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Rinkimai Anglijoj.
Darbiečiai Nuvylė.
Wallace’o Kalba. 
Stasys Reikauskas.

Rašo R. MIZARA

Anglijos parlamento atsto
vų rinkimai parodė,, jog Dar
bo Partija tragiškai susilpnė
jo.

Attlee-Bevino politika pa
stūmėjo daugelį balsuotojų j 
konservatorių glėbį. O tai bu
vo todėl, kad Churchillas, 
konservatorių vadovas, pasi
sakė už tarimąsi su Trumanu i 
ir Stalinu dėl šaltojo karo I 
baigimo.

Gal būt Churchillas tai sa
kė “tik dėl viso ko,” bet visgi 
tai buvo geriau nei niekas. Ir 
tai, matyt, daugelį žmonių i 
patraukė. Į

Taikos pasaulyj išlaikymo ■ 
klausimas šiandien žmonijai 
yra vyriausias klausimas!

Darbo Žmonių 
Dienraitis 
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Užsiecuuose $9.00 
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PROGRESYVIŲ PARTIJA SMARKIUS KOVA UŽ TAIKA
L

MANOMA, KAD TRUMPAI 
TEGYVUOS ANGLIJOS 

K DARBIEČIŲ VALDŽIA
Seiman išrinkta tik 10 daugiau 
darbiečių, negu jų priešininkų

Vėliausios Žinios
LONDON.—Papildomuo

se Anglijos seimo rinki
muose Churchillo konserva
tai ir liberalai laimėjo dar 
3 vietas. Tuo būdu konser
vatai ir jų šalininkai turės 
seime bent 308 savo atsto
vus prieš 315 darbiečių.

Čia buvo taip šalta, kad ge
ležinkelių signalai užšalo.

Tuomet, kai prieš arti pen
kerius metus Anglijos darbie
čiai laimėjo parlamente dide
lę daugumą atstovų, jie priga
vo nemažai žmonių.

Prisipažinsiu, prikirto jie ir 
mane!

Aš maniau, jog darbiečiai, 
būdami valdžioje, atliks du 
didelius darbus: (1) neprileis 
Graikijoj įsigalėti monarchi
jai, (2) padės Ispanijos liau
džiai nuversti budelio Franko 
režimą.

Bet jie darė kaip tik atbu
lai : rėmė ir teberemia Grai
kijos fašistinę monarchiją ir 
kruviną Ispanijos Franko val
džią.

Nieks šiandien gal taip ne
pyksta ant Attlee-Bevino val
džios, kaip Ispanijos respubli- 
kiečiai, anti-fašistai, — ypa
tingai kairieji socialistai!

Antrajame Progresyvių 
Partijos suvažiavime Henry 
A Wallace pirmutiniu reikala
vimu stato:

Tos valstybės, kurios pri
klauso šiaurės Atlanto Pak
tui, privalo viešai paskelbti, 
kad jos nenaudos atominių 
ginklų pirmiau nei kuri kita 
šalis juos naudos.

Wallace supranta: jei “Va
karai” atominių ginklų pir
mieji nenaudos, tai jų niekas 
nesiims vartoti prieš “Vaka
rus.”
, Jis ragina Progresyvių Par
tijos narius pradėti milžiniš
ką kampaniją už taiką.

Netenka nei sakyti, jog šis 
Progresyvių Partijos vado pa
reiškimas bus šiltai priimtas 
visame krašte.

Supraskime, jog milžiniška 
Amerikos žmonių dauguma 
trokšta ilgametės taikos, ne
žiūrint, ką sako naujo karo 
provokatoriai.

Prieš tūlą laiką Philadel- 
phijoje mirė Stasys Reikaus
kas. Sakoma, jis nusižudė, 

• nes jo lavonas buvo rastas 
upėje.

Velionis turėjo gabumų 
prieiti, prie žmonių, mokėjo 
su jais pasikalbėti ir, jei k*ą 
turėjo parduoti, jiems įsiūlyti. 

Jis turėjo gabumų ir rašinė
ti, neretai parašydavo Laisvei 
korespondencijų. Deja, jis 
niekad nebuvo išmokęs pilnai 
taisyklingai lietuviškai rašyti.

Giliau lavintis, prisiversti 
mokytis jis, matyt, nebandė, 
o gal jam tai nevyko. Pasi
tenkindavo skaitymu bėga
mosios spaudos, laikraščių.

Bet vyriausias trūkumas ve
lionyje glūdėjo tame, kad jis 
nesisiekė išmokti kokio nors 
amato.

Viską rėmė bizniu, agenta- 
vimu, o agentavimas vyko se
niau, bet nevyko pastaruoju 
įmetu, kai nebuvo naujų imi
grantų.

Sulaukęs arti 60 metų am
žiaus, velionis, matyt, visiškai 
nupuolė dvasioje, atsidūrė ne
vi 1 tėję ir gal būt tai paskubi
no jam mirtį.

London. — Anglijos sei-| jeigu pustuzinis Darbo
man išrinkta tik 10 dau- Partijos atstovų iškrypsta 
giau Darbo Partijos kandi- iš vagos arba susilaiko nuo 
datų, negu kitų partijų 
žmonių. Todėl lemiama, 
kad neilgai išsilaikys dar- 
biečių-“socialistų” valdžia 
su premjeru elementu Att
lee pryšakyje.

Churchillo konservatai— 
patys dešinieji gali pasiū
lyt, kad seimas pareikštų 
nepasitikėjimą darbiečių 
valdžiai kokiu nors svarbiu 
klausimu; ir jeigu seimo 
dauguma nubalsuoja nepa
sitikėti, tai darbiečių mi
nistrų- kabinetas turi pasi
traukti. Tada įvyktų nauji 
seimo rankimai, ir vargiai 
jie pataisytų darbiečių da
lykus.

Dabar išrinkta seiman 
315 darbiečių, 294 konser- 
vatai-toriai, 9 liberalai ir 2 
airių tautininkai. Taigi dar
biečių bus tik 21 daugiau, 
negu konservatų. Bet pri
dėjus liberalus ir airius 
prie konservatų, susidaro 
305 dešinieji seimo nariai 
prieš 315 darbiečių.

Praeitame gi seime dar
biečiai turėjo 390 vietų, o 
konservatai tu savo rėmė
jais — 220. Vadinasi, tada 
darbiečių buvo 170 dau
giau, negu priešingų jiem 
seimo narių.

Žymėtina, jog šiuose rin
kimuose konservatai ir li
beralai sykiu gavo 2 milio- 
nais daugiau balsų, negu 
Darbo Partijos kandidatai. 
Mat, Anglijos rinkimuose 
nėra proporcionalės atsto
vybės. Jeigu būtų tokia at
stovybė—pagal balsų skai
čių, tai konservatai su libe
ralais ir būtų laimėję rin
kimus.

Kaip konservatai, taip li
beralai rinkimų vajuje prie
šinosi darbiečių nutarimui 
perimti geležies ir plieno 
pramones į valstybės nuo
savybę. Dėl to jie gali nau
jajame seime įnešti nepasi
tikėjimą darbiečių valdžiai. 
Nepasitikėjimas galįs būti 
iškeltas ir finansiniais bei 
politiniais klausimais. Ir

balsavimo, tad išeina nepa
sitikėjimas šiai valdžiai, ir 
ji turi pasitraukti, pagal 
įsigyvenusias anglų seimo 
taisykles.

Darbiečiams vyraujant 
praeitame seime, buvo iš
leistas įstatymas plieno ir 
geležies pramonei suvalsty
binti, bet valdžia atidėjo to 
įstatymo vykdymą iki 1951 
metų sausio.

HONG KONG. — Kinų 
tautininkų lakūnai bombar
davo ir apšaudė prekinį A- 
merikos laivą ties Tsingtao, 
lytinės Kinijos uostu.

HARTFORD, Conn.

Senato komisija veda 
link rendu kontrolės 
panaikinimo

Anglai sulaikė holandu 
karo vadą prieš indonezus

Singapore. — Koloninė 
anglų vyriausybė čia suėmė 
holandą kapitoną R. P. P. 
Westerlinga, vadą pasalin- 
go karo prieš Indonezijos 
respubliką. Jis iš Indonezi
jos atlėkė kariniu Holandi- 
jos lėktuvu norėdamas pir
kti daugiau ginklų ir amu
nicijos iš anglų.

Anglų valdininkai sulai
kė Westerlinga už atvyki
mą be leidimo.
• Indonezijos respublika 
reikalauja išduoti jai Wes
terlinga. Tokiame atsitiki
me indonezai, suprantama, 
nusmerktų jį mirti. Dar ne
žinia, ką anglai padarys, ar 
išduos Westerlinga ar duos 
jam leidimą apsigyventi 
šioje Anglijos kolonijoje.

Washington. — Bankinė 
Senato komisija nutarė ne
skirti pinigų rendoms kon
troliuoti po birželio (June) 
mėnesio. Ta demokrato 
Burneto R. Maybanko va
dovaujama komisija skiria 
tik $2,800,000 pačiam rendų 
kontroliavimo darbui už
baigti, vadinasi, sustabdyti 
valdinį rendų tvarkymą.
Trumano valdžia siūlė dar 

pratęsti rendų kontrolę. 
Bet pats valdinis gyvena
mųjų namų direktorius 
Tighe Woods jau yra nuė
męs kontrolę nuo kelių mi- 
lionu butu, c c-

Čiango lakūnai užmušė bei 
sužeidė dar 1,000 civiliu

DP nužiūrimas kaip 
amerikono žmogžudės

WASHINGTON. — Mai
nierių Unijos advokatai 
aiškino federaliam .teisėjui 
Richmondui Keech’ui, jog 
unija nekalta, kad minkšto
sios anglies mainieriai 
streikuoja 
Nes unija 
šaukė juos darban.

(Laisvei 
dar nėra žinios, kokį spren
dimą teisėjas padarys prieš 
uniją.)

anglies 
kaipo asmenys, 
jau du kartu

einant presan,

Užšaldė Bulgarijos, 
Rumunijos, Vengrijos 
piliečiu pinigus

PROGRESYVIŲ PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMAS RAGINA 
SUSITART SU SOVIETAIS
Reikalauja uždraust H-bombas, 
sustabdyt šaltąjį, karą

Chicago. — Antrasis me- taipgi su Lotynų Amerika, 
tinis Progresyvių Partijos su Rusija, su Kinija ir kolo- 
suvažiavimas vieningai už- nijų tautomis. Progreso 
gyrė programą kovai už priešai už tai apšaukė mus 
taikos išlaikymą, prieš šal- Rusijos ir komunizmo gy- 
tąjį karą ir už pilietines nėjais. 
laisves; ypač pabrėžė rei
kalą Amerikai susitarti su 
Sovietų Sąjunga ir uždrau
sti atomines ir hydrogeni- 
nes bombas.

“Ir tai neišvengiamas da
lykas, jog tokiais laikais, 
kaip dabar, visi taiką my
lintieji žmonės yra įtariami 
kaip komunistų įrankiai-

Suvažiavimas^ su pasiti- panašiai buvo smerkia-

O gal buvo kitokių priežas
čių, kurių mes nežinome ir 
kurių velionis niekad niekam 
neatidengė, —• nusinešė jas su 
savimi.

Kaip ten bebūtų, gaila Sta
sio. Gaila, kad jis pasirinko 
savižudybės kelią, užuot lai
kęsis, kaip apsišvietusiam 
darbininkui dera, kovotojų ei
lėse, — užuot kovojęs negero
ves, gimdomas laisvojo vers
lo sisteimos.

Seniau Reikauskas priklau
sė prie eilės organizacijų, bet 
prieš mirtį jis buvo jas, ma
tyti, apleidęs.

Tai kita klaida, kurios tu
rėtų vengti kiekvienas!

Na, lai jis ilsisi ramiai!...

Viena, Austrija. — Gele
žinkelio tunelyje netoli 
Salzburgo rado lavoną a- 
merikono kapitono Eug. 
Karpe’s. Karinė jankių vy
riausybė areštavo vieną iš- 
vietintą rumuną DP kaip 
nužiūrimą kapitono žmog
žudį, kuris tuo pačiu trau
kiniu važiavo.

Tas rumunas nuo pir
miau žinomas, kaip trauki
nių plėšikas. Manoma, kad 
jis nužudė kap. Karpe, iš
mesdamas iš traukinio.

Karpe buvo Amerikos at
stovybės narys Rumunijoj. 
Jis žuvo praeitą ketvirta
dienį, įvažiuojant į Pary
žių.

Kimios liaudininkai 
užėmė Namoa salą

Hong Kong. — Kinijos 
liaudies kariuomenė atėmė 
iš Čiang Kai-šeko tautinin
kų Namoa salą, apie 200 
mylių nuo čiangininkų For- 
mozos salos.

Liaudininkai taipgi užė
mė dvi mažesnes salas arti 
Namoa.

• ORAS. — Netaip šalta.

Hong Kong. — Praneša
ma, jog Čiang Kai-šeko ki- tažninkas. 
nu tautininku lakūnai ur
mu atakavo liaudiškosios 
Kinijos uostamiestį Kong- 
munfovą ir užmušė bei su
žeidė 1,000 civiliniu žmo- 
nių. Jie, naudodami ameri
kinius bombanešius ir grei
tuosius lėktuvus, plačiai 
bombardavo ir apšaudė tą 
miestą.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų valdžia vas. 24 d. 
užšaldė Bulgarijos, Veng
rijos ir Rumunijos piliečių 
pinigus, taip kad jie nega
lės atsiimti savo pinigų iš 
banku, c

Generalis prokuroras Ho
ward McGrath sakė, jog tie 
trys kraštai “atidėlioja at
siteisimus amerikonam”; 
tai todėl Amerika, girdi, 
užšaldo jų piliečių pinigus.

Bet suprantama, jog už
šaldymas yra kerštas už 
tai, kad Vengrija, Bulgari
ja ir Rumunija įtarė tenai- 
tinius Amerikos atstovus ir 
biznierius kaip šnipus.

Vengrijoj praeitą savaitę 
buvo nuteistas 15 metų ka
lėti amerikonas inžinierius 
Robertas A. Vogeler kaipo 
prisipažinęs šnipas ir šabo-

Jungtinės Valstijos pra
eitą antradienį sutraukė di-

kėjimu pareiškė, jog Pro
gresyvių Partija augs, stip
rės ir parodys savo įtaką 
ateinančio rudens rinki
muose. Bus dedama visos 
pastangos sumušti reakci
nius senųjų partijų kandi
datus, o gauti plačiausią 
darbininkų paramą liaudiš
kiems progresyvių kandi
datam.

Suvažiavimas entuziastiš
kai užgyrė patarimą uoliai 
darbuotis, kad darbietis 
kongresmanas Vito Mar- 
cantonio vėl būtų išrinktas, 
Kongresam

Visi nacionaliniai Pro
gresyvių Partijos pareigū
nai tapo tie patys išrinkti: 
pirmininku Elmer Benson, 
buvęs Minnesotos guberna
torius, bendrais-pirminin- 
kais — Paul Robeson ir 
Fred Stovar; sekretorium 
C. B. Baldwin, iždininku 
Corliss Lamont, ir tt.

Programinę kalbą suva
žiavimui pasakė Henry

plomatinius ryšius su Bul-:Wallace, buvęs Jungtinių
gari ja ir Vengrija.

Pakilo Nedarbo 
Pensiją Išmokėjimai

Malaįoj anglai mobilizuoja 
saikas prieš partizanus

Washington. — Sausio 
mėnesį šiemet daugiau kaip 
2,078,000 bedarbių ėmė ne
darbo pensijas, ir tą mėne
sį jiems viso buvo išmokėta 
$186,383,000, tai yra dau
giau, negu bet kada nuo ne
darbo apdraudos įstatymo 
išleidimo.

Tatai pranešdamas, val
dinis Nedarbo Apdraudos

Valstijų vice-prezidentas, 
progresyvių kandidatas į 
prezidentus praeituose rin
kimuose. Jis pareiškė:

“Progresyvių Partija ti
ki, kaip ir prez. Roosevel- 
tas tikėjo, jog kampinis a- 
merikinės politikos akmuo 
turėtų būti ne tik draugiš-J 
kūmas ir susitarimas su va
karinėmis valstybėmis, bet

Singapore. — Anglų ko
lonijos Mala jos valdžia 
skelbia, jog jinai sutelkė 
352,000 civilinių žmonių, 
kad medžiotų malajiečius 
partizanus. Partizanai ko
voja už savo krašto išlais-! Biuras sako, jog daugelis 
vinimą nuo Anglijos. Bet 
anglų valdžia vadina juos 
tik “komunistiniais bandi
tais.”

Mala jos valdovai paskyrė 
po 80 dolerių dovanų (skai
tant amerikiniais pinigais) 
už kiekvieną nužudytą bei 
suimtą partizaną.

bedarbių t išbaigė savo pen
sijas; kiti gi niekuomet'ne
gavo tokių pensijų — juos 
pats įstatymas nuo fto atša- 
lino.

Vidutinė nedarbo pensija 
sausyje buvo $27.17 savai
tei.

Sovietai įsteigė 
laivyno ministeriją

ra-

Nusižudė J. L Lewiso brolis
Springfield, Ill. — Nusi

žudė nusišaudamas Thomas 
A. Lewis, 69 metų, brolis 
Johno L. Lewiso, Mainierių 
Unijos pirmininko. Pasta
ruoju laiku Thomas sunkiai 
sirgo. Seniau jis buvo atei- 
vybės valdininkėlis.

Sausyje mirė Lewiso mo
tina, 91 metų amžiaus.

Ištrūko pavojingas žvėris
Oklahoma City, Okla. — 

Iš aptvertos 18 pėdų gilumo 
duobės zoologiniame parke 
(žvėrinčiuje) iššoko leopar
das ir pabėgo pro ' persi
gandusius žmones. Tai la
bai stiprus ir žiaurus žvė
ris. Tas leopardas, sveriąs 
175 svarus, buvo neseniai 
atgabentas iš Indijos.

; Šimtai ginkluotų polici

London. — Maskvos 
dijas pranešė, jog Aukš
čiausios Sovietų Tarybos 
prezidiumas įkūrė atskirą 
karinio laivyno ministeriją 
ir paskyrė šios ministerijos 
vadu admirolą Ivaną Juma- 
ševą.

Sovietinis laivynas iki 
šiol buvo bendrojoje gink
luotų jėgų ministerijos ži
nyboje.

Vadinami anglai žinovai^ 
sako, kad Sovietai statydi
nasi tris naujoviškiausius 
didžiulius karo laivus ir 1,- 
000 nauju submarinų.

ninkų ir šiaip piliečių ieško 
žvėries. Leopardai, nors ir 
sotūs būdami, žudo kitus 
gyvulius, o jei pasitaiko, ir 
žmones, kaip sakoma, “dėl 
smagumo.”

mi ir Jeffersonas, Jackso- 
nas, Lincolnas ir Roosevel- 
tas. To tik ir tegalima buvo 
tikėtis, kad visi, kurie ko
voja prieš Trumano moky
mą ir Atlanto kraštų gink
lavimo sutartį, bus apšauk
ti komunistų šalininkais.

“Bet Progresyvių Parti
jos politika yra jos pačios 
politika, kurią nusako jos 
nariai.

“Mūsų principai kuo pla
čiausiai skiriasi nuo. Komu
nistų Partijos principų. 
Mes netikime, kad vienos 
partijos sistema valdytų 
Jungtines Valstijas. Mūsų 
filosofija nėra paremta 
marksizmo ir leninizmo pa
grindais. Mūsų programa 
rymo ant pagerinimų, da
romu konstituciniais ir de
mokratiniais būdais. Mes 
stojame už nrogresyvį ka
pitalizmą. Mūsų programa 
nėra komunistinė progra
ma, ji nėra nei socialistinė 
programa; mūsų programa 
yra vienintelė, kuri gali ap
saugot kapitalizmą, kad jis 
pats nenusižudytų.”

Už nesusitarima dėl ato
minės jėgos kontrolės Wal
lace kaltino amerikinį Ba- 
rucho planą. Sako:

“Mes (Amerika) įsivaiz
davome, kad jeigu pasida
rysime daugiau atominių 
bombų ir apginkluosime 
daugiau tautų iš savo pu
sės, tai priversime Rusiją 
besąlyginiai pasiduoti.”

Wallace- ragino Jungtines 
Valstijas susitarti su Sovie
tu Sąjunga, ypač atsižvel
giant į pražūtingiausią pa
voju, kuriuo gfęsia busimų
jų hydrogeninių bombų ka
ras.

Antra vertus, Wallace į- 
tarė, kad ir Jungtinių Vals
tijų ir Rusijos politika, gir
di,- vadovaujasi brutališka 
ginkluota galybe.

Progresyvių suvažiavimo 
užgirta programa sako:

Socialistinė Sovietų san
tvarka ir kapitalistinė A- 
merikos sistema galėtų iš
vengti karo ir taikiai sugy
venti.

Amerika privalo per Jung
tines Tautas siūlyti pada
ryt tarptautinę sutartį, ku
ri uždraustų visus atomi
nius ginklus. O tokiai su
tarčiai ypač reikia, kad A- 
merika pradėtų tiesiogines 
derybas su Sovietais.
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'HITLERINIS ŠUNKELIS’ imunistų kultūriniams
Buvęs Lietuvos dvarinin-j a^ams 

kas Dr. Devėnis, iki pasku-1 Mus labai džiugina tik 
tinio kraujo lašo smetoni-į vienas dalykas, būtent, 
ninkas ir hitlerininkas, turi 
daug pinigų. Ir hitlerinei toriai 
propagandai jis nesigaili kelbė 
nei laiko, nei pinigų. Rezul
tatas: naujas 1 
Laikraštis pavadintas “Lie
tuvių Keliu”. Gavome pir
mąjį numerį. Laikraščio 
pavadinimas visiškai neat
sako turiniui ir tikslui. Jį 
reikėjo pavadinti “Hitleri
niu Šunkeliu”.

“Lietuvių Kelias

' • mės 
laikraštis, mus”.

Ar anglies kasyklų savininkai reikalingi 
Trumano užtarimo?

Prezidentas Trumanas mojosi mainierius prievarta su
valyti į kasyklas. Jisai tvoja mainierius Taft-Hartley 
Akto botagu. Prakaituodamas stengiasi kompanijas už
tarti, “biedniems,” mainierių “nuskriaustiems” kasyk
lų savininkams padėti.

Ar ištiesų kasyklų savininkai jau taip bi-edni? Ar 
jiems gręsia bankrūtas, jeigu jie su angliakasiais pąsi- patriotižmo"kaukč."kaip vf- 

Juk ir sj kjtį kiei-ikalų, smetoni- 
ninku ir menševikų laikraš
čiai, taip šis naujas hitleri
nis lapas perdėm nukreip
tas prieš Tarybų Lietuvą. 
Kaip,anie, taip šis trokšta 
tik vieno dalyko “Lietuvos 
išlaisvinimui”: naujo pa
saulinio karo.

Laikraščio redaktoriais 
pasirašo pabėgėliai Henri
kas Blazas, Liudas Dovy
dėnas (kuris didžiuojasi, 
kad vokiečių okupacijos 
metu tarnavo Hitleriui me
keno neverčiamas) ir Juo
zas Petrėnas. Blazo ir Pet- 
rėno “atsižymėjimai” kol 
kas neiškelti aikštėn. Vei
kiausia ir jų “pasitarnavi- 
mai” nėra menkesni už Do
vydėno.

į Šitiems hitlerininkams 
visi Amerikos pažangieji 
lietuviai yra “rusai”. Taip 
pat jų laikraščiai yra “ru
siški”, jų leidžiamos kny
gos yra “rusiškos”, jų or
ganizacijos 'taip pat “rusiš
kos”. O kad garsiau ir ryš
kiau pademonstruoti savo

yra 
tik labai nepavykusi fašis
tinės Vienybės kopija. Tie 
patys šūkiai prieš komunis- 

j tus ir pažangiečius, ta pati 
- n u s i dėvėjusi nublukusio

rašytų kontraktą ir mokėtų į jų pensijų fondą. < 
esant fondui, kelintasis mainierys tesulaukia pensijos 
amžiaus: dusulys, sužeidimai, požemiuose dirbant įgytos 
kitos nesveikatos sutrumpina jiems amžių.

Štai, tik viena Pittsburgh Consolidated Coal Co. 1948 
metais turėjo 34 milijonus dolerių pelno po atrokavimo 
visų anglies iškasimo iškaščių. Jos darbininkai prašė 
pridėti po 95 centus per dieną. Suteikus tą priedą 19,- 
000 savo darbininkų, firma būtų išmokėjusi tiktai $3.6 
milijonus. Būtų likę virš 31 mil.

Firma atsisakė savo darbininkams pridėti tuos 95 
centus. O firmos viršininkas George Love baisiai užsi
gavo, kuomet jam dejuojant apie kompanijų “vargus” 
mainierių prezidentas John L. Lewis jį pavadino “nuo
latiniu melagiu.”

Maini-eriai savo bosų padėtį žino. Jie mato, kaip jie 
“vargsta,” stengdamiesi iššvaistyti tuos milijonus dole
rių, kuomet mainierių šeimos alksta, neišgali vaikams 
aukštesnio mokslo. Kuomet savo darbu sukrovę kompa
nijoms kalnus aukso, mainieriai senatvėje patys turi 
skursti be pensijos. Jie ryžosi to visko nebekentėti.

Paskuba — neoficialis atėmimas duonos
Ko negali kompanijos atlikti oficialiai, tą atlieka vi

sokiais skymais. Organizuoti darbininkai neleidžia ka
poti algas. Kompanijos tą atlieka vienus priversdamos 
skubėti, už tą pačią algą daugiau nudirbti, o,kitus visai 
prašalindamos iš darbo, nes mažesnis skaičius darbi
ninkų tuos pačius darbus nudirba.

Pavyzdžiui: Bethlehem Steel Co. skelbia už 1949 me-'visišką^sukvailėjimą, tai jie 
tus gavusi daugiausia pelno, negu bent kada pirmiau jau pačiam pirmam nume

ryje duoda ne tik visiems 
naujakuriams, bet ir senie
siems lietuviams įsakymą, 
kaip jie turi užsilaikyti po
litikoje, kur jie turi prik
lausyti, o kur ne, su kuo tu
ri draugauti, o su kuo ne.

Įsakas griežtas ir aiškus. 
Visi jie privalo nelankyti 
“komunistinių parengimų”, 
neskaityti “komunistinių 
laikraščių”, neaukoti “ko-

tus gavusi daugiausia pelno, negu bent kada pirmiau 
turėjo. Tačiau ji tesamdė 19,000 mažiau darbininkų. 
Atleistieji alko, skurdo. O likusieji persidirbo.

Dėl ko mūsų delegatas UN taryboje vengė 
unijų teisių klausimo?

Jungtinių Tautų Ekonominės ir Socialės Tarybos po
sėdyje kilus darbo unijų teisių klausimui, J. V. delega
tas Walter Kotschnig pasijuto tarsi ant žarijų. Ir ran
gėsi jis visaip, kad tik to nesvarstytų. Ko jam buvo bi
joti?

Ponas Kotschnig atstovauja šalį, kurioje veikia Taft- 
Hartley Aktas, verstino, vergų darbo įstatymas. Tas 
įstatymas kaip tik šiuo laikotarpiu pritaikomas mainie- 
rianls, už vis svarbiausios industrijos darbininkams. 
Tos industrijos, nuo kurios priklauso ne vien tik didžiu
ma visokios kitos industrijos, transportacija, bet taip 
pat ir milijonų eilinių piliečių buto apšildymas žiemos 
metu. p

Išsigelbėti save nuo gėdos, kaip nors nustumti tą 
klausimą, p. Kosching pasiūlė unijų teisių klausimą 
pavesti International Labor Organization, kuri daugiau 
tarnauja bosams, negu darbininkams.

Tam pasipriešino World Federation of Trade Unions 
sekretorius Bolesldw Gebert, sakydamas, jog tuomi.nę-. 
rima iš UN organizacijos atimti turinčias didžios svar
bos pareigas. Jo pasipriešinimas' buvo užrekorduotas 
UN veiksmų užrašuose, nors mūsų delegatas dėl to la- 

. bai pyko.
Pykti buvo ko. Pyktų kiekvienas, jeigu jis ten būtų 

atstovavęs mūsų pinigingas kompanijas, keliančias ša
lies “gerovę” su Taft-Hartley bizūnu rankoje. O tas ta
po, pasakyta visam pasauliui Pasaulinės Darbo Unijų 
Federacijos atstovo pareiškime, kuriame, tarpe kitko, 
pasakyta:

“Ar nėra reikšminga, kad atstovas Jungtinių Valstijų:, 
kurios ciniškiausia laužo darbo unijų teises .. . ypatin
gai Taft-Hartley įstatymu, tctip stipriai argumentuoja 
už įsteigimą tyrinėjimų ir taikymų komisijos per ILO, 
1LO^ribose ir išimtinoje ILO kontrolėje?"
■ Kadangi tas ILO, kaip pareiškė Lotynų Amerikos 
unijų vadas Lombardo Toledano, yra bosų įrankis, tad 
visai aišku, dėl ko ponas Kotschnig stengėsi jam pa
sukti mūsų šalies, o kartu ir viso pasaulio darbo unijų 
reikalus.

kad 
šitie nauji hitleriniai dikta- 

neišdirbo ir nepas- 
gresmės arba baus- 

už tuos “prasižengi- 
Jie visgi tiek geri, 

jog susimylėjo ir nepasakė, 
ką darys, kaip baus tuos 
Amerikos lietuvius, tiek 
jaunuosius, tiek senuosius, 
kurie šio rūstaus įsako ne
paklausys. Gal jie atsiminė, 
kad Amerika dar 
hitlerinė Vokietija, 
smetoninė Lietuva,

nėra 
arba 
arba 

vokiečių okupuota Lietuva. 
Atsiminė ir negalėjo išste
nėti, kad prieš Devėnį, Bla- 
zą, Dovydėną ir Petrėną 
nusikaltusieji susilauks to 
paties likimo, kokio susilau
kė šimtas tūkstančių vilnie
čių, kurie buvo Paneriuose 
sušaudyti ir pusiau gyvi 
žemėmis užkasti. Juk Dovy
dėnas, savanoriškai savo 
plunksną parduodamas vo
kiškiems skerdikams, labai 
daug prisidėjo prie sukūri
mo Paneriu ir visos eilės 
kitų skerdyklų Lietuvoje, 
kurios per amžius bylos vi
sišką hitlerininkų, vokiškų 
ir lietuviškų, sužvėrėjimą.

“Kas nors į ausį turėjo 
pakuždėti šitiems nau
jiems “mokytojams” vieną 
dalyką, būtent, kad Ameri
kos lietuviai visiškai nesibi
jo gąsdinimų, grūmojimų 
ir koliojimų. Jie lankys to
kius parengimus, koki 
jiems patinka. Jie skaitys 
tokius laikraščius, kokius 
jie nori. .

Jeigu šiandien šitie vy
rai dar nežino, tai greitai 
sužinos tą jiems labai skau
džią tiesą/ jog Amerikos 
lietuviai gyveno ir gyvens 
savo protu ir savo valia. 
Jie neėmė ir neims įsaky
mų net iš tokių “didvyrių”, 
kaip hitlerininkai Devėnis, 

I Dovydėnas, Blazas ir Pet- 
rėnas. Užtikriname jog jie, 
šie hitlerininkai, pasimoję 
už Amerikos lietuvius at- 
protauti, skaudžiai nusivils.

Tik įsivaizduokite: Dar 
nė kojų Amerikoje nesušilę 
Dovydėnas, Blazas ir Pet- 
rėnas atsistoja ir sako: Jūs, 
Amerikos lietuviai, nuo da-

koja išlepus ir pralobus ponija. Maistą ir rūbus aukoja 
dirbantieji. z

Ši gausi ir labai reikalinga parama kovojantiems dar
bo broliams puikiai įrodo faktą, kad liaudiško solidaru
mo dvasia Amerikoje tebėra gyva ir veikli. Jos nepajė
gia sutriuškinti baisus valdančiosios klasės propagandi
nis alasas prieš mainierius. Dirbantieji stichiniai su
pranta mainierių padėti ir skubinasi jiems su pagalba. 
Džiugu, kad ir konservatyviškos unijos pradeda daugiau 
užjausti užpultiems mainieriams.

Gerai daro mainierių unija, kad neatmeta liaudiškos 
paramos, nedalina jos į “gerą” ir “blogą.” Pats Lewis 
karštai dėkoja už aukas visiems, iš kurių tik gauna.

bar atsisveikinkite su savo 
valia ir protu. Nuo dabar 
tik mūsų klausykite ir, žino- 

finansuokite. 
įsakymas. Nuo 
bosausime ant

ma, 
Štai 
dabar

karštai tikime,

mus 
jums 

mes 
jūsų proto!

Bet mes
kad ne tik senieji lietuviai, 
bet ir naujakuriai su Dovy- 
dėno-Devėnio kompanijos 
komanda nesiskaitys. Jie 
nesiskaitys, nes jie gerbia 
save, gerbia savo protą.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Karoliui Barauskui. — 

Veikalo “Blindos — Žemai
čių Razbaininko” mes ne
turime ir nežinome, kur bū
tų galima gauti. Bandykite 
klausti pas Lietuvių Meno 
Sąjungos sekretorių, L. Jo
niką (3116 So. Halsted St., 
Chicago 8, Ill.) Gal jis kitą 
kartą turi.

ko- 
užbaige

Nauji Pasiekimai

PLUNGE, sausio 10 < 
“Linų audinių“ fabriko 
lektyvas neblogai
1949 metus. Įmonė pagami
no viršų,m plano tūkstančius 
metrų audinių, sutaupė 2 to
nas žaliavos ii' sumažino 27 
procentais produkcijos savi
kainą.

Pirmosiomis naujųjų metų 
dienomis jau pasiekti geri re
zultatai. Prieš laiką ’ Įvykdy
ta pirmojo penkiadienio už
duotis. Viršum ptano paga
mintas didelis lininių audinių

Mr. O. John Rogge, bu
vęs Jungtinių Valstijų ge- 
neralio prokuroro padėjė
jas, tęsinyje savo straips
nių apie tai, kokiais klausi
mais visi politinės laisvės 
mylėtojai 
veikti, greta kitko 
liberalų laikraštyje 
Compass:

“Demokratai su manimi 
sutiks, kad tie, kurie sta
to žmones pirmiausia (pirm 
nuosavybės), neras mūsų 
problemų išsprendimo re- 
publikonų partijoje. Tačiau 
jie pasiūlys demokratų par
tiją.

“Jiems atsakau, jog de
mokratų partija su savo lo
jalumo įsaku, lojalumo 
priesaikomis, lojalumo sek
liais, lojalumo apsivalymais, 
su savo Kongresiniu Ne- 
ame Ūkiniams 
Komitetu 
mais ir 
portuoti 
ninku vadus, 
mais 
vadams, bendrai pardavi
mu darbininkų, su teismais 
doktrinai, su skaitlingais 
kitais priespaudos mieriais, 
prisidėjo tiek pat, jeigu ne 
daugiau, kaip republikonų 
partija, vesti mus žemyn 
keliu į fašistinę autoritari- 
janizmo formą.

“Tiesą pasakius, dabar 
nebeliko jokio apčiuopiamo 
skirtumo tarp demokratų 
ir republikonų partijų. A- 
bieji naudoja mus dviparti- 
niams skymavimui, ne vien

galėtų bendrai 
rašo 
The

Veiksmams 
su deportavi- 

bandymais de
talus darbi- 

su įkaitini- 
kitiems darbininkų

tik užrubežiniais reikalais, ‘ 
bet ir namine plotme. Abi 
yra kontroliuojamos tų pa
čių stambiojo biznio mono
polinių interesų.

“Net Naujosios Dalybos 
laikais demokratų partija 
jau bebuvo nepatogiu įran
kiu tiems, kurie norėjo sta
tyti žmones pirmiausia. 
Joje radosi Pietų reakci
ninkai ir Šiaurių didžiųjų 
miestų mašinos—tomis die
nomis buvo (ir dar tebėra) 
Tammany New Yorke, 
Hague New Jersey valst., 
Kelly Nash Chicagoje. Į tą 
kombinuotę Franklin Roo- 
seveltui pavyko įtraukti 
darbininkus.

Po bosų nagaika
Nelabai seniai Amerikoje lankėsi Anglijos ir Norve

gijos darbo unijų delegacijos. Jos čia buvo atsiųstos kon- 
servatyviškų unijų susipažinti su Amerikos darbininkų 
gyvenimo ir darbo sąlygomis.

Sugrįžusios delegacijos su nusistebėjimu atžymi vie
ną būdingą Amerikos darbininkui dalyką. Jos surado, 
kad Amerikos darbininkas tam pačiam darbe duoda 
produkcijos net daugiau, negu du anglai arba norvegai 
darbininkai. Kodėl? Juk Anglija, pavyzdžiui, dar senes
nė industrinė šalis, negu Jungtinės Valstijos. Tuo būdu 
jos darbininkas puikiai moka elgtis su moderniškais pra
monės įrankiais. Jam n-estokuoja industrinio išsilavini-, 
mo. O -vienok jis taip toli atsilikęs nuo savo amerikoniš
ko brolio, tokio pat darbininko!

Ši “misterija” nėra jokia paslaptis. Ji puikiai žino
ma kiekvienam susipratusiam amerikiečiui. Pirmoje vie
toje, jokioje kitoje šalyje darbe nėra taip prispaustas dar
bininkas, kaip Amerikoje. Niekur kitur taip smarkiai 
darbininko neplaka boso nagaika, kaip čionai. Niekur 
kitur darbininkas taip neverčiamas skubinti“ darbe, kaip 
pas mus, turtingiausioje kapitalistinėje šalyje. Antra 
priežastis bus gausa darbo įrankių. Abelnai paėmus, dėl

TAIP ATRODO
Atvykę tūli dipukai ter- naikinsim. 

šia Amerikos lietuvių ramų 
gyvenimą ir jų vardą A- tiek: mes turėkime pekliš- 
merikos žmonių akyse. Jie 
su savo tuo vaikščiojimu 
prieš progresyvių parengi- 

. mus mano nugąsdinti pro- 
gresyvę liaudį. Jie to neat
sieks ! Amerikos lietuviai 
jau kultūringi. O ypatingai 
progresyviai.

Mes čionai gyvenam virš 
keturiasdešimts metų, esa
me šios šalies piliečiai, at
sakome prieš įstatymus, jei 
mes nusikalstame. O jūs, 

; dipukai, ypatingai tie, ku
rie esate siunčiami pikie- 
tuoti Amerikos lietuvių pa
rengimus, turite žinoti, kad 
taip yra nedora daryti: 
kenkti kitaip mąstantiems 
žmonėms laikyti susirinki
mus, prakalbas, parengi
mus. Jūs taip darydami pa
niekinate šios šalies konsti
tuciją.

Jūs turite žinot, kad čio
nai nėra fašistinė Vokieti
ja, į kurią jūs bėgote tuo 
laiku, kaip Amerikos lietu
vių sūnūs su visos šalies 
kariuomene veržėsi į fašis
tinę Vokietiją, kad įveikus 
hitlerines gaujas, kurios 
geidė sunaikinti civilizuotą 
pasaulį. Daug mūs šalies 
jaunų vyrų žuvo toj kovoj, 
kol įveikė fašizmą.

Jūs džiaukitės ir būkit 
ramūs, kad Jungtinės Val
stijos priglaudė jus.

Neardyki t ramumo lietu
vių tarpe. Būkite kultūrin
gi.*’

Toks pasakymas reiškia

Gražus liaudiškas solidarumas
IŠ visų plačių Amerikos kampų sunkvežimiais ir trau

kiniais plaukia maistu ir rūbais aukos streikuojantiems A .
minkštosios anglies kasėjams. Aišku, jog neaukoja tie, i visos eilės istorinių priežasčių, Amerikos fabrikai toli 
kurie,turi didelius turtus, neaukoja kapitalistai, neau-1 gražus pralenkia kitų4 kraštų fabrikus savo įrengimu.

>x- *

Daugelis žmonių net mie
goti negal dėl tų atominių 
bombų gąsdinimo.. Na, o 
dabar dar peklišką bombą 
pasiryžę daryti.

Tūlas pekliškos bombos

Jei mes pirmiau nepasiga
minsime tos bombos 
vietų Sąjungą, tai 
bus pražūtis. Girdi, 
tai, turėdami tokią bombą
pirmiau mūs, galėtų įsaky
ti pasaulio valdonams: nu
siginkluokite, o kitaip su-

mums
Sovie

ką bombą, ir priversime vi
są pasaulį klausyti mūs, pa
siduoti be jokių pasiprieši
nimu. •

Kam gązdint kitus?# # *
Laiškanešis atnešė ‘sample 

vopy’ Louis Adamic žurna- 
luko. Atydžiai perskaičiau 
jo aprašymą apie Tito Ju
goslaviją. Daugiausiai jis 
rašo apie Slovėniją. Tai jo 
buvusi gimtinė.

Kaip matyt iš jo aprašy
mo, jis simpatizuoja Tito 
socializmui.

Pabraukia aiškiai, kad 
tie, kurie* pirmiau turėjo 
turtus, jiems dabar nepa
kenčiama. Bet tie, kurie 
nieko neturėjo, tiems dabar 
labai gerai.

Vadinasi, kas buvo nieks, 
dabar viskas.

Kitam straipsny nurodi
nėja, kaip jam teko po bis- 
kut-į prieiti prie Komunistų 
Partijos vadovaujančių na
rių. Iš karto kalbėtis tik su' 
vienu ant syk. Vėliau su ki
tu ir taip net su pačiu Tito. 
Bet irgi atskirai. Po tam 
po du ir tris grupėmis. O 
po tam net su visais kartu 
konferuoti ir pokilį turėti.

Jis net nurodo, kad Ko- 
minformas nesutiko su Ti
to reikalavimais.

Taipgi jis rašo, kiek jis 
turėjęs daug diskusuoti ir 
amerikiniais reikalavimais 
Titui.

Iš L. Adamic aprašymo 
yra aiški išvada, kad jis 
pertikrinęs Jugoslavijos 
Komunistų Partijos vado
vybę nesiskaityti su Komin- 
formo nurodymais. Bet 
faktas yra, kad jei Sovietų 
Sąjunga nebūtų galinga 
militariniai, tai Tito nebū
tų Jugoslavijos premjeru. 
Jugoslavijoj būtų karalius, 
kaip dabar yra Graikijoj.

Pranas.

“Tačiau liaudis turi teisę 
prie ko geresnio. Tuo kuo 
nors geresniu yra Progre
syvių Partija.

“Lai vienijasi demokratų 
ir republikonų partijose tie, 
kurie stato korporacijas 
pirmiausia. Faktinai jie tą 
ir padarė. Dabar lai jie tuo 
ir pasivadina. Jie tam gali 
net iš. demokratų partijos 
praeities istorijos gauti 
vardą: • demokratiški repub- 
likonai. Tuomet tie/ kurie 
stato žmones pirmiausia, 
galės apsistoti prie darbo 
ugdyti progresyvių partiją.

“Pirmiausias dalykas, su 
kuriuo susidursime visi tie, 
kurie bandome kurti bend
rą frontą prieš fašizmą, 
bus pareiškimai, būk pro
gresyvių partija yra vado
vaujama komunistų. ’ Tas 
atitiks paprastam papro
čiui pravardžiuoti, vieton 
kreipti domės į reikalingus 
išspręsti klausimus. Tačiau, 
aš imu tą primetimą ir nu
ginčiju jį, kadangi tai nėra 
tiesa.

“Iš kitos pusės, yra fak 
l tas, ir mes nedvejodami tai 
I pasakome, kad komunistai 
dažniausia mus rems, kaip 
kad komunistai paprastai 
paremdavo prezidentą Roo
se vėl tą ir Naująją Dalybą, 
ir taip pat, kaip aboliucijo- 
nistai rėmė republikonų 
partiją, nors jie buvo radi
kalai. Progresyvių partija 
yra bendras frontas, juk 
bendruoju frontu ją pažy
mi jau pats jos vardas. Yra 
koalicija visų kairėje nuo 
centro esamų jėgų. Vienok 
tie atsakomybėje progresy
vių partijos bus progresy
viai, o ne komunistai, taip, 
kaip kad buvusieji anuome
tinės republikonų partijos 
viršenybėje buvo republi- 
konai, o ne aboliucijonis- 
tai.”

Mr. Rogge šaukia visus, 
kurie stato žmogaus teises 
pirm turto, taiką pirm ka- 

| ro, ateitį į progresyvių par-' 
tiją. Kviečia net tuos, kurie 
sako, būk progresyvių par
tija vadovaujama komunis
tų, sakydamas, kad jeigu 
jie (dabartiniai vadai ar 
nariai) skaitomi negerais, 
partija negera, tai visų pro
gresyvių prievolė ateiti ir 
tą partiją pagerinti.

Būdami užsidarę vieniši 
savo atskalukėse, įspėja p. 
Rogge, nerasite mazgo at- 
megsti mūsų problemoms. 
Jis siūlo visiems užmiršti 
visas kitas problemas, o 
vienytis tais dviemis vy
riausiais, visiems rūpimais 
klausimais—išsaugoti žmo
gaus teises ir taiką.

MANILA. — Pranešama, 
kad Filipinų valdžia skirs 
savo ambasadorium Ameri
kai Jose Yulo, kuris karo 
metu tarnavo japonam kaip 
.aukščiausias Filipinų teisė
jas.

2 pusi.-— Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—-Antr., Vas. 28, 1950
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Deer Islande
Aręstai

Išvakarėse Naujų Metų 
buvo surengtas pasilinks
minimo vakaras pasitiki- 
mui Naujų Metų, savuose 
kambariuose, kuriuos nuo
mavo darbininkų organiza
cijos. Nauji Metai buvo ket
virtadienį. Penktadienį vi
si nuėjome į savo darbus, o 
vakare buvo rengiamos 
prakalbos. Kalbėtojas turė
jo būti net iš Chicagos.

Žmonių prisirinko pilna 
svetainė, o kalbėtojo 
Komisija bėga šen

Rašo Ex-Nashvietis | lemputės pasieniais.

nėra.

mus ir pinigus ir išėjo at
nešti, pamatėme, kad į sto
tį renkasi daugiau policijos, 
uniformuotos ir visokios, 
nes šios ablavos buvo su
ruoštos ne vietinės, bet fe
deralinės policijos ir immi- 
g racijos valdininkų.

Ilgai laukti to policijos 
būriavimosi priežasties ne
reikėjo. Atnešė kilpas ir, 
atsirakinę duris, kabina 
mus po du. Veš. Bet, kur?

Mes reikalavome pinigų, 
kuriuos tas vyras surinko 
atnešti mums maisto, o jo, 
dar nėra. Pagaliau, sugrįžo 
ir jis, atnešė sandvičių, bet

manėme,

tik garus.

Lietuvą:
Rašo Romas šarmaitis

ten. Žmonės vieni sėdi sve
tainėje, kiti stovi tarp durų, 
ir spėlioja, kas galėjo atsi- 
tikti su kalbėtoju. O vienas j val i n-ra kad neg 
draugas pardavinėja kny- cij*’ jau stunlia į vežimą. 
gas svetainėje. __ 'Pasiėmus sandvičius į kiše-

Vienu Kartu suūžė į sve- nįu, į§vežė į gelžkelio stotį, 
tainę keli desėtkai polici- ■ Stotvje suvarė mus į ba- 
jos, su plikais ginklais. Pi r- g-^o kambarį. Čia pasima- 
miausia pasigriebė knygų ^me vieni su kitais, 
pardavėją, nusivežė su vi
som knygom. O vėliau — 
visus žmones, kiek tik bu
vo, neskyrė net moterų su 
vaikais. Visus vyrus nuve
žė į policijos stotį surakin
tus.

Stotyje per mažai vietos 
tokiam skaičiui žmonių, 
apie 150. Suvaro visus į 
teismarūmį. Iš ten ima po 
6 vyrus ir veda į skiepą, 
kur vra “kambariukai” vie
nam žmogui, kurį kartais 
suareštuoja už girtumą. O 
mus sukišo po 6 žmones, 
kad nėra nei kur apsisukti. 
Randasi viena lova be čiu
žinio. Trys vyrai sėdime 
ant tos -lovos, o 3 stovime. 
Kai pavargstame, tai kiti 
eina stovėti. Taip ir maino
mės per naktį.

Prie mūsų nieko neprilei- nome. 
džia. Po miestą didelis su
judimas. Policija laksto, da- North Sta. Čia jau pasitin- 
ro kratas, ieško komunis- |ka būriai policijos, nešini 
tų. Įsilaužia į kambarius, glėbiais lenciūgu ir suraki- 
pasiima visas knygas, pa- na visus po du — tie iš 
veikslus, lentą, ant kurios New Hampshire buvo at- 
mokėmės rašyti, net ir tas,vežti nerakintais, 
spalvotas popieras, kurio
mis padabintas kambarys, per 
Tik vargšai nepažino Frid-1 
riko Engelso, tai ir paliko 
kabant ant sienos.

Kratoje 
pačiupt 
finansų 
vardais, 
šaukia 
vardo ir pavardės, pirmiau
sia klausia:

— Priklausei komunistų 
partiioie ?

Atsakysi taip, ar ne, jie 
patys atsako parodvmu:
'— O kas čia? Vesk at-

Mes 
kad mus atvežė 

ar skalbyklon, 
nes mes nieko daugiau ne
matome,
Bet tuoj atsimušė į ausis 
geležinių durų bildėsis. Ta
da supratome, kad mus at
vežė į kokį kalėjimą.

Suvarė mus kambarin ir 
užrakino duris. Bet, kaip 
mes nustebome, kad jame 
nieko nėra: nei lovos, nei 
vandens, nei išvietės. Pra
dėjome kalbėtis apie tai su 
savo kaimynais, su kuriais 
stovėjome subrukti vienas 
prie kito. Rūpi, kaip reikės 
miegoti — jog dvi naktis 
jau nemiegojom ir dabar 
reikės susitraukus ant ce
mento miegoti, ir dar alka
niems.

Gal už kokių dvieju va
landų ateina sargybiniai,1 
atrakina duris ir veda ki-;vo

Priešais Gedimino kalną, 
kur senoviniame bokšte 
plevėsuoja raudonoji vėlia
va, viename senovinių Vil
niaus pastatų, yra aukš
čiausias Tarybų Lietuvos 
valstybinės valdžios orga-

ba. Čionai Tarybos sesijų 
dienomis iš visų respubli
kos kampų suvažiuoja de
putatai — Lietuvos liau-

Iš 180, respublikos Aukš-

sios Tarybos Pirmininko 
pavaduotojai — mokslinin
kas, Lietuvos TSR Žemės 
Ūkio Akademijos rektorius 
Matas Mickis ir buvusi dar
bininkė Eugenija Kasnaus- 
kaitė. Valstiečio sūnus, ag
ronomas M. Mickis gerai 
išstudijavo valstiečių gyve
nimą, žinojo jų poreikius. 
Po fašistinės smetoniško
sios vyriausybės nuvertimo 
Mickis, tapęs žemės ūkio 
ministru, išstojo Liaudies

č.iausios Tarybos, išrinktos seime su pasiūlymu nacio
nalizuoti ir išdalinti dvari
ninkų žemę bežemiams ir 
mažažemiams valstiečiams.- 

Iš liaudies į aukštą valst- 
tybinį postą iškilo ir Euge
nija Kasnauskaitė. Ener-

1947 metais, deputatų, 47 
deputatai — darbininkai, .34 
— valstiečiai, 28 — moksli
ninkai. Kiti yra darbo inte
ligentijos atstovai, tarybi
niai ir ūkiniai darbuotojai, 
kurie netolimoje praeityje | ginga jauna Šiaulių saldai- 

; buvo darbininkais, varguo- j nių fabriko darbininkė tapo 
bais ir bernais.

Visai kitoks vaizdas bu- 
ctucuxiiia ii w<ici iw- buržuazinės Lietuvos

i tur kur. Čia jau radome lo-! parlamente. Per 1920 - 19- 
.5. ir ciuzanims 126 m. m. laikotarpį 90 pro-

'šis namas buvo statytas centų deputatu vietų Lietu-
Mes buvome surakinti po <as, įr su čiužiniais.

du. Suvargę, per dvi nak- ___
tis nemiegoję ir nedavalgę. labai” “moderniško’’ stiliaus^vos seimuose buvo užimtos

Barracks pramonininkų, dvarinin-Stotvie buvo daug žmonių j0 vardas buvo _______ _______________________
prisirinkę pažiūrėti “rau- b. iš lauko puses _  gana,M bei kitų viešpataujančių

Irnlvi 1 j «-> Ei.z-.z4 z-. f v, . i* n • • • v lrloc’111 E o Ezxi i |J n aiži 1 Ui n ikaip jie atrodo. aukštas ir su dideliais iš- 
Ten taipgi buvo ir savųjų, lenktais langais, kaip koks
bet nieko neprileidžia. Po
licijos buvo didelis būrys, 
uniformuotos ir slaptosios.

Tuojau atūžė ir trauki
nys. Visus suvarė į trauki
ni. Iš karto manėme, I 
tie visi žmonės taip sau va-

šventnamis. Viduje, per vi
durį to namo, išmūryta 
penki aukštai “kambarių.” 
Tarpe sienom ir “kambarių” 
yra tarpas kokių 10-12 pė-

kad platumo ant žemojo, o 
' ant 2-jo iki 5-jo aukšto tik 

žiuoja. Bet jie pamate, kad 3 Nuo krašto užtverta ge- 
pradčjo ]ežine tvora, kad nenukris-

ant 2-jo iki 5-jo aukšto tik

mes surakinti,
klausinėti:

— Ar jūs “raudonieji?”
— Taip.
— O jūs?
— Taip.
Važiuojame visi kartu, 

bet, kur? Nei vienas neži-

Privažiuojame Bostone
viso

buvo

Išrikiavo po du ir varo 
stoti. Iš abiejų pusių 

policija, daugiausia slapto
sios, federalės. O žmonės 
žiūri, kokie “baisūs” tie 
“raudonieji’. Pasuko į kai
rę, Atlantic Avė. Paėjus 
gerą kavalką, pasuko į šalį. 
Čia jau visiems nuėmė 
rankų grandis.

Jau matome laiveli, 
ris mus veš. Bet, kur?

Mes čia buvome gal apie 
300 žmonių. Nekurie buvo 
lengvai apsivilkę. Gi oras 
buvo šaltas, sausio mėnuo. 
O čia, stovėk ant gatvės 
šaltyje.

Suvarė į nedidelį laivelį. 
Langeliai nedideli ir tie ge
ležimis apkaustvti. Ir kam
barėlių duris užrakino. Pra
dėjo mūsų “laivas” plaukti, 
bet nežinome, kur plaukia, 

žmones į viena kamaraitę, Vieni spėja, kad gal vežą į 
o visus kitus paliuosavo,; New Yorką, o kiti dar ki- 
prigrasindami. kad daugiau tur. O mes dar neturime, 

mums neįteikė jokių apkal
tinimų.

Pradėjo temti, o mes sė
dime, kaip žiurkės spąs
tuose. Jau mes pradedame 
ir apie valgi galvoti: kada ir 
kur valgysime. Bet tuoj 
mūsų “laivas” sustoja, mes 
vėl pamatome kraštą. Bet 
buvo tamsu, negalėjome į- 
žiūrėti, kur mus atvežė.

Deer Island 
(Briedžių Sala)

Vėl mus išrikiavo po du 
ir vėl varo. Mes matome 
prieš save kaina. Neužilgo 
prieiname prie didelio na
mo ir einame j vidų. Čia 
prie durų stovi ir skaito, ar 
visus atvežė. Perėjome per 
dvejas duris. Mus veda 

, vtzj 1 laiptais 1 vii sų. O čia ma-
surinko užsaky-1 tosi tik garai ir mažiukės

pasisekė jiems 
komunistu kuopos 
knygas su narių 

Kaip tik katrą iš
tardyti, paklausę

Kol jie visus persijojo, 
procedūra tesėsi visa naktį! 
ir šeštadienio visa ryta.

Išrinko mus apie 35 vy
rus ir moteris. Ir vėl sukišo 
į tas kamaraites po 5-6

neitų į komunistų susirinki
mus.

Šeštadieni visa diena nie
ko neprileidžia, jokio užsta
to neima. Jau vieną nakti 
prabuvome be miego. Atei
na ir antra tokia naktis. 
Jau ir išalkome, bet valgyti 
neduoda. Kai kuriem drau
gam atnešė iš namu, prida
vė valgio per policija, bet 
pasimatyti neprileidžia. 
Kurion kamaron atnešė 
valgio, visi pasidalinę val
go.

Antrą nakti taip pat 
“permiegojome” stovėdami.

Sekmadienį, sausio 4-tą, 
apie vidurdieni ateina vy
ras ir klausia, kas nori val
gyti, jis atnešiąs iš valgyk
los; žinoma, už pinigus. 
Kol jis

nuo

ku-

klasių atstovų. Paskutinio
jo smetoniškojo seimo sudė- 
tvje nebuvo nei vieno dar
bininko ir valstiečio, nei 
vienos moters. Seime posė
džiavo bankininkai, fabri
kantai, dvarininkai ir buo
žės. Nors seimo deputatai 
ir vadino save tautos atsto
vais, bet jie niekuomet neiš
reiškė ir negalėjo išreikšti 
jos interesų.

Dabar valdžioje yra tik
rieji Lietuvos liaudies ats
tovai. Visi Lietuvos TSR 
Aukščiausios Tarybos de
putatai — ištikimi liaudies 
sūnūs iič dukros. Ne turti
nė ir tarnybinė padėtis, ne 
stora piniginė ir aukšta kil
mė, o asmeniniai gabumai 
ir darbas liaudies gerovei 
iškėlė juoą į aukštus valsty
binius pbstus. 1

Kas gį' tie deputatai, ku
rie liaudies vardu vykdo 
aukščiausiąją valdžią Tary-

‘apskrities laikraščio redak
toriumi, o vėliau buvo iš
rinkta komunistų partijos 
apskrities komiteto sekre
tore.

Respublikos 
siosios Tarybos 
m o narių tarpe 
cinio judėjimo 
dalyvis, buvęs Alytaus tele
fono stoties darbininkas, o 
vėliau ' profesionalus revo
liucionierius Antanas Snieč
kus. Nuo 1926 metų A. 
Sniečkus yra Lietuvos bol
ševikų priešaky, vadovau
damas jų kovai dėl buržua
zinės santvarkos nuverti
mo ir Tarybų valdžios su
kūrimo. Dabar Antanas 
Sniečkus — Lietuvos Ko
munistų partijos bolševikų 
Centro Komiteto sekreto
rius. Greta A. Sniečkaus 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiume — buvę valstie-

Aukščiau-
Prezidiu-

— revoliu-
Lietuvoje

kratinės tarybinės rinkimi
nės sistemos pagrindu. Ta
rybų Sąjungoje rinkimuo
se dalyvauja visi piliečiai, 
sukakę 18 metų, neatsižvel
giant tautybės, religijos ir 
socialinės kilmės, mokslinio 
ar turtinio cenzo skirtumo, 
nepaisant rinkėjo praeities 
veiklos. 1948 metų pradžio
je į Lietuvos TSR vietines 
Tarybas’ buvo išrinkti 41.- 
195 deputatai'“— liaudies 
atstovai, kurių tarpe 62 pro
centai — valstiečių. Iš ben
dro deputatų skaičiaus — 
24 procentus sudaro mote
rys. Visi jie, kaip ir respub
likos Aukščiausios Tarybos 
deputatai, — darbo žmonės, 
išgarsinę save darbu pra
monės įmonėse, transpor- 

I te, žemės ūkyje ir tarybi
nėse įstaigose.

Vilniaus Miesto Tarybos 
deputatų tarpe — “Fortū
nos” saldainių fabriko dar
bininkė stachanovininkė 
Valentina Dičiūnaitė, Vil
niaus elektrinės mašinistas 
Stepas Ruževskis, Lietuvos 
TSR Mokslu Akademiios 
prezidentas Juozas Matulis, 
Vilniaus universiteto rek
torius J. Bučas, rašytojai— 
V. Mykolaitis-Putinas ir V.

čiai, o dabar atsakingieji 
respublikos darbuotojai T. 
Mončiunskis, J. Kairelis, 
mokytojai J. Damijonaitis, 
L. Gergelyte, S. Pupeikis 
ir kiti.

Tarybų Lietuvos vyriau
sybės — Ministrų Tarybos 
— priešaky nuo 1940 metų 
yra Mečys Gedvilas. Buržu
azinėje Lietuvoje M. Gedvi
las buvo mokytoju, vėliau 
redagavo savaitraštį “Že
maitį,” kurio antifašisti
niai išstojimai daug kartų 
baigdavosi eilinio numerio 
konfiskavimu, o redakto
rius būdavo baudžiamas 
pinigine bauda arba sodina
mas kalėjiman. Kartu M. 
Gedvilas dirbo Telšių mies
to ligonių kasos direktoriu
mi, gindamas darbininkų 
interesus. Ministrų Tary
bos Pirmininko pavaduoto
jai yra buvę darbininkai, 
seni bolševikai K. Preikšas 
ir P. Olekas.

Deputatų tarpe — minis
trai, įmonių direktoriai, 
partiniai, tarybiniai, visuo
meniniai veikėjai. Visi jie— 
darbo liaudies sūnūs ir 
dukros, vakarykščiai eili
niai žmonės, pradėję savo 
kelią prie gamyklos staklių Valsiūnienė, dailininkas M. 
arba kaime ir dabar išaugę Mackevičius, Lietuvos TSR 
ligi valstybinių, visoje res- valstvbinio teątro artistas

Mackevičius, Lietuvos TSR

publikoje žinomų, veikėjų. 
Tarybinė santvarka, tary
binė demokratija prikėlė 
aktyviam politiniam gyve- niu atstovų. Vilniaus Mies- 
nimui visą darbo liaudį, pa
darė ją tikruoju savo vals
tybės šeimininku.

Lietuvos liaudis valdo 
respublikos gyvenimą ne 
tik per Aukščiausiąją Tary
bą, bet taip pat per platų 
vietinių — apskričių, mies
tų, rajonų, valsčių (apylin
kių) — Darbo žmonių depu
tatų tarybų tinklą.

Respublikos vietinės Ta
rybos, kaip ir Aukščiausio
ji Taryba, renkamos demo-

M. Chadaravičius, mokvto- 
jai Abromaitvtė, Paliukas 
ir daugelis kitu darbo žmo-

to Tarvbos pirmininkas yra 
buvęs Šiaulių miesto darbi
ninkas Petras Kareckas.

O kas posėdžiavo vadina
mo ie Kauno miesto savi
valdybėje buržuaziniais lai
kais? Finansiniai tūzai, 
fabrikantai, stambūs namų 
savininkai. Smetoniškoji 
vyriausybė sauvališkai sky
rė vieną trečdalį Kauno 
miešto valdyboj deputatų. 
Ten šeimininkavo pramo- 

(Tąsa ant 5 pusi.)

nebuvo, 
turėjo 
kibirą 
laukan

Kož- 
savo 
savo 
neiš- 

su 12

turn. Iš abiejų galų yra po 
dvejus laiptus į vieną ir į 
kitą pusę. Kambariai dali
nosi į dvi dalis, rytus ir va
karus (E. W.), o aukštai 
irgi po raidėmis — 
C, D, E,.

“Kambarių” buvo 
500, po 50 vienoje 
Juose visi rakandai
— viena lova, su viena ko
ja. Kaip ta lova gali stovė
ti ant vienos kojos? Ogi 
taip: trys krūkai įmūryta 
į sieną, o viena koja į- 
sukta kampe, ir lova stovi. 
Bet jeigu ta koja pasly
do, tai ir guli ant cemen
to su lova.

Šis namas tur būt buvo 
statytas tada, kada jokios 
kanalizacijos 
nas kalinys 
“kambaryje” 
reikalui, nes
eisi, esi užrakintas 
colių raktu.

Tame name gal keliolika 
metų nieko nebuvo, o dabar 
jin suvarė “raudonuosius”, 
visokių tautų: lietuvių, len
kų, latvių, ukrainiečių, žy
dų, rusų ir net anglų. Ir 
nei vienas nežino, už ką 
mus čia suvežė, nes nei 
prieš vieną nebuvo tikro 
apkaltinimo ir nei vienas 
nebuvo teisme nuteistas.

Prasidėjo ir dainos. Nors 
ir nesutartinos, bet triukš
mo užteko.

Kai šiame name nieko ne
buvo. tai jo niekas ir nešil
dė. O dabar, kai “raudonų
jų” čia privežė ir nradėio 
šilumą 
mūro
atsileidinėti ir kaisti, pasi
darė garu pilnas kalėjimas.’ 
Sienos visos pasidarė šla
pios. Svkiu pasidarė šlapi 
ir tie čiužiniai, ant kurių 
lovų jie jbuvo (dar ne visi 
juos turėjo, kitiems dar ne
šė iš kokių užkampių).

Mes jau buvome gana 
gerai išalkę ir nemiegoję 
per virš 48 valandas. Kai 
kurie greitai suvirto ir už
migo. Bet kiti per naktį ne
migo ir kitiems neleido 
miegoti. Kaip tu čia miego
si, kad tuščias pilvas kelia 
revoliuciją.

(Daugiau bus)

leisti, 
sienos

įšalusios 
pradėjo

Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkas 
yra žurnalistas Justas Pa-' 
leckis. J. Paleckis demaska
vo smetoniškosios vyriau
sybės politiką ir reikalavo 
nuversti neapkenčiamą re
žimą. Lietuvos liaudis, nir- 
vertusi nacionalistinę; fašis
tinę kliką, pavedė Paleckiui 
sudaryti Lietuvos Liaudies 
Vyriausybę, kuri išreiškė 
Lietuvos darbo žmonių va
lią.

J. Paleckio pavaduotojas 
yra buvęs bernas M. Jun- 
čas-Kučinskas. Jis aktyviai 
dalyvavo pilietiniame kare 
Raudonosios Armijos gre
tose, o grįžęs į Lietuvą, 
dirbo pogrindinį revoliucinį 
darbą. Už tai jis buvo per
sekiojamas ir 8 metus išbu
vo buržuazinės Lietuvos 
kalėjimuose.

Aukščiausios Tarybos se
siją paprastai atidaro jos 
pirmininkas Balys Bara
nauskas. Tai buvęs bernas, 
revoliucinio judėjimo daly? 1 
vis. Nedarbas, pusbadis 
gyvenimas, nuolatiniai per- i 
sekiojimai, suėmimai ir ka
lėjimai — štai berno Bara
nausko dalia per dvidešimt- 
metinį buržuazinės Lietu
vos gyvavimo laikotarpį. 
Daugiau kaip 11 metų lie
tuviškoji buržuazija laikė 
Baranauską kalėjimuose, 
bet jis visuomet liko ištiki
mas darbininkų klasės rei
kalui. štai kodėl šis tvirtas 
darbininkų atstovas dabar 
vadovauja respublikinei 
Lietuvos Profesinių Sąjun
gų Tarybai.

Respublikos Aukščiausio-

<F

<♦>

<♦>

Kasdieną bus margumynų programa ir šokiai<♦>

<l>

LIBERTY AUDITORIUM<♦>

(Lietuvių Kultūriniame Centre)<♦>

110 - 06 ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N. Y.<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>
<l>

Įžanga 40c asmeniui (valdžiai taksai įskaityti)

Geri valgiai, pilni pietūs dienom ir vakarais

3 pusk—Laisvė (Liberty, Lath. Daily)—Antr., Vas. 28,

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

Dienraščio Laisves

BAZARAS
PACKAGE PARTY & DANCE

Bus Dvi Dienas: šeštadienį ir Sekmadienį

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

Sekmadienį nuo 2-ros vai. po pietų

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiam



ROJUS MIZARA

Kelias į Laimę
11-3-49 APYSAKA —74—

(Tasa)
— Mykolai, tu man sakei, jog turi... turi daug, 

— esi turtingas. Namai, bankas!...
— Palaukit, — atsidusau aš. — Turiu namų, 

turiu paskolinęs pinigų žmonėms ant morgičių, — 
ant vekselių, kaip pas jus sako, — bet abejoju, ar 
sudarysiu dešimt tūkstančių grynais pinigais. Tai 
didelė suma!...

— Sakei, turi daug turtingų draugų.
— Jie Vandenmiestyj, o ne Palangoje.
— Tai tu, Mykolai, galvoji, jog mudu turėsime 

tėvą palikti šitoj tragiškoj būklėje? Ar tu turi 
širdį? Argi mudu negalime ko nors padaryti?

Visapusiai apsisvarstęs, priėjau išvados, jog pi
nigų banke neužteks, bet gal iždininkas savų pri
dės. Ir aš, mažai galvojęs, pasiėmiau plunksną ir 
popieriaus, rašiau Šlitzui: “Kogreičiausiai prisiųsk , 
kablegrama man į Kauną dešimt tūkstančių dole
rių.”

Mano žmona atlėžo, nusišypsojo, o senis įsakė 
jai įpilti kitą konjako taurelę.

Viskas, rodėsi, išsisprendė teigiamai: pasitenki
nęs buvo tėvas, pasitenkinusi ir duktė. Ėjome gulti.

Ant rytojaus, kai senis nuo mūs atsiskyrė, Luji- 
za pradėjo karščiuotis ir mane barti.

— Ko dabar? — klausiau. — Ar dar vis dėl to, 
kad pasižiūriu į užrašų knygutę?!

— Kogreičiausiai grįžkime atgal į Ugniškius! 
•— sušuko ji. — Aš nebegaliu čia ilgiau pakęsti, 
gėdoje skęstu.

— Gėdiniesi, kad aš tėvui dešimt tūkstančių do
lerių sukišau?

— Neprikaišiok man pinigų, — aš ne tokia ma- 
terijalįstė, kaip tu, Mykolai! Tau vis tik pinigai! 
Ar tu atsimeni, ka tu vakar ten pridarei?

— Kur?
— Kurhauzyje?
— Rodosi, nieko. Juokų pakrėčiau. O juoktis — 

sveika. ,
— Juokų iš savęs ir manęs!
— Tu turi galvoje ...?
— Taip! Laimingi žmonės, kurie nieko nesupras

dami plepa.
— Ką aš kalbėjau, atmenu, viską žinojau.
— .Mano Dieve, jis žinojo! Tas bolševikas tau 

priminė “dvi Kauno ponias seseris,” tai tu ir iš
plepėjai garsiai, viešai! Ar tu nežinai, kad tos “dvi 

. ponios seserys” yra niekas kitas, kaip ponia pre
zidentienė ir ponia riiinistrų pirmininkienė! Jiedvi 
yra Lietuvos valdovės. Tave galėjo už tai suareš
tuoti !

— Velniai jas ten žino! — numarmėjau aš, įpy
kęs.

— Kita: kokį Bruklyno Franką Kruką tu pa
žįsti ?

Ėmiau galvoti, — rodosi, girdėta biznieriaus pa
vardė. Aiškinau Lujizai, jog, iš tikrųjų, jį pažįstu, 
gerai žinodamas, kad ji to negali užginčyti, bet Lu
jiza:

— E, tu, tu!... Pademonstravai amerikonišką 
kvailybę! Frankas Krukas — komunisto rašytojo 
Petro Cvirkos sugalvotas Amerikos tamsuoliams 
biznieriams pašiepti tipas. O tu ėmei jį apsikabinai 

. ir pabučiavai, matant šviesiems žmonėms! Dabar 
aš nebeturiu kur dėtis iš gėdos. Tirpstu!.. .

Prispirtas prie sienos, aš nežinojau, ką Lujizai 
atsakyti. Jokios knygos aš nebuvau skaitęs per me
tų eilę ir apie Kruką nieko nežinojau. Matomai, tas 
žurnalistas buvo pasimojęs iš manęs gardžiai pa-, 
sijuokti, na, ir jis savo pasiekė!

Su Lujiza sutarėme taip: dieną aš smėlyj pasi
voliosiu, pasikaitysiu saulėkaitoj, o Lujiza eis ap
lankyti dar kai kurias savo drauges ar draugus. 
Senis žadėjo atlikti kaž kokius biznio reikalus. Ry
toj rytą” mes visi trys grįšime namo. Medaus mė- 

' nuo nenusisekė!
Apsivilgęs sūriu jūros vandenėliu, aš virtau smė- 

lin, pakalnėlėje ir, atvertęs pilvą į dangų, akimis 
mieravau- visatą. Man galvon lindo visokiausios 
mintys. Staiga išgirstu moterišką balsą: .

— Girdėjai, kas vakar naktį atsitiko kurhau- 
zyj?

— Kur čia negirdėsi! — atsako'antroji.
Aš atsargiai apsidairiau: matau dvi damas, be

siraitančias smėlyje, kaip lydekas, ir plakančias lie
žuviais žmones.

— Na, bet tas amerikonas ir veršis. Toks jis 
kvailas! — kalbėjo pirmoji.

— Jis durnius iš visų pusių. Išmintingesnis ne
būtų tokios vedęs.

— Aš galvojų: kur toji skylėta kojinė būtų pa
sidėjusi, jei nebūtų atvykęs iš Amerikos auksinis 
paršas! Sakyk tu man, Aušrele: ką dabar veiks jos 
meilužiai, kurių ji suskaityti negalėtų?

— Ar manai jiems jų truks? Prostitučių pilnos 
Kauno pakampės.

Abi pradėjo kvatotis ir tuoj pakilusio^ nuėjo link 
vandens.

Nežinojau, ar jos kalbėjo apie mane. Jeigu taip, 
tai turbūt tyčia savo pokalbį taikė, kad aš girdė
čiau.

Palanga pasidarė man troški. Neužilgo visi trys 
skubiai vykome į Kauną, o iš ten — į Ugniškius.

SKYRIUS KETURIOLIKTAS
I.

Viskas buvo paruošta mano grįžimui Vanden- 
miestin. Vasara jau baigėsi. Pradėjo dažnai pliek
ti lietus, naktys ilgėjo, o dienos buvo nykios ir nuo
bodžios.

Amerikos ministras Kaune užtikrino mane, jog 
dėl Lujizos vykimo į Vandenmiestį galvos kvaršinti 
man netenka. Kai tik formalumai bus atlikti, ji ga
lės laisvai važiuoti, kaip žmona pas savo vyrą. Tam 
reikėsią tik keleto mėnesių.

Stebėjausi, kiek mažai Lietuvoje sutikhu savo 
jaunu dienų draugų ir kaip ribotai krašto mačiau, 
— beveik nieko. O visa tai, vykdamas iš Vanden- 
miesčio, tikėjausi atliksiąs. Suryja mano viešnagę 
Lietuvoje Ugniškai, rūmų remontas ir vestuvės. 
Net ir pačiu Ugniškių visapusiai nepažinau, nes iš 
rūmų, iš sodo retai kada buvau koją iškėlęs, o jei 
išeidavau •— prie manęs vis būdavo Lujiza, arba 
senis.

“Pirmiau nei išvyksiu,” galvojau, “būtinai pri
valau' dar karta pamatyti Kurilus, kuriuose tiek 
daug vaikystės dienų praleidau.-”

Turgaus dieną sėdausi į bričkelę ir pats vienas 
nuvažiavau pasakyti miesteliui “sudiev ant visa
dos!” '

Žmonių turguje buvo nedaug ir tie patys man 
nepažįstami, nors veik kiekvienas mane stebėjo ir 
man pavydėjo.

Išgėręs su viršaičiu karčiamoje keletą šnansų, 
išėjęs turgavietėn, žiūrėjau muštynių, nežinia dėl ko 
kilusių tarp valstiečių. Stebėjau, kaip policininkai 
dar tvarką, — ar jie turi Amerikos policmanų ap
sukrumo ir gabumų? Turėjo! Neaugaloti, rodosi, 
sukežę vyrukai, bet smarkūs! Kad duos, kad duos 
kuriam valstiečiui, pasipainiojusiam po kojomis, 
tais žlegt, ir jau guli purvyne, kaip pakeptas! 
Tiek daug Kuriluose policininkų! Miestelis gyven
tojais nebuvo paaugęs po to, kai aš jame mokiausi, 
bet policininkų skaičiumi jis galėjo pasididžiuoti

Kai aš, atsirėmęs į karčiamos gonkeles, traukda
mas cigarą, varsčiau akimis policininkus vikriai 
besidarbuojančius su beginkliais valstiečiais, stai
ga, kažin kas, priėjęs nuo bažnyčios pusės, bakšte- 
lėjo man į pašonę, — atsargiai, mandagiai bakš- 
telėjo. Aš krūptelėjau. Atsigrįžau. Greta manęs sto
vėjo žmogus, rodosi, pažįstamas, bet negalėjau pa
sakyti, kas jis.

— Labas, ponas!
— Labas! — atsakiau. — Ko norit? '
Jis nusišypsojo, susimąstė, tarytum debatupda- 

mas su savim, sakyti man ką nors daugiau, ar ■ ne
sakyti, pradėti ilgesnį pokalbį, ar nepradėti.

— Nepažįstat manęs?... — pagaliau jis, šal
tai šypsodamasis, ir vėl pratarė.

• — Ne, ponas, nepažįstu. Atsiprašau!
— Pamiršote Balį Spaliuką?
Užklausimas mane nustelbė.
— Tai... tu, Baly! — vis stebėdamas jį, suri

kau aš. — Kaip tu atsimainei! Argi mano akys ne
meluoja?!

— Ne! Bet ir jūs, ponas, gerokai pasikeitėte!
Mudu pasispaudėme rankas. Aš dar kartą ati-f 

džiai prisižiūrėjau Spaliukui. Jis buvo gerokai už 
mane aukštesnis, bet plonas, sumenkėjęs, kaip šaka
lys, ir sulinkęs, nelyginant lankas. Veidas jo gels
vas, nosis iškilusi, siaura) kaip balana, truputėlį 
palenkta. Viršutinę lūpą dengė pakirpti, žilstą 
ūsai. Plati kakta su ilgais, netvarkiais, bet dide
liais ir tankiais antakiais slėgė jo žvalias, mėlynas 
akis. Jis mūvėjo seną apsivėlusią kepurę ir vilkė
jo tamsų, nunešiotą palitą.

4— Baly! — gerai jam prisižiūrėjęs, surikau dar 
kartą. — Tu, mano jaunų dienų geriausias ir bran
giausias drauge! Kaip džiaugiuosi tave sutikęs!.. .

Perdedat! Ponas žinot, kad perdeda!! — šal
tai šypsodamasis atsakė jis.

— Iš tikrųjų! Ar sutiktumėte su manim burne
lę išmesti? Su jumis esu pasirengęs pragerti kele
tą šimtų!

— Ačiū! Aš — abstinentas.
— Tai gal arbatos, ar ko nors?
— Arbatos, taip, galiu.
Jis nusivedė mane į arbatinę, esančią nuošaliau 

nuo rinkos ir mudu sėdomės prie stalelio nedidelia
me kambarėlyje.

— Kaip čia esama, Baly: aš tikėjausi jus sutik
ti kunigo sutane. Argi jūsų motina nepoteriavo 
drauge su maniške, kad mudu būtume kunigai?

Jis nusišypsojo.
— Ir patys vaįkščiojate be sutano.
— Tiesa, bet aš nebuvau toks gabus, kaip jūs.

( — Sutanui vilkėti gabumų nereikia.
Užsakiau užkandžių ir arbatos. Pasiūliau jam 

cigarą, bet Spaliukas atsisakė: be pertraukos rū
kė cigaretus.

— Kas gi dabar jūs esate: s valdžios pareigūnas, 
biznjeriuS ar eilinis farmerys?

• “Valdžios pareigūną” ir “biznierių” įterpiau tik 
dėl viso ko, nes gerai mačiau sulyg jo vilkėtais dra
bužiais, kad jis nėra nei vienoj tų profesijų. Ma
niau sau: pasitenkink, žmogeli!

— Niekas! — atsakė jis.
— Niekas? Kaip nors pelnaisi duoną.
— Esu mokytojas, bet nemokau.
— Ką, nesveikuojate? — Man atrodė, jog Balys 

yra džiovos ar vidurių vėžio ligos graužiamas.
Po trumpos pauzelės jis atsakė:
— Kaip čia pasakius: esu mokytojas be vietos.

(Bus daugiau)

šakos 
reikš- 
Antai,

Tarybinėse Pabaltijo 
Respublikose

Aukštai produktyvieins 
veisliniams gyvuliams įsi
gyti, gyvulininkystės fer
moms statyti, žemės ūkio 
mašinoms nusipirkti, mine
ralinėms trąšoms bei ki- 
tiems ūkiniams tikslams.^ 
Estijos TSR ir Lietuvos^ 
TSR kolūkiams šiemet iš
duota dešimtims milijo
nams rublių ilgalaikių pas-

Nauji pramones laimėjimai
Latvijos, Lietuvos ir Es

tijos tarybinių respublikų 
pramonė sėkmingai įvykdė 
padidintą 1949 metų trečio
jo ketvirčio planą. Latvijos 
TSR pramonė šį planą įvyk
dė 110 procentų. Latvijos 
pramonės atskiros 
pasiekė dar labiau 
mingų laimėjimų, 
kuro pramonės planas vir
šytas 21 procentu, mėsos- 
pieno pramonės — 28 pro
centais.

1949 metu trečiame’ket
virtyje, palyginti su tuo pat 
1948 metų laikotarpiu, pra
moninės produkcijos išlei
dimas padidėjo: Estijos 
TSR — 25 proc., Lietuvos 
TSR — 23 proc., Latvijos 
TSR — 35 procentais. Ypač 
pavaizdus atskirų produk
cijos rūšių išaugimas. 1949 i 
metų trečiame ketvirtyje.

vagonai elektrifikuotiems 
keliams, tramvajaus vago
nai, galingi elektriniai va
rikliai, generatoriai, hidro- 
turbinos, plaukiantieji kra
nai ir kiti dirbiniai. Pramo- __________ _____ ______
nes gamybos apimtis praė-! kolų, 
jusiais 1948 metais, palygin-i „ ... ... .
ti su 1945 metais, sudarė ^.S51JOS ^usiosios
435 procentus. Pramonės,ZCJ0S ‘Socialistinio Daibo 
produkcijos išleidimas per! Umvyies
1949 m. 9 mėnesius, paly-LUz a«k?t5 gy™lminkys- 
ginti su prieškariniais 1940 /es į!!,?SįuU'yvumo pasieki-

1 |mą TSR Sąjungos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi- , 
diumas apdovanojo 34 Es
tijos tarybinių ūkių dar

inėtais, sudarė 186,5 pro
cento. 1949 m. spalio pra
džioje Rygos pramone bai
gė vykdyti visą pokarinį 
penkmečio planą produkci
jos išleidimo srityje. Per 
100 Rygos gamyklų bei 
fabrikų jau dabar gamina 
produkciją 1951 metų sąs
kaitom

| Derliaus švente Estijoje
Į

Neseniai Estijos kaimuo-

žėjas, TSR Sąjungos ordi
nais ir medaliais. en- 
kiems tarybinio ūkio “Ude- 
va” darbuotojams — mel
žėjoms Marijai Oliksinen, 
Lembi Faukū, Aurelijai 
Saar, piemeniui Ivanui 
Faukū, brigadininkei Hil- 
dai Kruusalū ir tarybinio 
ūkio “Dusna” brigadinin
kui Otui Veinsalū suteik
tas Socialistinio Darbo Did-^ 
vyrio vardas.
Privalomas septynmetis \ 

nemokamas mokslas
Lietuvos, Latvijos ir Es

tijos TSR miestuose ir kai
muose sėkmingai įgyven-
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palyginti su pereitųjų metų įvyko respublikinė der- 
trečiuoju ketvirčiu, elek- liaus šventė — jaunų kolū- 
tromotorų išleidimas Lietu- kių pasiekimų apžiūra, 
vos įmonėse padidėjo du I Visuose respublikos yals- 
kartus, metalų pjaunamųjų 
staklių — 3 kartus, šildy
mo katilų — keturis kartus, 
popieriaus — du kartus. 
Estijos įmonėse medvilni
niu audiniu išleidimas išau
go 85 procentais, konditeri
jos gaminių — pusantro 
karto, mėsos konservų be
veik du kartus ir tt.
šimtas Rygos įmonių dirba 

1951 metų sąskaiton
Smarkiai vystosi pramo

nė Latvijos sostinėje — Ry
goje, kuri neseniai atšven
tė savo išvadavimo iš vokiš
kųjų — fašistinių grobikų 
penkmetį. Tarybų Sąjungos 
broliškosioms tautoms pa
dedant atkurtoji Ryga, — 
netolimoje praeityje smul- 
kianaminės gamybos mies
tas, virto stambiu TSR Są
jungos -pramoniniu centru, 
tapo aukštai kvalifikuotos 
mašinų gamybos miestu. 
Rygos įmonės sėkmingai iš- ___ . ___
leidžia produkciją, kurios publikų kolūkiams valstybė 
nežinojo buržuazinė Latvi- : teikia didžiulę pagalbą to- 
ja. Tai — komfortabeliški lesniam jų ūkio išvystymui.
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čiuose tą dieną buvo atida
rytos žemės ūkio parodos. 
Dešimtys tūkstančių kolū
kiečių kaip šeimininkai čia 
įvertino akyvaizdžius savo 
darbo rezultatus. Kviečių, 
daržovių eksponatai, pui- dinamas privalomas septyn- 
kūs grynos veislės gyvulių meti s nemokamas mokyk- 
egzemplioriai byloja apie 
pirmuosius stambius laimė
jimus, kuriuos estiškas kai
mas pasiekė socialistinio 
pertvarkymo keliu. Kolū
kiai gavo 16 - 20 centnerių 
grūdų iš hektaro. Žolių 
derlius pusantro - du kar
tus prašoko pernykštį. Bul
vių surinkta po 200 ir dau
giau centnerių iš hektaro.

Derliaus šventės dieną 
Įvyko fizkultūrininkų rung
tynės, spektakliai ir kon
certai liaudies namuose, 
masiniai pasilinksminimai.

Ilgalaikis kreditas 
kolūkiams

Tarybinių Pabaltijo res-

Linio amžiaus vaikų apmo
kymas. Lietuvos respubli
koje, pavyzdžiui, veikia per 
1100 pradinių bei vidurinių 
mokylų, kuriose moksleivių 
skaičius padidėjo pusantro 
karto, palyginti su prieška
riniu metu. Plačiai organi
zuotas pedagoginių kadrų 
parengimas. Trijuose insti
tutuose bei devyniose mo
kytojų seminarijose mokosi 
per 4000 jaunuolių ir mer
ginų. (Senosiose Lietuvos 
mokytojų seminarijose tesi
mokė apie 500 žmonių.)

Emery Horn (gyvena 80-19 
101st Avė., Ozone Parke) ta
po nuteistas pasimokėti SL
OGO pabaudos už tai, kad jis, 
nebūdamas dantų gydytoju, 
ėmėsi gydyti žmonėms dantis.
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Knygos Apie Ameriką
Lietuvi!

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

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

/

2. ARGENTINA IR TEN GYVENANTI LIETUVIAI. Parašė R. Mizara, kuris
gyveno Pietų Amerikoj. Rasite informacijų ne vien apie Argentiną, bet ir kitas Pietų 
Amerikos šalis. Knyga turi 190 puslapių, Pietų Amerikos žemlapį ir yra paveikslų. 
Kaina 50 centų. Turime nedaug. • .1

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

4. AMERIKOS DARBININKE. Parašė A. Bimba. Knyga apibūdina Amerikos. r>« 
darbininkių gyvenimą, laimę ir vargus. Turi 224 puslapių, su paveikslais. Knyga 
kietais viršais, kaina 50 centų.

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

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

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

■ —w—■■■■■ ■  .  ■ ■ - ■■ .....................—..............................................    *
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Rochester, N. Y.
Vasario 17-tą įvyko Gede- 

mino Draugystės ekstra susi
rinkimas dėl pataisymo ar at
statymo svetainės. Nutarta 
pertaisyti visą namą, su viso
kiais naujausiais pagerini
mais. Išrinkta komisija iš 11 
narių, kad patyrinėtų, ap
svarstytų i)- pasiūlytų draugi
jai, kur . ir kaip bus galima 
pataisyti.

★
Va vio 18-tą Gedemino 

Draugystė surengė skanią va
karienę visiems komitetams, 
komisijoms, rėmėjams, dirbu
siems ir visokią pagalbą tei
kusiems draugams ir drau
gėms. Vakarienė duota ne
mokamai.

Bevalgant, buvo iššaukta 
daug draugų išreikšti savo 
nuomones apie Gedemino 
Draugystę. Pirmininkas W. 
Lekavičia perstatinėjo visus. 
Pirmiausia kalbėjo dd. šve
das, Švedienė. Buvo daug 
kalbėtojų, visų vardus neįma
noma suminėti. Visi linkėjo 
draugystei gerai gyvuoti ir 
pasižadėjo dirbti, kad ji iš
augtų į didžiausią ir gražiau
sią organizaciją.

L. Bek is ir P. Anderson pa
siūlė parinkti aukų streikuo
jantiems angliakasiams. Ka
dangi Rochesteryje Amerikos

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
JSIGYKIT JAS TUOJAU

Kita svarbi knyga yra

Darbininkui Sveikata
Parašė

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

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.

-------------I +-------------

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. Išleido Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas. Gaunama Laisvėje.

Užsisakydami knygas, rašykite:

LAISVE
11042 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y.

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė

DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS i
Ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji pa- ' 

taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap- 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; kai 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, gajvos 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, prigėrusiu 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.

Darbo Partija yra sutverus 
komitetą gelbėti angliakasių 
streikieriams parinkti drapa
nų ir visokio kenuoto ar sau
so, baksuose maisto, tad ir lie
tuviams yra paskirta stotis. 
Lietuviai prašomi savo dova
nas mainieriams sunešti pas 
A. L. Bekešius, 913 Avenue I
D. Jau daug daiktų yra pri
nešta.

Rinkliava tęsis iki kovo 4- 
tos. Draugai ir draugės, ku
rie galite, paaukaukite po ko
miką kitą.

Gedemino pramogoje au
kas i surinko Ona Baganskie- 
nė ir K. Anderson.* Aukojo:

J. S. $1.50. Po $1 : G. Vai
tai, A. Bekešiai, P Kulis, W. 
Černauskai, P. Anderson, J. 
V. Shukiai, V. Bachuliai, A. 
Galinat, F. Manelis, M. Vai
dila, J. Vilkaitis, G. Daukas, 
J. Labeika, J. Mockevičia. J. 
O. Vilimaičiai ir J. D. Vaitai 
po 70 c. P. žirgulis 56 c. J. 
Bazar 55 c. V. Zlatkai 57 c.

Po 50 c.: J. Shopas, W. Le
kavičiai, J. Evans, S. Gcndre- 
nas, F. Mateikis, P. Baronai, 
G. švedai, A. Gužauskai, J.
M. Al. Manelis 37 c. Po 
25 c.: V. Bullienė, L. Vaišno
ra, Ad. Blažys, A. Bertašius, 
Ona Baganskas. Viso $25.70.

Mr. ir Mrs. G. M. Savage, 
graborius, aukavo labai daug 
visokio maisto: kenų, kavos, 
miltų, arbatos ir visokių kitų 
valgomų daiktų. Visų mylimi 

Savegei visada remia darbo 
klasės reikalus, visur aukauja 
ir lankosi parengimuose.

širdingas ačiū visiems už 
aukas ir pagalbą darbe.

Korespondentė.

Detroit, Mich.
MIESTO TRUPINIAI 

♦
Nelaimė namie patiko Oną 

Baronienę. Laiptais lipdama 
paslydo ir skaudžiai sužeidė 
veidą, šoną ir koją. Linkiu O- 
nai greitai pasveikti.

Detroito priemiestyje — 
Royal Oak eina savo rūšies 
peštynės. Vaikai net moky
klą buvo palikę, kad grąžinus 
mokytoją Rol. Dabar eina 
trukšmas. Yra kaltinimų, kad 
mokytojai labai meiliai “mo
kina” paaugusias studentes, 
kiti kitaip. Mokytojai pasi
piktino elgesiu ir visi buvo 
padavę rezignaciją, bet ji -ne
priimta. Eina dalyko tyrimas.

Keli metai atgal buvo pa
rinkta vieta, kur su federalės 
valdžios finansine pagalba 
buvo numatyta pastatyti nau
jų gyvenimui namų. Bet mie
sto majoras su naujai išrink
tais tarybos nariais tą darbą 
atmetė. Mat, dalis miesto ta
rybos narių susirišę su namų 
kontraktoriais, tai jiems rūpi 
pelnai. Gi namų stoka, vien 

1 miesto centre dėl perbudavo- 
jimo yra išk'raustom.a apie 
900 šeimų.

★
Jau buvo spaudoje minėta, 

kad Fordas siekia iškelti ei
lę savo fabrikų į Buffalo, Cie- 
velandą, Cincinnati ir kitus 
miestus, kad pabėgti nuo uni
jos ir senų savo darbininkų, 

I kuriems pagal sutartį reikėtų 
mokėti senatvėj pensija. Jei
gu jam tas pavyks, tai 35,000 
dabartinių Fordo darbininkų 
bus išmesti iš darbo ir senat
vėje neteks nei pensijų, nei 
progos darbo gauti.

Todėl unijoj eiliniai nariai 
reikalauja, kad unijos virši- 

Įninkai veiktų, kad tie Fordo 
1 žygiai būtų sulaikyti.

Chrysler Ko. ant žūt-būt 
1 nori darbininkų streiką su
laužyti ir uniją pakrikdyti. 
Darbininkai laikosi gerai, bet 
apie vadus nėra kas kalbėti.

Rep.

Haverhill, Mass.
Praėjusiais metais čeverykų 

išdirbystės industrijoj dirban
tiems darbininkams teko ilgo
ką laiką labai mažai dirbti, 
nes nebuvo darbų. Darbinin
kai vis laukė, kad sulaukus 
kada nors pagerėjant su dar
bais. Galima pasakyti, kad 
čeverykų išdirbystės dirbtuvė
se darbai tik sezoniniai. Fa
brikantas gauna rudeninį už
sakymą, tai darbininkai pa
dirba porą mėnesių ir vėl 
vaikštinėja be darbo.

Fabrikantui ‘gavus pavasari
nį užsakymą, ir vėl tenka dar
bininkams padirbėti keletą 
savaičių. šiuom laiku čeve
rykų išdirbimo dirbtuvėse 
darbai pagerėjo. Bet ne vi
siems batsiuviams tenka tuo- 
mi džiaugtis. Praėjusių me
tų pabaigoje dvi čeverykų iš
dirbinio dirbtuvės išsikėlė į 
kitus miestus, palikdamos be 
darbo 800 darbininkų. Di
džiuma iš jų dar ir dabar 
randasi bedarbių eilėse. Nes 
negalima visų padėti ant dar
bų.

Daugelis jau yra išėmę be
darbės pašalpas ir negalint 
surasti darbo, tai gyvenimas
yra apgailėtinas.

Atsikreipus ‘ prie draugių ir 
draugų aukų dėl nupirkimo 
naujų medinių kojų drg. J! 
Karsonui, aukojo sekamai: 
A. ir M. Kazlauskai $5, A. P. 
Dambrauskas $3. Po $2: A. 
Navickas ir P. Ivanauskas. Po 
$1: J. Saulėnas, J. Masevi- 
čius, P. ir M. Yocumskai, V. 
Kancevičius, B. Gumauskas ir 
V. Račkauskas. Viso $18.

Meliunietis.

LAISVĖS SUVAŽIAVIMAS 
IR RĖMĖJAI

Labai atydžiai perskaičiau 
visus aprašymus, surištus su 
Laisvės Bendrovės dalininkų 
suvažiavimu. N u o š i r džiai 
džiaugiuosi tokia gražia tal
ka, tokiu skaitlingu sambūriu 
draugių ir draugų aktyvistų 
šėrininkų savo dienraščiui už
uojauta ir medžiagine para
ma.

Matomai, didžiuma Laisvės 
dalininkų iš anksto žinojo 
smetoninių - hitlerinių išmatų 
pasimojimą ant mūsų garbin- 

j go dieriraščio Laisvės, žinojo 
apie pastangas pakenkti mūsų 
dienraščiui, mūsų visam pro
gresyviam judėjimui už ge
resnę, šviesesne mūsų liaudies 
ateitį. Tas jų juodas darbas 
ne tik nepakenkė mums, bet, 
priešingai, sutraukė tiek į 
pramogą, kaip niekuomet pir
miau.

Newark, N. J.
. .—r*---

Iš Masinio Mitingo
Vasario 12 dieną, Lincolno 

gimimo dieną, vietiniai Komu
nistų Partijos skyriai suruošė 
masinį mitingą Lenino mirčiai 
minėti, Mosque teatro šaluti
nėj salėj, kur telpa per 1,000 
publikos.

Turėjom keturis gerus kal
bėtojus, tarp kurių buvo dvi 
moterys—vietinė juodveidė ir 
kalbėtoja, rašytoja ir partijos 
nenuilstama organizatorė Eli
zabeth Gurley Flynn.

Ši moteris tik dar išvakarėj, 
vasario 11 dieną, kalbėjo Chi- 
cagoj, gi grįždama atgal da
lyvavo masiniam, mainierių 
mitinge Pittsburghe. Savo 
jausmingoj prakalboj dau
giausia lietė mainierių gyve
nimą, jų kovas su mainų mag
natais ir Wall stryto juodąja 
gauja.

Publikos buvo per 600. Ga
lėjo būti, žinoma, daug dau- į giau. Veikiausia gražumas 

| oro daugelį sulaikė, nes daug 
žmonių nedėldienio popietį 

j traukia į laukus. Lietuvių — 
' tai tik ant abiejų rankų pirš- 
Į tų suskaitai. Toks apsileidi- 
1 mas negalima niekuo pateisin
ti — nesirūpinant savo kla
sės reikalais ir kovomis, ku
rios skleidžiasi po visą Šalies 
platybę!

Aukų surinkta virš $500 
mainierių paramai.

G. Albinas.

žinios išTietuvos
Plukdytojų Laimėjimai

JURBARKAS, sausio 10 d.- 
Sielių plukdymo ruožas sėk

mingai baigė sezono darbus. 
1949 m. 23 tūkstančiai kiet- 
metrių miško medžiagos iš-

Kas Valdo Tarybą Lietuvą?
(Tąsa nuo 8-člo pusi.) 

nininkas Vosylius, namų 
savininkas Chodosas ir kiti 
Smetonos pakalikai. Iš to
kios “savivaldybės” miesto 
darbo žmonėms nebuvo ko 
laukti.

Negrįžtamai nuėjo pra
eitin tamsūs buržuazinio 
viešpatavimo laikai. Tary
binė santvarka prikėlė ak
tyviam visuomeniniam gy
venimui dešimtis ir šimtus 
tūkstančių darbininkų, val
stiečių ir inteligentų. Lie
tuvių tauta tapo tikruoju 
savo šalies šeimininku ir, 
broliškųjų tarybinių tautų 
padedama, sėkmingai žen
gia į šviesią ateitį.

Skaitytojų Balsai

Dabar Apie Laisvei Darbus
Suvažiavime buvo kalbėta, 

kad mažai gaunama pašaliniui 
darbui ir todėl reik tankiau 
kreiptis į skaitytojus dėl pa
ramos dienraščiui.

Mano supratimu, tai svei
ka mintis iškelta ir su ja rei
kia skaitytis. Ne tik skaity
tis, bet dar rimčiau pagalvoti, 
kaip pačiai Laisvės adminis
tracijai, taip ir kolonijų vei
kėjams. Laisvės administra
cijai štai kodėl: Pasiunčiamo 
padaryti, sakysim, tikietus, 
p lakatus ir kitokius darbus. 
Darbai suvėlinama, klaidų 
padaroma. Rezultatas tas, 
kad sekanti rengimo komisija 
eina pas priešingos srovės as
menį ant vietos, o ne 'savo 
dienraščio spaustuvei duoda 
darbus.

Dabar apie mus pačius. Aš 
manau, kad daugiau kaip pu
sė mūsų darbų patenka į pri
vatinės, mums priešingos sro
vės spaustuvę, kuri atlieka 
mūsų darbus. Mano suprati
mu, čia dar didesnę klaidą 
daro tie draugai, kurie duo
da darbus priešingai srovei. 
Tik -pagalvokim, draugučiai, 
sau rimtai, kokias mes klaidas 
darome! Kolonijos —mažos 
ar didelės — rengia savo pa
rengimus, sakysim, 2-3 į me
tus ir pranešimus siunčia į 
Laisvę'ai1 Vilnį, kad jiems jų 
parengimus garsintų veltui, 
arba ir už mažą primokė j i- 
mą, o tuo tarpu tikietus, pla
katus ir ^kitokius spausdinius 
duoda ant vietos priešingos 
sau srovės asmeniui! Tai 
skandalas! Tai prasižengi
mas prieš žmoniškumą ir savo 
principus!

Aš esu tikras, kad jei mes 
šimtu nuošimčių remtume sa
vo spaudą su pašaliniais spau
dos darbais, tai gal visiškai 
nereikėtų šauktis paramos au
kų pavidale. Taigi, prašau 
įsitėmyti šį rašinėlį su 1950
metais ir atlikim savo prievo
les, kaip viršuj rašyta, o pa
sekmės ' bus puikios.

G. A. Jamison-

Penkios dupnkepyklos Niu
jorko mieste, sakoma, yra su
sitarusios palaikyti duonos 
kainas tokias, kokios jos da
bar yra. O tai reiškia Irus
ią; sakoma, valdžia imsiąsi 
priemonių tam trustui palauž
ti.

Dienraščio Vilnies redakto
rius Vincas Andrulis aplankys 
eilę didžiųjų kolonijų, kur 
aiškins svarbius Amerikos ir 
viso pasaulio reikalus, taipgi, 
kodėl jį areštavo. Prakalbų 
maršrutas atsibus kovo mėne
sį, sekamose kolonijose.

Kovo 19 d., sekmadienį, 
Rochester, N. v.

Kovo 21 d., antradienį,
Binghamton, N. Y.

Kovo 22 d., trečiadienį, 
Scranton, Pa.

Kovo 23-24 d d., ketvirta
dienį ir penktadienį, Wilkes- 
Barre, Pa.

Kovo 25 d., šeštadienį, 
Brooklyn, N. Y,

Kovo 26 d., sekmadienį, 
Philadelphia, Pa.

Kovo 27, 28, 29 ir 30 die
nos skiriamos Bayonne, Eliza
beth, Paterson ir Nqwarko 
kolonijoms. Su šios 'apylinkės 
kuopomis tuojau susirašoma 
ir pasiskirs dienas, kurios pa
rankiausios kolonijoms.

Kovo 31 d. ir balandžio 1-2 
dd., Brooklyn, N. Y. (

Visų kolonijų Lietuvių Li

plukdyta viršum metinio pla
no. Darbų savikaina suma
žinta 5 procentais, valstybei 
sukaupta 440 tūkstančių ru
blių viršumplaninių sankaupų.

J. Gavėnas.
I *

ŠIAULIAI, sausio 10 d. — 
ligai “Stumbro” odos-veltinių 
kombinatas krumpliaračius 
užsakydavo kitose įmonėse, 
nes kombinato mechaninės 
dirbtuvės neturėjo frezavimo 
staklių.

Mechaninių dirbtuvių tekip- 
tojas Linius pagamino savo 
konstrukcijos frezą, kurį pri
taikė prie tekinamųjų stak
lių. Su naujo frezo pagalba 
kombinato mechaninėje dirb
tuvėje padaromi visi reikiami 
krumpliaračiai. M aš imi re
montas vyksta greit ir gerai. 
Liniaus racionalizacinis įnašas 
kombinatui per metus sutau
po 120 tūkstančių rublių.

St.. Dovydaitis.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Svarbu žinoti ALDLD JO Kuopos 
nariams

įvyks susirinkimas 5 dieną ko
vo (March), nedėliojo, kaip 4 vai. 
po piet., 735 Fairmount Avc. Tu
rime labai daug svarbių reikalų. 
Bilietų knygutes jau reikia platin
ti, prisirengti dėl baliaus .30 d. ba
landžio. Čia pikniko reikalai, kny
gų išdalinimas nariams ir daug ki
tų svarbių reikalų, Taipgi ir Ben
dro Komiteto turėsim susirinkimą, 
ir daug svarbių raportų išgirsime. 
Būkim visi laiku.

ALDLD 10 Kp. Komitetas.
(36-37)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos (moterų) su

sirinkimas įvyks penktadienį, kovo 
(March) 3 d., pas drg. Bakšienę, 
41 Glenwood AvC., Binghamtone, 
pradžia 7:30 vai. vakare.

Mielos Draugės! šis susirinkimas 
bus gana svarbus, tad visos daly
vaukite jame. Prie progos nepa
mirškite atsivesti ir naujų narių 
prirašymui į moterų kuopą.

(^6-37) M. K.

PHILADELPHIA, PA.
Ar jau žinote, kad pas mus at

vyksta “Trilypė Pora" iš Brooklyn,
N. Y.? Jei no tai įsitėmykite, jog 
kovo (March) 18 d. turėsime malo
naus juoko.

Komediją “Trilypė Pora" parašė 
daugelio komedijų autorius, artiš- 
tas ir režisierius Jonas Juška, gy
venantis Brooklync. Jo visos kome
dijos yra nepaprastai juokingos, o 
ši tai jau labiausiai pavykusi tuom 
atžvilgiu.

Šią komediją perstatys Broęklyno 
Liaudies Teatro artistai, salėje 414 
Green St Būtinai pamatykite ją, 
nes džiaugsitės linksmai laiką pra
leidę. Rengėjui.

ANDRULIO PRAKALBU MARŠRUTAS
teratūros Draugijos kuopos 
tuojau privalo imtis darbo ir 
rengti prakalbas, gerai jas iš
garsinti. Apie tai praneškite 
ir mums. ~

D .M. šOLOMSKASS,' 
ALDLD CK Sekr. į 

110-12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N. Y.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

W

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Geri Pietus
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, H. D.
530 Summer Ave.

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-796

| MEDUS IR KAVA į 
3. ■ < •

Dabar pas J. W. Thomsoną galite gauti Naturalio, susicukravusio, • • 
Ž nešildyto raudonų dobilų Medaus. Michigan valstijos dobilų medus, !!
* kurį medaus ekspertai pripažįsta, jog yra vienas iš skaniausių ir • •
* geriausių medų visoje Amerikoje ir turi panašų skonį į Europos me- !!
* dų. Kaina: 1 svar. 45c; 3 svar. (kvorta) $1.25; 5 svar. (pusė galiono) J J
Ž $2.10; 10 svar. (1 galionas) $4.00 ir 60 svar. blėkinė $18.50. <•
ž I g
T P.S. Už persiuntimą nemokame. «•

| kava ::
•j. Lietuviška iš miežių kava — Barley Molt Coffee, tai yra viena iš • • 
T sveikiausių ir skaniausių kavų. Mes gerai dar atsimename, kad Lie- J! 5 tuvoje mūsų motutė padarydavo sveiką ir skanią iš miežių kavą, ger- •;
* davome ir nebūdavome nervuoti, kaip kad nuo amerikoniškos kavos. ! I
* Tuojaus parsitraukite kavos ir medaus. Kavos kaina: 1 svar. 35c; J*
$ 3 svar. $1.00; 5 svar. $1.65. Atvažiuokite bei prisiųskite pinigus laiš- «. 
j ku, o mes pasiųsime jums tavorą. ■ ’ ’
| J. W. THOMSON ::
| 45-42 — 41st St., Sunnyside, N. Y. ;;

A A A. A A J- J. J| J.TJ X

Telefonas TFT F V T S I O N
EVergreen 4-9407 > O X Vr

SHUFFLE BOARD

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

< CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

£

k iiP::
««

valandoj kreipki'Liūdesio
tės prie manęs dieną ar !! 
naktį, greit suteiksime ! j 
modernišką patarnavimą. < • 
Patogiai ir gražiai mo- < • 
dern'iškai įruošta mūsų .« 
šermeninė. Mūsų patarna- ; 
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti. ]

’ 1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Aritr.J Vas. 28, 1950;
1 st
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NewYorto^<žžėžgfer2inloi
Auditorijos Žinios

Auditorijoje pastaraisiais 
laikais be galo, be krašto bū
na daug naujo, nes vis dau
giau įstaigų ir organizacijų 
nuomojasi name patalpas vi
sokiems reikalams: pastoviai 
ir vienadienėms pramogoms. 
Tos organizacijos vėl savu 
įuožtu vykdo daug ką naują, 

kalendo- 
i« svar- 
apįe tai

Y ra susidarę,s ilgas
rius būsimų įdomių
bių veiksmų. Bet
kitą kartą.

Susi vi e- 
Jis pasinuo- 

Ben- 
kam- 
žino-

bus : 
Rich-

šiomis dienomis atsikraustė 
Lietuvių Darbininkų 
nijimo Centras.
mojo iš Lietuvių Namo
drovės gražųjį kampinį 
barį, kuris iki šiol buvo 
mas kaipo Music Room.

LLD Centro adresas 
110-04 Atlantic Avė., 
mond Hill 19, N. Y.

Gal kas pamanys, kad mu
zika užmiršime? Ne. Muzikos 
ir kitais kasdieniniais kultūras 
įeikalais suinteresuotieji nau
dosis antruoju iš ten pat įei
namu gražiuoju kambariu, 
langais taip pat žiūrinčiu į 
Atlantic Avė. Ten perkeltas 
didysis pianas.
Patogi Skaitykla

Muzikos kambaryje sudėta 
ir knygos. Kambarį penkta
dienių vakarais nuo 8 valan
dos naudoja Aido Choras sa
vo praktikoms, o pirm 8 ir 
kitais vakarais bile kada ten 
bus galima užeiti pasiskaityti.

Pasiskaitymui yra daug 
brangios literatūros. Dalis jos 
supirkta. Didžiumą sudova- 
nojo žmonės. Jaunimas su
nešė angliškąsias, senesnieji 
savo lietuviškas, rusiškas ir 
kitokias. Yra ir Lietuvoje 
spausdintų. Laikraščių yra iš 
viso lietuviškojo pasaulio, kur 
tik jie išleidžiami.
Auditorijos Virtuvei Dovanos

Laisvės iškilmių proga, M. 
Bepirščiūtė atnešė visą pun
delį druskinyčių ant stalų, 
dar ir druskos pri pilstytų.

Vera šibeikienė dovanojo 
geru abrūsiuku

Visi teikiantieji auditorijai 
dovanų prašomi taip ir pažy
mėti ant pundelio. Taipgi 
reikėtų užrašyti ant pundelio 
dovanos davėjo pavardę. Pri- 
imantysis asmuo kartais tuo 
tarpu būna labai užimtas, ar 
neturi kuo užsirašyti, sūku
ryje darbų ir skubos gali už
simiršti, kas dovaną davė. 
Tuomet netektų progos gera
darį paskelbti, nei jam pa
dėkoti.
Ypač pirm Laisvės

svarbu atžymėti, katrai 
gai dovana skiriama — 
rui, ar namui. Be to 
įvykti netikslumų.
Restaurantas Veikia 
Kas Diena

Auditorijos Restaurantas 
jau virš mėnuo veikia kas 
dieną. Nuo 11 ryto iki vėlaus 
vakaro (nakties) galima gau
ti šiltas valgis — bent vienos 
rūšies gatavos mėsos, taipgi 
pasirirkimas kokio kito, greit 
galimo' pagaminti valgio. Kas 
dieną yra lietuviams pripras
tų sriubų, pyrago, pajaus, 
kavos ar pie-no, vidutinėmis 
restaurantams prieinamomis 
kainomis. Užeikite persiti
krinti.

Net ir nenorint valgyti, bile 
kada galima 
pasimatyti su

bazaro 
įstai- 
baza- 

gali

Laiškas iš Vilniaus

jie 
sa-

se
ga-

pra- 
kad 
štai

ka- 
ma-

LDS Trečiosios 
Apskrities Darbuotė

visa- 
žen-

gar-

Buvusio Brooklyniečio 
Velionies Kipro Stasiukonio 
Draugų Dėmesiui

Daugelis senųjų brooklynie- 
Čių neabejotinai prisimena tą 
veikli) ir drąsų) draugą Kiprą 
(Ciprijoną) Stasiukonį, kuris 
taip stropiai ir nuoširdžiai dir
bo Central Brooklyno LSS 83- 
čioj kuopoj. Tai buvo stipriai 
įsitikinęs to meto socialistas 
ir laisvamanis, kuris daugiau
siai tik savo triūsu tą kuopą 
ir palaikė. Gyveno jisai ta
da pas Joną Jušką. Minėtos 
kuopos nariai dabar yra išsi
skirstę po visus J. A. Valsty
bių kampus (P. Repečka Ka
lifornijoj, etc.). Tačiau 
visi gerai atmena ir gerbia 
vo seną draugą Kiprą.

šiomis dienomis vienas 
nųjų Stasiukonio bičiulių
vo iš Vilniaus laišką nuo jo 
dukters Palmiros, kuri 
neša labai liūdną žinią, 
jos tėvelis jau miręs... 
jos laiško dalis:

“1941 m. birž. 22 d., 
rui prasidėjus, tėvelis su
ma ir broliuku (17 metų) 
evakuavosi į Rusijos gilumą, 
apsistojo Vologdoje ir ten 
mirė. Į Kauną grįžo viena 
mama, o karui pasibaigus, 
1^47 m. parvažiavo ir bro
liukas. Vokiečių okupacijos 
metu man su sesute buvo 
pertrauktas mokslas, o bro-. 
liukui sutrukdė frontas. Tai
gi po karo mes visi trys tę
sėme mokslą: sesutė žemės 
ūkio akademijoj, broliukas, 
suaugusiųjų gimnazijoj, o aš 
—Vilniaus valst. universite
te. Mokslą baigiau tik aš 
viena, nes sesutė su broliuku 
susirgo plaučių tuberkulio
ze.”
Taigi Kipro Stasiukonio jau 

nėra gyvųjų tarpe! Kaip 
gaila! 1912 m. jisai išvažia
vo Lietuvon ir dirbo geležin
keliečio darbą. Ir ten gyven
damas jisai darbavosi su dar
bininkais. Tas, aišku, nega
lėjo patikti naujosios Lietuvos 
buržuaziniams valdovams. Už’ 
dalyvavimą Adarbo kuopų”; 
sąrašuose, rinkimų laiku, ir 
šiaip kairiosios krypties poli
tinę jo 
tuotas 
kintas 
klose.
draugams į Ameriką rašė (dė
kodamas už siųstą jam į kalė
jimą 1923 m. pašalpą) :

“1926 m., kai buvo klero- 
smetoninis perversmas, man. 
teko ir vėl 3 mėnesius sėdė
ti koncentracijos stovykloje. 
Tačiau pakentėję, visko per- 
nešę — ir vėl gyvuojam...

Gyvenu dabar ant Tunelio 
su savo žmona ir trimis vai
kais. Turime maža namu- , .V . . , . * . v. .ką is vieno kambario ir šiaip 
taip verčiamės. čia trūksta 
kiek tinkamesnės literatūros, 
kuri tikrai mums patiktų... 
Uždirbu nuo 25 iki 30 dole
rių per mėnesį. Galite su
prasti, koks gali būti iš to
kios algos gyvenimas!. Netu
riu pinigų nei literatūrai, 
nei laikraščiams nusipirkti. 
Pas mus laikai sunkūs, daug 
bedarbių, o ir
padėtis^ nekokia, žiemą bu
vo labai sunku 
nei be malkų . Privargom 
pakankamai. Dabar biskį 
šilčiau, gal ir darbai kiek pa
gerės.”
Kitame laiške, irgi 1939 m., 

Stasiukonią rašė:
i “Daug lėšų literatūrai skir

ti negaliu, nes mažai uždirb
damas 'ir išlaikydamas pen
kių asmenų šeimą — neturiu 
iš ko. Be to, dar nedirba * 
mano dukterys, nors ir bai
gusios gimnaziją bei mašin
raščio kursus. Kas kita yrą 
turtingų šeimų dukterims ir 
šiaip turtingiesiems! Jie per; 
protekcijas greit gauna tar-! 
nybas, o neturtingiems visai 
nėra vilties kur nors gąuti. 
kad ir menką tarnybėlę. I

užeiti pasėdėti, 
žmonėmis.

kas vekaras
vienas iš

I Įdomus Susirinkimas 
Į Su Prelekciją

SU

2-ra, Li- 
patalpose, 
Gustaitis, 
prelekciją

Prelek-

Ateinančiame “Builders 
susirinkime, įvyksiančiame f 
ketvirtadienį, kovo 
berty Auditorijos 
daktaras Petras 
kuopos narys, teiks 
apie “Nervingumą.’
cijos pradžia lygiai 9 vai.

Paskui galėsite klausti pre
legento paliestų klausimų.

LDS 200 kuopa kviečia vi
sus LDS narius ir jų draugus 
atvykti. A. K.

New 
likosi

South 
k u opą,
J. Siurba.

Prašant, jie su-
Ncw Jersey 

kuopų susirin- 
Yorkas su Broo- 
aplenkti, išski- 
Brooklyno LDS 
kurioje padarė

1 aiškų 
kitą, 

dvari- 
banki- 
vertel-

MIRĖ

Širdingai dėkoju už prane
šimą apie mano senus drau
gus. i Kai sutiksite juos, pa- 

. prašykite, kad jie man raši
nėtų ir nepyktų, j^i aš jiems 
ir ne visuomet atsakysiu, 
nes, atvirai sakant, ne 
da turiu pinigų pašto 
klui!”

Smetoninės diktatūros
bintojai mums čia pasakoja, 
kaip ten Lietuvoj buržuazi
niais laikais viskas ir visiems 
buvę, “gerai,” kaip ten klestė
jusi “laisvė” ir “politinė tole
rancija” ! Iš tik ką cituotų 
velionies Stasiukonio 
mes matome suvis ką 
Gerai buvo, tiesa,., ten 
ninkams, valdininkams, 
ninkama, stambiems
goms ir šiaip visokiems fašis
tiniams aferistams . Gi darbo 
žmonėms, sąmoningiems dar
bininkams, buvo tik vargas, 
nedarbas ir... kalėjimas! 
Politine laisve tuomet ten ga
lėjo pilnai naudotis tik ka
pinių gyventojai, o ne gyvie
ji...

Ilsėkis, mielas drauge, to
limoj Tarybų Sąjungos žemėj. 
Mes, tavo bičiuliai, tave visuo
met atminsime! A. P.

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, ir sekmadienį, ko
vo 5-tą dieną, 6 vai. vakaro, 
Liberty Auditorijoj, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 

Filmą rodys Geo. Kli- 
Rengia Parengimų Ko- 

Įžangos nebus, bet

filmą

filma 
vyk lim

veiklą jisai buvo areš- 
ir per tris metus kan- 
koncentracijos stovy-: 
1939 m. jisai savo.

dirbančiųjų

Ir, žinoma, 
kia bowlingas, 
riaušių visoje apylinkėje, 
po toks, turįs Bowlininku
Kongreso užgyrimą-liūdymą.

Ar.

vei- 
ge- 

kai-

PRANEŠIMAS .
RISCHMOND HILL, N,
LDS 13* kuopos susirinkimas 

kovo 2 ,d„ 8 v. v., Liberty 
torium, *110-06 Atlantic Avė.
bu, kad nariai susirinktų, nes tu
rime daug dalykų apsvarstymui.

M. Klimas. (36-37)

įvyks
Audi-
Svar-

mas. 
misija, 
bus kolekta padengimui lėšų. 
Ir taipgi prie' šitos filmos dar 
ir trumputė angliška 
bus rodoma.

; « Reikia pasakyti, kad 
“Paparčio žiedas” yra

’šiai pagaminta, spalvuota ir 
graži. Už tai reikia atiduoti 
garbę filmininkui Geo. Kli- 
.įpui. 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 
bos Mokyklėlės 
ir taipgi mūsų 
listai dainuoja.
ir aiškiai atlieka savo roles.

šokikai šoka 
solistes ir so- 

Ir visi gerai

< Buvo atsilankęs d. J. Kau- 
I linis kaipo atstovas nuo LLD 
Į138 kuopos iš Maspetho. Drg. 
, Bernotas, kaipo kuopos pirmi- 
I ninkas, pakvietė d. Kaulinį 
! perstatyti dalyką, dėl kurio 
Ijis atsilankė. Drg. Kaulinis

147 Thames Street, į pareiškė, kad prie jo dar du * 
1' ‘ " ’i turėjo atsi
lankyti, bet nepribuvo. Po 
to Kaulinis pareiškė, kad 
LLD 138 kuopos nariai pagei
dauja persikelti ir prisijung
ti prie Ridgewoodo kuopos. 
Na, ir ką darysi? LLD 55 
kuopos nariai apgailestauja, 
nes tuomet pasinaikintų LLD 
138 kuopa Maspethe. Bet, 
jeigu maspethieČiai to pagei
dauja, tai mūsų kuopos nariai 
su mielu noru sutinka tokiam 
susijungimui.

žinoma, tame reikale dar 
bus svarstoma abiejų kuopų 
susirinkimuose; kaip ir kuo
met turėtų įvykti toks susi
jungimas ir kokios pasek
mės iš to būtų.

Sekantis kuopos susirinki- • 
mas įvyks kovo 21 d., papras
toje vietoje.

Kuopos Koresp.

Iš ALDLD 55 Kuopos 
Narių Susirinkimo

Ridgewood-Brooklyn, N. Y.- 
Vasario 21 d. šapolo i Vaigi 
n i o salėj, ' 
atsibuvo susirinkimas LLD 55 i komisijos nariai 
kuopos.

Kaip visuomet, taip ir šiame 
susirinkime, pirmiausiai iš
klausyta komiteto raportai, o 
vėliau eita prie kitų reikalų.

Išrinkta keturi delegatai da
lyvauti LMS 111-čios Apskri
ties konferencijoje, kuri įvyks 
kovo 12 *d., Liberty Audito
rijoj.

Skaitytas ir priimtas laiškas 
nuo dienraščio Vilnies. Vil
niečiai prašo aukų dėl jų ba- 
zaro. Nutarta iš kuopos iž-

šio maršruto tiks- ' do paaukoti $5.00, o pavieniai 
nariai po dolerį aukojo šie: 
J. Steponaitis, P. Kukonis, Ch. 
Načiunskas, F. Reinhardtas, J. 
Kalvaitis, P. Babarskas, G. 
Bernotas, P. Višniauskas ir F. 
Varaška. O blanką dėl dau
giau aukų parinkti Vilnies ba- 

paskuti- zarui pasiėmė d. Steponaitis.
• Mūsų kuopa rengiasi prie 

šaunios vakarienės, kuri Įvyks 
gegužės 13 d. Taigi, 
norėtumėt dalyvauti 
wood iečių bankiete, 
mėkite datą.

Apskrities komitetas 
sausio ir vasario mėnesiais, 
LDS centro valdybai talkinin
kaujant, draugam J. Siurbai ir 
J. Gasiūnui, atliko \ nuoširdų 
ir gerą darbą,
tiko ir aplanke 
valstijos LDS 
kimus, 
klynu 

t riant 
50-tą 
vizitą

Kuopų sekretoriai susirinki
mus šaukė atvirutėmis. Abu 
draugai kalbėjo LDS reika
lais. Aišku, kad jiems buvo 
duoti ir klausimai ir vėliau 
diskusijos,
las buvo svarbus. Svarba ta
me, kad LDS kuopų nariai 
gyvu žodžiu iš LDS centro 

išgirstų apie ( 
jos progresą, | 

taipgi pagyvinti mūsų vajaus 
eigą. ■ Jų agitacijos pasekmės 
paaiškės per šiuos 
irius menesius iki Įvykstančio 
LDS seimo.

Vasario 24 d. šv. Katrmos valdybos narių 
organizaciją ii1ligoninėje mirė Cecilija Tik- 

sinienė, 65 m. amžiaus, gyve
nusi 29 Stagg St., Brooklyne. 
Ji taipgi buvo žinoma, kaipo 
Taileikis.
ną Steponaitį 
ir Helen, 
mesnes

Bus 
vasario 
Angelų 
kapinėse.

Kūnas
Bieliausko

Paliko sūnų Stepo- 
dukteris Oną 

anūkus ir toli- 
gimines.
palaidota' antradienį, 
28 d. iš Karalienės 
bažnyčios, Trejybės

pašarvotas M. P.
šermeninėje, 660

Brooklyn, N. Y.

Anna Awl-Matuzaitė, 35 m. 
amžiaus. Gyveno 21 Linden 
St., Brooklyne. Mire vasario 
25 d., Kings Co. ligoninėje. 
Kūnas pašarvotas S. Aromis- 
kio koplyčioj, 423 Metropoli
tan Avė Laidotuvės įvyks ko
vo 1 d., šv. Jono kapinėse. 
Velione paliko nuliūdime mo
tiną Mary ir tėvą Peter.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi S. Aromiskio įstaiga.

Tačiaus Mockaitis tykiai ir 
be agitacijos varosi, kad LDS 
penktoji apskritis laimėtų mū
sų skiriamus $10, ir jisai tai 
padarys, jeigu mūsų apskri
ties kuopos nepaspartins savo ' 
darbų gavime naujų narių. 
Reikia tarti nuoširdus ačiū 
mūsų darbuotojams, Vertelie- 
nei ir Weissui, kurie gerai dir
ba ir laikosi apskrities konfe
rencijos nutarimų, kad mes 
nugalėtume J. J. Mockaitį.

kurie 
ridge- 

pasižy-

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

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 
tę.

jūs nesigailėsit ją pama-

širdingai kviečia .
Parengimų Komisija.

S. Filmininkas Klimas 
kari jis sutinka ir j ki-

biednuome-

sako, 
tus miestus važiuoti ir rodyti 
šitą filmą. Taigi gera proga 
ir kitų miestų pramogų rengė
jams. (35-37)

«DG<»

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.

Brooklyno Kuopų 
Susirinkimas

Vasario 19 d. apskrities ko
mitetas buvo sušaukęs Broo
klyno LDS kuopų valdybų su
sirinkimą, į kurį atsilankė 
penkių, kuopų valdybų nariai. 
Susirinkimo tikslas: padaryti 
planus pasitikimui LDS seimo 
delegatų. Visiems žinoma, 
kad LDS seimas įvyks liepos 
imėnesį, Brooklyn, N. Y.

Susirinkę kuopų valdybų 
nariai ir du apskrities komi
teto nariai sudarė gražų su
sirinkimą. Apkalbėti prisi
rengimo planai ir nekurie 
kuopų valdybų nariai sutiko 
būti nuolatinėje komisijoje, 
jei tik jų kuopos sutiks; kovo 
mėnesio kuopų susirinkimai 
turės juos užgirti, arba jų vie
ton kitus išrinkti.

m. am- 
Grand 

vasario 
Kūnas pašarvotas na-
Laidotuvės įvyks ko-

Alice Urbonas, 61
žiaus. Gyveno 396 
St., Brooklyne. Mirė 
25 d. 
muose.
vo 2 d., Šv. Jono kapinėse. 
Velionė paliko nuliūdime vy
rą Michael, sūnus Thomas, 
Anthony, Michael ir John, ir 
dukteris Anna, Veronika ir 
Lillian.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi S. Aromiskio įstaiga.

Evaresto Bertan, 86 m. am
žiaus. Gyveno Hyland, N. Y., 
ten ir mirė pas dukterį. Kū
nas pašarvotas pas grab. Po
vilą Gustą, 354 Marcy 
Brooklyne.

Laidotuvės įvyks kovo 
Cypress Hills kapinėse, 
lionis paliko nuliūdime 
brolius ir vieną dukterį,
dotuvių apeigomis rūpinasi 
grab. P. Gustas.

Kovo mėnesio 19 dieną įvyks 
jau pastovus kuopų atstovų 
susirinkimas ir bus padaryta 

Avė., gaiutinė tvarka ir planai pri- 
| rengimui ir pasitikimui seimo 

1 ( delegatų.
Ve-1 LDS Brooklyno kuopos 
tris
Lai-

Brooklyno Paramount tea
tre pradėta rodyti filmą “Dear 
Wife.” Vaidina geri aktoriai.

PAJIEššKAU DARBO 
ANT FARM U

Esu pilnai patyręs farmų dar
bininkas, 
trobų ir 
budinkų. 
bio, bile 
muose. 
bininkas

, Farmų Darbininkas,

taipgi nusimatau taisymą 
statymą naujų nedidelių 
Aš nepaisau didelio uždar- 
tik būtų žmoniškumas na- 
Kam reikalingas toks dar- 

,rašyktie šiuo antrašu: 
11,0-12 Atlan

tic Ave., Richmond Hill, N. Y.
(36-37).

TELEPHONE
STAGG 2-5048

RES. TEL.
HY. 7-3631

t"QG'°

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Lalsnluotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitčs pas mus 

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

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

i

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
į

pra- 
LDS 
LDS 
hen
ri au-

somos dirbti bendrai su 
trečiąja apskritimi ir 
centru. Dirbant visiems 
drai, nuveiksime daug
giau. Richmond Hill ir čia 
augusių ir kalbančių angliškai 
kuopos prašomos kitame su
sirinkime dalyvauti.

A. MATULIS, 
Apskr. Pirm.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tcl. EVergreen 7-6868
Valandos:

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G. 
Tel. EVergreen 7-6288

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

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

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

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

i

S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0208

I

'71 DD'C DU) 411 GRAND STREET 
/j U I r 0 D Alt. BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
E Vergreen 4-7729

£

5 
Į

Petras Kapiskas
PALAIKO )

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

Brooklyn, N. Y. 
Telefonas: F.Vergreen 4-8174
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