Chalmers kompanijai.

; Swoffordo liudijimas tiesiai 
sumušė pareiškimus, po prie
saika sudėtus anksčiau1 šiame 
teisme Louis Francis Budenz. 
Budenzas pedliavojo kartoja
ma melą, tai kad Christoffel 

| 1941 m. išvystė streiką loka
lo 248 sulyg Komunistų Par
tijos ukazo.

Viena iš Swoffordo nema- 
Į Jonių pareigų laike jo darba
vimosi prie “Milwaukee Sen
tinel” tai sekti - ganyti Bu- 
denzą šioj raudonėdiškoj 
kampanijoj. Ant traukinio 
tarpe Chicagos ir Milwaukee 
1947 m., sulyg Swoffordo, 
Budenzas prisipažinęs, kad ir 
be Christoffel 1941 m. būtų 
buvęs Allis-Chalmers streikas.

Pereitą savaitę Budenzas 
užsigynė tai sakęs. Swof- 
fordas tvirtino tikrai, kad sa-

Jis to-
aiškino, kaip pradėjo

nėra

kaip

negu Swofford 
atsakyti, prokuroras 

stipriai pasipriešino ir 
Dickinson Letts pa-

I“ su Glen 
Milwaukee 

Tarybos se- 
Jis su Clark paė- 

7,000 dokumentų iš 
atgabeno Chica- 

h otelio

buvo naudoj’am i
“John Sentinel”

Nauja Valdyba
Susirinkime išrinkta 

Aido Choro valdyba 
metams iŠ sekamų :

Pirm. Alfonse Rye;
Vice-pirm. Stella Smith ;
Rašt. Ruth Price;
Fin. rašt. Clem Butėnas;
Ižd. Anthony Yakštys.
Muzikos komisijon išrinkti : 

Ray Lyben, Stella Smith, Clem 
Butėnas ir Akla Liminsky.

Pramogų komisijon išrink
ti: Bill Mills, Frank Price, 
John Radzevich, Tony Rye ir 
Joe de Luca. Koresponden
tais išrinkti : angliškai—Eddy 
Stakwell, Tony Rye ir Alda 
Liminsky; lietuviškai — Ur
šulė Palevičiene ir Jonas Ra
dzevičius.

liau.) a

tJ. Palevičiene.

nių Unijų Taryba pasiuntė 
$1,000 mainieriam. P a r k 
Works lokalas iš* Crucible 
Steel Co. aukavo $100 mai
nierių pašalpai.

Plieno darbininkų unijų lo
kalai, kurie randasi Monon
gahela Valley, visi priėmė re
zoliucijas su reikalavimais 
prez. Trumanui, kad nebūtų 
naudojamas Taft-Hartley ak- 

' tas prieš mainierius ir kad jis 
1 prašalintų NLRB 
i Robert Denham.
hela Klonio plieno darbininkų 
lokalai gelbsti mainierius su 
maistu1 ir kitais reikalingais 
dalykais.

Harmaville,
Tarentum plo-

lokalas 617 pa- 
mainierių sušel-

advokatą
Mononga-

Workers 
galba iš 
vakarinės
West Virginijos.

United Electrical 
Union'skuba su pa- 
daugelio savo lokalų 

Pennsylvanijos ir 
Robena ka

syklos maini’eriai gavo keturis 
tonus maisto ir drapanų nuo 
UE lokalų iš New Jersey ir 
Brooklyn, N. Y. 6-to UE Dis- 
trikto Taryba pasiuntė savo 
prezidentą, Stanley Loney, į 
kasyklų sritį su būtinomis 
reikmenimis angliakasių ■ šei
mom.

riškai teikia maistą 14-kos 
kasyklų mainieriam. Didžiu
lis East Pittsburgh UE loka- 
las 601 renka maistą prie 
įmonių vartų ir unijų svetai
nės mainieriam 
Springdale ir 
tuose.

Sharon UE 
skyrė $328 
pimui.

Auga ir didėja su kiekvie
na diena parama kovojantiem 
mainieriam. Bet reikalas pa
galbos yra kur kas didesnis 
ir reikalauja iš kiekvieno uni
jos progresyvio lokalo rimto 
susirūpinimo mainierių šal
pos klausimu.

Stakjardų Darbininkai 
Rems Mainierius

Gauta žinia iš Chicagos CIO 
Packinghouse Distrikto Tary
bos, kad pastaroji šaukė ta
rybos susirinkimą vasario 16 
d. apsvarstymui skubios pa
galbos mainieriam. Minėta 
taryba čionai atstovauja 25,- 
000 darbininkų.

Plieno Darbininkas.

Penki UE lokalai iš West
moreland apskrities regulia-i

Pittsburgh, Pa

nubalsavo

M. j

Detroit, Mich

BJilllllilll

DORCHESTER, MASS.

ir nori 
Bus ir 
nešime

*
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d rau- 
Ch oro 
reikia 
buvo

500 narių, Johns- ■ 
main i e-1

Mrs. 1 z ra ei
House Labor
I, 1947 m.,

Plieno Darbininkai Suaukavo 
$7,000 Mainieriam

kad darbo komitetas neturėjo . schulcr 
kvorumo, kai Christoffel buvo Į 
nukaitintas .

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

* 
❖
*

O l o

g Tel. AV. 2-4026 g

| DR. JOHN REPSH1S
g (REPSYS) g
g LIETUVIS GYDYTOJAS g
& Valandos: 2-4 ir G-8 g 
g Nedaliomis ir šventadieniais: g 
g nuo 10 iki 12 ryto. g

8 495 Columbia Rd. p

MEDUS IR KAVA
Dabar pas J. W. Thomsoną galite gauti Naturalio, susicukravusio, 

nešildyto raudonų dobilų Medaus. Michigan valstijos dobilų medus, 
kurj medaus ekspertai pripažįsta, jog yra vienas iš skaniausių ir 
geriausių medų visojo Amerikoje ir turi panašų skonį į Europos me
dų. Kaina: 1 svar. 45c; 3 svaV. (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.

Kiu, t 
kon- ■ 4* 

paramai Gintarų ' * 
❖

*
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Rogge atkreipė teismo dė
mesį, kad dėl nežinomos prie
žasties staiga dingo jo viena 
liudininkė, Mrs. Roy Izrael. 

buvo stebėtoja 
Committee kovo 
perklausinė jimo

metu, kur Christoffel primeta
ma sulaužymas priesaikos.

Ji buvo pasirengus liudyt,

Aido Choras Pasijudino
Kažin kodėl, bet po naujų 

metų Aido Chore dalykai nė
jo, kaip reikia. į praktikas 
atsilankydavo 
mažiau narių 
rektorius Mr. 
vo papuolęs
g r u m o. j o rezignacija.

Vasario 9 dieną 
laiškais 
pakviesta ir atsižymėję Cho
ro rėmėjai, draugai il
gės, daug darbo įdėję 
parengimuose ir tl. Ir, 
pasakyti, susirinkimas 
pase k mi ilgesnis, negu dauge
lis tikėjosi. Choriečių atvyko 
daug, pritarėjų ir rėmėjų irgi 
dalyvavo geras būrys. Labai 
rimtai aptarta Aido Choro 
reikalai ir padaryta eilė gerų

vis mažiau ir 
. Net Choro di- 
Altschuller bu- 

i pesimizmą ir 
Bet. . . 

sušauktas
susirinkimas, kuriu

town, Pa., paaukavo 
riams $7,000. Kitas 
Cambria Apskrities
$12,00.9; John &
Pittsburgh lok ai 
$1,000.

Plieno Miesto Industrinių 
Unijų Taryba čionai aukavo 
$3,000 ir Harrisburg Industri-

EGZAMINTJOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS1 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

PRANEŠIMA!
DETROIT, MICH.

Lietuvių Moterų Pažangos Klubas 
rengia Moterų Dienos apvaikščioji- 
mą 5 d. kovo, buvusioj Lietuviu Sve
tainėj, 25th ir Vernor Highway. Pro
grama bus labai įvairi, dainuos Mo
terų Choras ir d-gė Zigmonticnė su , < 
dukrele Rūta. Rūta duos ir solo. Bus į 4. 
terys labai sparčiai ruošiasi prie sa
vo šventės apvaikščiojimo. Mrs. Alf- 

mokina chorą labai gražiai 
mokyti daug naujų dainelių, 
daugiau programos, ką pra

valiau. Maryte.

WORCESTER, MASS.
Progresyvių Partijos Lietuvių 

has rengia šaunų bankietą su 
ceri i ne programa, į 
Žemes Radijo palaikymui, vasario 
26 d., 5-tą valandą va’kare, 29 En- Ž 
dicott St. Dainuos Aido Choro gru- •? 
pės, Montello dainininkai ir So. Bos-1 * 
tono Broadway Kvartetas, taipgi ir 
kiti Gintarų Radijo dainininkai, taip
gi ir visa publika kartu dainuosime 
ir baliavosime prie skanių valgių. 
Kviečiame visus dalyvauti; tie, ku
rie nebūsite šiame šauniame baliuje, 
gailėsitėš, kad nebuvote. 
Komitetas. (34-35)

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS REI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami 

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, 
j krautuvus ir j pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

❖ *

*

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboIdt 2-796

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.

JOSEPH RALTAITIS
BAR & GRILL

Telefonas TFT F V T S T O N
EVergreen 4-9407 A ’ 1. u 1

SHUFFLE BOARD

iffllllllilllMlllIllllllIlliBIIIIB^

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęš dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai mo-

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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Niujorkas —
Skersai-Išilgai

Nežinomas (šiuos žodžius 
rašant) vyras tapo pašautas 
apartmentnamy, 339 12th St., 
Manhattane, po to, kai jis 
apvogė vieną krautuvę. Pa
šautasis greit mirė, nesužino-1 
jus jo pavardės. Jis yra virš 
30 m. amžiaus.

Jurgio Washingtono gimta
dienis (vas. 22 d.) buvo silp
nai atžymėtas Niujorke dėl 
to, kad oras buvo labai blo
gas. Dauguma žmonių sėdė
jo namie, kurie buvo apšil
dyti. /

★
Pelenų Dieną krikščionių 

bažnyčiose kartojamas toks 
posakis: “Iš pelenų atsiradai, 
i pelenus pavirsi.” Komer
cinė spauda sako, jog šis pri
minimas sudrebino ne vieną 
krikščionį, nes jis priminė ato
mo bombą, taipgi bombą 
vandenilio. Tos bombos, Žmo
nės galvoja, gali greit visus 
paversti į pelenus, jei impe
rialistai pradės naują karą.

Pjesės “Nesusipratimo” re
peticijos įvyks šeštadienį, va
sario 25 d., vakare. Akto
riai prašomi to nepamiršti.

★
Columbia Universiteto pre

zidentas. gen. Eisenhower, 
šiomis dienomis “iškilto stu
dentams šposą.” O “šposas” 
buvo tas, kad prezidentas ap
lankė tūlas studentų klases, 
pamokas. Studentams tai bu
vo staigmena.

★
Samuel Seabury, žymus vi

suomenininkas, šiomis dieno
mis šventė savo 77 metų am
žiaus sukaktį. Jis labai gyrė 
buvusiojo miesto majoro (ku
ris jau miręs) La Guardia ad
ministraciją. sakydamas, jog 
Niujorko žmonės dar ir šian
dien jaučia tą laimėjimą, kurį ( 
jie turėjo, kai La Guardia bu
vo majoru. Girdamas miru
sįjį majorą, aišku, Seabury 
uždrėbė dabartiniam majo
rui, O’Dwyeriui.

Padėka
Ačiuoju labai mano mar

čioms ir sūnams už patarna
vimą mano ligoje; už dovanas 
ir atlankymą giminėms: O. ir 
F. Yakščiams, Mary Plutai, 
Mr. ir Mrs. Thomsonam, Ali
nei Švėgždai, Dale Galinaitei, 
Mrs. Mikols, Mary Misevičie
nei, Onai Bložis, Adelei Vayt, 
Mrs. Krunklys, K. Petrikie- 
nei; už atlankymą, laiškus ir 
atvirutes: Mr. J. Mazuraičiam 
iš Kalifornijos, Moterų Ap- 
švietos Klubui, Onai Čepulis, 
J. Krapavičiams, F. A. Yekš- 
čiam, J. A. Gustaitienei, F. 
Kazokienei, Suzanai Kazoky- 
tei, Mr. Vaitkus, B. Kušienei, 
draugui Verkučiui, draugam 
Vinikaičiam, A. Balčiūnienei, 
A. Baltrušaitienei, Mary Zei- 
kus, Onai Višniauskienei, J. 
J. Mockaičiam ir kitiems.

Su pagarba,
M. Yakšlienė.

F ilmos-T eatr ai
Roxy Teatre antrai savaitei 

palikta filmą “When Willie 
xComes Marching Home.” Fil
mą režisavo John Ford. Gy
vųjų programoj dainuoja Al- < 
lan Jones, žymus Hollywood© 
dainininkas.

New York Paramount Te
atre kovo 1 dieną pasirodys 
žymus amerikietis humoristas- 
juokdarys Bob Hope. Jis ne
sirodė Niujorke (ant scenos) 
jau per desėtką metų, todėl 
Šis jo dalyvavimas bus malo
ni staigmena daugeliui. Šia
me teatre filmą rodoma: 
“Captain China.”

Adv. Clement A. Vokietaitis 
Numaskuoja Melagius

Atsimename, kai Brooklyno 
kryžiokai organizavo ties 
Kultūriniu Centru (sausio 29 
d.) pikietą, jie skelbė, būk 
pikietą organizuoja Amerikos 
Legiono Lietuvių Memorial 
Postas.

Mes tuomet labai abejojo- 
me šiuo kryžiokų skelbimu. 
Mes tuomet sakėme, jog pi
kietą organizuoja hitlerinin
kai ir visokie kitokie lietuvių 
tautos priešai.

Ant rytojaus, po to pikieto, 
“Long Island Daily Press” 
dienraštyje tilpo keleto airių 
katalikų paveikslas, po kuriu0 
buvo pažymėta, būk tie žmo
nės dalyvavę pikiete, kurį, 
girdi, ruošė Amerikos Legio
no Lietuvių Postas.

Toks dienraštyj paskelbi
mas sukėlė legionieriuose 
daug nepasitenkinimo, nes jie 
žinojo, jog ne taip buvo.

Posto komandierius, adv. 
Clement A. Voket (Vokietai
tis) tuomet parašė paminėtam 
dienraščiui laišką, užginči
jant aną paskelbimą. Laiš
kas tilpo “Long Island Press” 
dienraštyj vasario 21 d. Mes 
čia jį perspausdiname ištisai:

LITHUANIAN POST
NOT ON PICKET LINE

In your issue of January 
30th, 1950, you reported
that thet picketing of the

Kviečiame į Teatrininkų 
Popietį Šį Sekmadienį

.šį sekmadienį, vasario 26 d., 
Kultūrinio Centro mažojoj 
salėj įvyks Lietuvių Liaudies 
Teatro kultūrinis popietis. Ir 
kviečiame jin visus teatru be
sidominčius lietuvius, čia bus 
suvaidinta scena iš Johano Ši
lerio dramos “Klasta ir Mei
lė.” Ją atliks Jonas Valen
tis ir Adelė Rainienė. R. Mi- 
zara pasakys trumpą kalbą 
apie tai, kas jam nepatinka 
vaidyboj. Bus ir daugiau 
trumpučių kalbų bei diskusi
jų.

Programėlei pasibaigus, tu
rėsime ir vaišių—užkandžių ir 
gėrimo.

LT Valdyba.

Kas Bus Kovo
11 Dieną?

LMS 3 apskrities buletinyje 
skelbiama “Folk Dance Festi
val.” Tai Liaudies Šokių Fes
tivalis. Įsitėmykite, jis įvyks 
šeštadienio vakare, kovo li
tą, Lietuvių Auditorijoj.

šokių vakaras, bet kitoks 
vakaras, kitaip bus ir veda
mas. šiame šokių vakare ne 
tik bus šokama, bet ir moki
nama šokti, šokikų grupės, 
ne tik lietuvių, bet , ir kitų 
tautų, demonstruos liaudies 
šokius. Taip pat publika, se
ni ir jauni, galės išmokti ir 
šokti liaudies šokius.

Liaudies šokiai, nepaisant 
kokios< tautos jie būtų, yra 
spalvingi, lengvi išmokti bet 
kam, jaunam ir senam. Be to, 
bus šokių vadovai, mokytojai, 
kurie gelbės publikai įeiti j 
šokių ratą.

šeštadienio vakaras bus 
prieš LMS 3 Apskrities kon
ferenciją, įvykstančią sekma
dienį, kovo 12. Todėl jau ti
kimės delegatų, svečių iš 
Pennsylvanijos ir Connecticut 
valstijų, kurie prisidės prie 
vakaro programos.

Rezervuokite kovo 11-tą 
liaudies šokių festivaliui. Pa
sakykite ir savo kaimynams 
apie šią iškilmę. Rengėjai už
tikrina, kad jūs turėsite sma
gią, menišką pramogą.

LMS 3 Apskrities
Komisiją. 

building at Atlantic avenue 
and tilth street, Richmond 
Hill, was organized by the 
Lithuanian Memorial Post. 
I wish to inform you that 
the picketing was not organ
ized by the Lithuanian Me
morial Post. We ask that 
you kindly publish a correc
tion of the erroneous state
ment which appeared in 
your paper.

Our Post’s opposition to 
the Communists is expressed 
in forms other than picket
ing at the present time. 
LITHUANIAN MEMORIAL 

POST
Clement A. Voket, 

Commander 
41-40 74th street 
Jackson Heights

Dabar aišku kiekvienam, 
kad tie, kurie organizavo pi
kietą, yra pirmos rūšies me
lagiai, apgavikai. Jie bandė 
apgauti net ir kitataučių 
spaudą; jie apgavo ne vieną 
padorų dipuką. Jie, galimas 
daiktas, apgavo ne vieną ir 
šiaip gerą Brooklyno lietuvį.

Bet tai nėra nuostabu : tu1- 
rime pasakyti, jog tos rūšies 
gaivalai visą savo veiklą re
mia apgavystėmis ir žulikys- 
tėinis.

Todėl visuomenė jų priva
lo pasisaugoti!

IDS Centro Raštinė 
Naujoje Vietoje

šiomis dienomis Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo cen
trinė raštinė persikelia nau- 
jon vieton — Kultūriniu Lie
tuvių Centran, 110-04 Atlan
tic Avenue, Richmond Hill, 
N. Y.

Ligi šiol LDS ofisas buvo 
Brooklyne (Williamjsburge), 
senajame Laisvės name, ku
ris yra parduodamas.

Naujoje vietoje LDS įsikūrė 
Muzikalinėje Salėje, kurioje 
Aido Choras laikydavo savo 
pratimus, kurioje Liaudies Te
atro aktoriai turėdavo repeti
cijas, kurioje vykdavo mažes
nieji mitingai.

Ši salė — dabar ofisas. — 
apšti, su dideliais iš dviejų šo
nų langais, pirmajame aukšte.

LDS turės gerą ofisą, tar
nautojams neteks kalenti dan
tis dėl stokos šilumos, kaip 
būdavo senajame ofise.

Nuo dabar visi, kurie turi 
kokių reikalų su LDS ofisu, 
lai rašo viršpaduotu adresu.

Įdomus Pobūvis
Pirmadienį, vas. 27 dieną, 

Aldine Klube (Fifth Ave., 
New York) įvyks įdomus po
būvis — vakarienė, ruošiama 
National Council of American- 
Soviet Friendship draugijos.

čia bus svarstyta taikos 
klausimas, — kaip surasti ke
lią į taiką. Kalbės visa eilė 
žymių žmonių, tarp kurių 
bus: Richard R. Wood, Cedric 

I Belfrage, Johannes Steel, Ri
chard A. Yaffe, profesorius 
Fairchild ir kiti.

‘oe3

TELEPHONE
3TAGG 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUŠ

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

Minėsime Motery 
Tarptautinę

Sekmadienio popietį, kovo 
5 d., kaip 3 p. p., Lietuvių 
Auditorijoj, Moterų Kliubas 
ruošia muzikalę programą. 
Prelegentė B. Šalinaitė - Su
kackiene duos dainomis ir 
muzika interpretuotą prelek- 
ciją — Triūso ir Sąmyšio dai
nos Anglijos ir Amerikos ly
rinėj poezijoj’.

B. Šalinaitė-Sukackienė

Prelekcija bus interpretuo
jama net su 15 dainų—solo, 
duetų ir piano. Pagrindinis 
prelekcijos dėsnys — dainos 
posūkis į darbo ir gyvenimo 
eigą. Dainoje solistė (S. Ka- 
zokytė) vaizduos ilgas valan
das dirbančią, jau gyvenimo 
pusėtinai palaužtą marškinių 
siuvėją. Tai tik vienas pa
vyzdys, o jų bus apsčiai.

Publika prašoma anksčiau 
susirinkti, nes bus pradėta žy
mėtu laiku. M. K. Valdyba.

laisvės Direktorių 
Atydai

Pirmadienio vakare, Laisvės 
raštinėje įvyks svarbus dien
raščio direktorių tarybos susi
rinkimas. Ruošiamas bazaras 
iškelia naujų problemų, todėl 
pasistenkit visi direktoriai da
lyvauti. Sekretorė.

Baisi Padėtis
Niujorko Mieste

Praėjusį trečiadienį ir ket
virtadienį Niujorke buvo bai
si padėtis. Pirmiau prisnigo, 
o paskui lyg ir lijo. šalčio 
bangelė nusiaubė miestą, su
odindama sniegą.

Gatvės ir šaligatviai buvo 
suledėję, slidumas vargiai be
isi vai z d u o j amas. Nei engva
buvo automobiliais važiuoti, 
bet dar sunkiau buvo pėstiems 
eiti, ypač k e t v i r tadienio 
rytą. Visur ledas, sliduma, 
nemalonumas. Daugelis busti 
buvo sulaikyti, neveikė.

Tūkstančiai vaikų nepasie
kė mokyklų.

Nemažai darbininkų negalė
jo pasiekti savo darbaviečių.

žodžiu, oras buvo toks pras
tas, koks retai šiame mieste 
kada nors užkliūdavo.

Na, bet niūjorkiškiai vis tik 
raminosi, sakydami: pasiliko 
dar vienas žiemos mėnuo, — 
jis greit praeis ir mes turėsi
me mieląjį pavasarėlį!

Tuoj Bus Rodoma 
Nauja Lietuviška Filmą

Tik ką pagaminta filminin- 
ko Geo. Klimo spalvuota lie
tuviška filmą “Paparčio žie
das” bus rodoma per du va
karu. Tai yra: šeštadienį, 
kovo (March) 4-tą dieną, 8 
vai. vakaro, ii” sekmadienį, ko
vo 5-tą dieną, 6 vai. vakaro, 
Liberty Auditorijoj, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Filmą rodys Geo. Kli
mas. Rengia Parengimų Ko
misija. Įžangos nebus, bet 
bus kolekta padengimui lėšų. 
Ir taipgi prie' šitos f ii mos dar 
ir trumputė angliška filmą 
bus rodoma.

Reikia pasakyti, kad filmą 
“Paparčio žiedas” yra vykuL 
siai pagaminta, spalvuota ir 
graži. Už tai reikia atiduoti 
garbę filmininkui Geo. Kli- j 
mui. Mes, lietuviai, čia, Ame
rikoj, iki šiol dar neturėjom 
tokios gražios lietuviškos fil- 
mos. Filmoje, dar ir tas labai 
gražu, kad, ot, mūsų Liaudies 
Teatro aktoriai vaidina, mū
sų Aido Choro dainininkai 
dainuoja, mūsų Lietuvių Kal
bos Mokyklėlės šokikai šoka 
ir taipgi mūsų solistės ir so
listai dainuoja. Ir visi gerai 
ir aiškiai atlieka savo roles.

Taigi, sulaukę kovo mėne
sio 4-tos ir 5-tos dienų nei vie
nas ir nei viena nepraleiskite 
nepamatę šitos naujos filmos. 
Mes, rengėjai, gi užtikrinam, 
kad jūs nesigailėsit ją pama
tę.

Širdingai kviečia
Parengimų Komisija.

P. S. Filmiininkas Klimas 
sako, kad jis sutinka ir į ki
tus miestus važiuoti ii- rodyti 
šitą filmą. Taigi gera proga 
ir kitų miestų pramogų ren
gėjams. (35-36)

Memorial Hospital’io (vėžio 
ii’ su juo susijusioms ligoms 
gydyti ligoninės) prezidentu 
tapo išrinktas Laurence S. 
Rockefeller.

RANDAVO.HMAI
Išsinuomuo.ja fornišiuotas ir apšildo
mas kambarys vienam asmeniui. Pa
geidaujama, kad nebūtų rūkorius. 
Prašome kreiptis: 84-48 — 89th St., 
Woodhaven, N. Y. (34-36)

Išsinuomuoja fornišiuotas ir ap
šildomas kambarys vienam asmeniui. 
Prašome kreiptis: 556 Ridgewood 
Ave., (3-čias aukštas), Brooklyn, N. 
Y. (34-35)

Joseph Garszva
N

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

iinn

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

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

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

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

Kraujo Bankas Patiems Mieste Yra 400,000 
Darbininkams Padėti Bedarbių

Consolidated Edison "Kom
panijos darbininkai ir tarnau
tojai palaiko savo organizaci
ją, Mutual Aid Society.

šios draugijos nariai nusita
rė sudaryti savo “kraujo ban
ką,” iš kurio būtų galima pa
dėti - pagelbėti vieni kitiems.

Darbininkai, sveiki, kurie 
gali, kraujo duoda nemoka
mai, o kai kuris darbininkas 
ar tarnautojas, draugijos na
rys, suserga ir reikalingas 
kraujo, jis jo gauna iš šito 
“banko.’ ’

Tie, kurie duoda kraujo, 
jei esti silpni, gali per dieną 
nedirbti ir kompanija, sako
ma, jiems neišskaito už tai iš 
algos.

Nuo to laiko, kai šis ban
kas buvo sudarytas, jau 3,000 
darbininkų davė jin savo 
kraujo.

Brooklyne gyvuoja Norvegų 
Dainininkų Draugija, kuri aną 
dieną davė koncertą Town 
Hali. Vadovavo Fred Ax- 
man. ši. draugija jau gyvuo- 

i.ja 60 metų. Tai kur kas 
Į senesnė draugija už mūsiškį 
Aido Chorą.

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) Savininkai

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

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

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

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

Matthew A. 
BUYUS 

(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 Barbenai

71 ;DD*C D A O 411 GRAND STREET 
AIII o D Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174
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Valdiniai duomenys skel
bia, jog Niujorko mieste yra .. 
400,000 bedarbių. Bet kiti 
sako, jog bedarbių yra dau
giau, kaip pusė milijono. Be 
to, yra daug tokių darbininkų, 
kurie tedirba tik po porą ar 
tris dienas per savaitę.

55,000 bedarbių jau išbaigė 
savo nedarbo apdraudą ir ne
beturi jokių įeigų. Kai ku
rie jų reikalaus pašalpų, nes 
juk žmonės turi gyventi.

Jaunesni žmonės, kad ir ne
tenka vienoje vietoje darbo, 
tai turi vilties, jog gaus ki
toje. Bet kaip su suaugusiais 
žmonėmis, * pasiekusiais 45 
metus ?

Turime atsiminti, jog dau
gelis samdytojų 45 metų am
žiaus darbininką jau skaito 
senu, nereikalingu.-

Niujorke įvyko žydų syna- 
gogų dainininkų ir muzikų 
konferencija, kurioje buvo 
apsvarstyti reikalai, susiję su 
religinių giesmių giedojimu 
maldnamiuose. Konferencija 
tęsėsi tris dienas.

I SHALINS
> (Shalinskas)

FUNERAL HOME

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

Woodhaven, N. Y.
1 Suteikiam garbingas laidotuves i 

Koplyčias suteikiam nemokamai >
s visose dalyse miesto. J
į Laidotuvių Direktoriai:
| F. W. Shalins-J. B. Shalins

Tel. Virginia 7-4499

S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203




