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Dienraščio XXXII.
Klerikalinėje Amerikoje 

skaičiau prelato Jono Balkū
no prakalbą, pasakytą New 
Yorke vasario 19 d. šis su
gedęs prelatas labai supykęs 
ant komunistų. O komunis
tais jis vadina visus pažan
giuosius lietuvius. Jis juos 
norėtų išmesti iš visur, net iš 
paties gyvenimo, jeigu tik ga
lėtų.

Bet negali. Talne ir nelai
mė prelato Balkūno. O mūsų 
laimė, kad kiaulė neturi ra
gų. Būtų blogai, tikrai blo- 

. gai, jeigu turėtų.
Vieną dalyką prelatas pa

miršta: čia dar ne, hitlerinė 
Vokietija, arba smetoninė Lie
tuva.

Čiango kinai bombardavo ir 
sužalojo du prekinius 
Amerikos laivus
Grąsina atakuot visus laivus, 
plaukiančius į naująją Kiniją

Vėliausios Žinios

..
...

...
...

. ■ >
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Prelatas Balkūnas prakeiks
mu laimina visus, kurie drau
gauja su pažangiečiais. Skai
tau aš ir galvoju: Kodėl mū
sų kunigėliai nieko neišmoko? 
Argi jie dar nežino, kad drau
dimais, niekinimais, grūmoji
mais teroru jie neišgąsdins 
žmonių, kurie gyvena savo 
protu ?

Viena kita davatka, tiesa, 
išsigąs ir naktimis nebemie
gos, pasiklausius arba pasi
skaičius Balkūno tirados. Bet 
tūkstančiai katalikų pagalvos 
ir pasakys: Mūsų prasilojęs 
prelatas išėjo iš krieso.

Buivydinė klika Brooklyno 
kriaučių unijos lokale buvo 
pasišokus nusususiu raudon- 
baubizmo kuinu įjoti vadovy-1 
bėn. Niekas neišėjo. Kuino 
kojos nulūžo. Įr sužeidė ne 
tik patį Joną, oet Tr jo pa- 
moČninką Praną. Iš Buivydo 
ir Vaitukaičio visas svietas 
dabar juokiasi.

Nei Kundrotą, nei Zavec- 
kas, nei kiti lokalo vadai 
ra jokiais ‘raudonaisiais.” 
si tai žino.

Man neaišku : Kaip tai 
Įėjo atsitikti, kad Pranas Vai
tukaitis susidėjo sui Buivydu?

ne-
Vi-

ga-

Kunigų Draugas mano, kad 
iki šiol Lenkijos vyriausybė 
gana švelniai elgėsi su katali
kų dvasininkija. Bet klausia: 
“Bet ar ilgam ?”

Labai įdomus klausimas. 
Lenkijos vyriausybė iš savo 
pusės parodė didelę kantrybę. 
Bet jeigu kunigija nesiliaus 
sauvaliavus ir terorizavus ti
kinčiuosius, toji kantrybė išsi
sems. Todėl į Draugo klau
simą galima pasakyti: Vis
kas priklausys nuo kunigijos.

Juozas Tysliava sušilęs ieš
ko “tautinės kultūros.” Ji 
esanti apleista ir pamiršta. 
Girdi: “Kultūrininkai dėjo 
vilčių į Amerikos Lietuvių 
Kongresą. Tikėtasi, kad jis 
tars savo autoritetingą žodį 
dėl lietuvių kultūrinės organi
zacijos. Tačiau jis to nepa
darė.”

O jis nepadarė todėl, 
tiems, kurie organizuoja 
liganiškus užpuolimus
kultūrinių parengimų, nerūpi 
jokia kultūra. Ir pats Juozas 
Tysliava juk dar nėra pa
smerkęs hitlerinių kryžiokų, 
kurie pikietavo pažangiečių 
parengimus Newarke ir Broo- 
klyne.

kad 
chu- 
ant

Kovo 12 dieną Chicagoje 
įvyks svarbi lietuvių kon
ferencija gynimui Andrulio, 
Deikienės ir Romando. Joje 
svarbu mūsų organizacijoms 
turėti atstovus. Busimuosiuo
se kuopų susirinkimuose rei
kia šis klausimas padiskusuo- 
ti.

Gynimas persekiojamų vei
kėjų yra visų reikalas. Jeigu 
reakcijai pavyks vienoje vie
toje, jis pakels galvą kitoje.

i --------------------------------------------

Washington. — čiang amerikinių laivų užpuldinė-
Kai-šeko kinų tautininkų jimus iš Čiango pusės, 
lakūnai bombardavo ir ap
šaudė du prekinius Ameri
kos laivus netoli Tsingtao, 
rytinės Kinijos uosto. Abu
du laivai bombomis sužaloti 
ir vienas jūrininkas sužeis
tas.

Čiangininkai, atakuodami 
amerikinius laivus, naudojo 
iš Amerikos gautus lėktu
vus ir amerikines bombas.

Teigiama, kad jie tuos 
laivus užpuolė atviroj jūroj, 
kur visų kraštų laivai turi 
laisvę pagal tarptautinius 
įstatymus.

Vienas čiangininkų suža
lotas laivas, Pioneer Dali 
priklauso United States 
Laivų Linijai, kitas, Flying 
Clipper — amerikinei Is- 
brandtsen kompanijai.

Pranešama, kad Ameri
ka užprotestavo Čiang Kai- 
šeko kinų valdžiai prieš

Čiangininkai jau pernai 
tris kartus bombardavo pre
kinius amerikiečių laivus.

FORMOZA. — Čiang 
Kai-seko tazitininlaą valdžia 
Formozos saloje pareiškė, 
kad jie bombarduos ir šau
dys visus svetimus laivus, 
kurie tik plauks į Kinijos 
Liaudies Respubliką.

“Vidutinė” Amerikos 
darbininko alga

Washington. — Valdinis 
Darbo Statistikų Biuras 
apskaičiavo, kad Amerikos 
darbininkai pamatinėse fa
brikinėse pramonėse šiemet 
sausio mėnesį gavo viduti
niai po $56.44 algos per sa
vaitę. Tokių darbininkų bu
vo 11,500,000.

Antrinėse pramonėse, ga
minančiose tiesioginio var
tojimo dalykus, vidutinė 
darbininko alga buvo $52.- 
78 per savaitę.

Bet kiti milionai
ninku gavo tik po $30 
$35 už darbo savaitę.

darbi- 
iki

Didžiulė taikos 
delegacija Francijai

Iš New ' Yorko išskrido 
Franci j on amerikietis ar
tistas Rockwell Kent ir 
žurnalistas - radijo komen
tatorius Johannes Steel. 
Jiedu yra amerikiniai dele
gatai į Pasaulinį Taikos 
Šalininkų Kongresą, kuris 
įvyks Paryžiuje šiomis die
nomis. Ten laukiama 100,- 
000 taikos delegatų iš Fran- 
cijos, Italijos, Sovietų Są
jungos, Meksikos, Anglijos 
ir kitų kraštų.
Taikos Šalininkų Kongre

sas siųs savo atstovus su 
atsišaukimu į Franci jos sei
mą, kad dėtų pastangas tai
kai išlaikyti.

ORAS. — Lietus, šalta.
puikiai su-
Prieš An- 
Washingto- 
toks šūkis: 

nebus, kas

Washingtonas 
pranta Londoną, 
glijos rinkimus iš 
no buvo paleistas 
Mums skirtumo
tuos rinkimus laimes.

Tiek leiboristai, tiek kon
servatoriai šoko ir šoks pa
gal mūsų muziką!

Formoza. — čiang Kai- 
šekas vėl pasiskelbė kinų 
tautininkų prezidentu ir 
vy r i ausiu k o m an d i e r i u m. 
Pernai metų pradžioje jis 
buvo užleidęs savo vietą Li 
Tsung-jenui.

Paskui Li Tsung-jenas iš
lėkė Amerikon gydytis ir 
negrįžta namo.

Jungtines Valstijas 200,000 
išvietintųjų-dipukų.

Washington.—Kapitonas 
Wm. Brown prisipažino,' 
kad tik per jo kaltę praeitą I 
mėnesį buvo “prisvilintas” 
prie seklumos karinis Ame
rikos didlaivis Missouri, 
45,000 tonų.

Washington. — Izraelio 
valstybė prašo parduoti jai 
amerikinių ginklų. Izraelis 
su protestu priminė, kad 
Anglija urmu siunčia gink
lus arabiškiem kraštam. 
Todėl Izraelis turi pasi
ruoši apsigynimui nuo grę
siančio užpuolimo iš arabų

ANGLAI TEISIA 
ATOMISTĄ FUCHSĄ

Washington. — Šį trečia
dienį 
prieš

Pertrauktos derybos tarp 
anglies kompanijų ir 
Mainierių Unijos \
Teisėjas tardė uniją už jo 
indžionkšinų nevykdymą

Šimtai tūkstančių 
f rancūzu streikuoja

Paryžius. — Sustreikavo 
apie 200,000 darbininkų Pa
ryžiaus srityje — mašinis
tui, automobilių darbinin
kai, audėjai ir kiti. Taip 
pat gręsia Paryžiaus gat- 
vekarių, požeminių geležin
kelių ir auto-busų streikas.

Nusitarė streikuot tūks
tančiai darbininkų ir kituo
se miestuose. Prasidėjo 
streikai Marseille, n Lyone, 
Orleanse ir kitur. Teigia
ma, kad per dieną-kitą 
streikierių skaičius pakil
siąs iki 400,000.

Streikieriai reikalauja 
pakelti algą 25 iki 65 pro
centų ir dar mokėti $8.50 
mėnesinius bonus gaunan
tiems žemas algas darbi
ninkams. Valdžia ir samdy
tojai siūlė tik 5 procentais 
pakelti algas visiems.

Valdžia kaltina komunis
tus už streikus. Valdžia 
karščiuojasi ypač . ‘todėl, 
kad streikai tramdo ameri
kinių ginklų ir amunicijos 
iškrovimą iš laivu ir išve- 
žiojimą.

Reikėsią sustabdyt kyšius 
vakarą Europai po 1952 m.

Washington. — Senato 
užsienių reikalų komisijos 
pirmininkas, demokratas 
Tom Connally užreiškė 
Marshallo plano vadams, 
kad po 1952 metų reikės su
stabdyt vakarinei Europai 
kyšius iš Marshallo fondo. 
Sen. Connally peikė Fran
ci ją ir kitus vakarų Euro
pos kraštus už palaidą šei
mininkavimą. Tas gi palai
dumas ištraukia per daug/ 
taksų iš amerikiečių kiše
nių, pridūrė Connally.

Senatorių komisija svars
to Trumano valdžios reika
lavimą paskirti 2 bilionuS ir 
950 milionų dolerių vakari
nei Europai stiprinti prieš 
komunizmą sekamais me
tais. • .

Strathaven, Škotija. — 
Mirė Harry Lauder, 79 me
tų, plačiai išgarsėjęs škotas 
komedinis dainininkas ir 
populiarių dainų rašytojas. 
Tarp kitko, jis parašė “I 
Love a Lassie” ir “Roamin’ 
in the Gloamin’.”

Beturčių sūnus, Harry 
Lauder, mirus tėvui, pradė
jo dirbti audykloje, būda
mas 11 metų vaikąs; pas
kui dirbo angliakasykloj.

PRAGA. — Čechoslovaki- 
jos prezidentas Gottwaldas 
įspėjo Tito šalininkus, kad 
nepavyks jiem drumst poli
tinį vandenį Čechoslovaki- 
M

prasideda teismas 
atominį Anglijos 

mokslininką Klausą Fuch- 
są. Jis kaltinamas, kad “iš
davęs anglų-amerikonų ato
minius sekretus Sovie
tams.”

Pirm teismo pats Fuchs 
sakė, kad joki Sovietų at-

Senato stovai neprašė tų sekretų, 
įleisti į ir tik jis. pats siūlė.

Washington. — Mainie
rių Unija ir minkštosios 
anglies kompanijų atstovai 
pirmadienį pranešė, kad 
pertraukia derybas dėl 
naujos ^sutarties, bet gali 
vėl sueiti ir derėtis. Mano
ma, kad susitars kas liečia 
algos pakėlimą angliaka
siams.

Federalis teisėjas Rich
mond Keech antradienį dar 
tardė uniją dėl to, kad

teismo

Unijos 
nėra u-

Uždrausta amerikonam
t

keliaut BulgarijonWashington.
komisija nutarė

Angluos darbiečių valdžia 
atidėlios socializavimą

London. — Anglijos “so
cialisto” premjero elemen
to Attlee’.o valdžia atidės 
^neribotam laikui .pirmes- 
nius savo sumanymus per
imti į valstybės rankas ei
lę pramonių—cemento, cu- 
„kraus, chemikalų ir kitų. 
Mat, pastarieji rinkimai la
bai nusilpnino darbiečius- 
socialistus Anglijos seime.

Darbiečiai dabar teturės

seime tiktai 7 atstovu dau
gumą prieš Churchillo 
konservatus ir artimus 
konservatarųsliberalus ir 
airių tautininkus.

Darbiečiai pernai perva
rė seime įstatymą plieno ir 
geležies pramonei suvals
tybinti (socializuoti), bet 
atidėjo įstatymo vykdymą 
iki 1951 metų.

minkštosios anglies mainie- 
riai vis streikuoja pai
sant, kad jis dviemįsaky
mais - indžionkšinai iepė 
jiems grįžti darkįan. Unija 
todėl tardoma už 
paniekinimą.”

Keturi Mainierių 
advokatai sakė, tai
nijos palaikomas streikas. 
Unijos vadovybė jau du 
kartu šaukė mainierius 
darban, bet jie neklauso ir 
patys asmeniškai susilaiko 
nuo darbo.

(Einant Laisvei presan 
teisėjas dar.nebuvo paskel
bęs sprendimo.)

Pittsburgh. — Dviejų 
Sarver angliakasyklų kom
panija pakėlė 95 centais 
valandinę algą savo mainie
riams. Todėl darban grįžta 
apie 600 streikierių.

Tos kompanijos anglia
kasiai toliau dirbs tokiomis 
sąlygomis, kokias nustatys 
bendra nacionalė sutartis 
tarp Mainierių Unijos ir 
minkštosios anglies kompa
nijų. \

Mokslininkai reikalauja 
naujos atominės komisijos

New York. — Amerikos 
Mokslininkų Sąjungos pir
mininkas prof. Hugh C. 
Wolfe atsišaukė į preziden
tą Trumaną, kad paskirtų 
naują atominę komisiją. 
Sako, ta komisija turėtų 
pagaminti tinkamus planus 
atominei jėgai kontroliuoti 
pasaulyje, kad galima būtų 
išvengti atominių - hydro- 
geninių bombų karo.

Prof. Wolfe, rašydamas 
United Nations World žur
nale, tarp kitko, įspėja, kad 
jeigu būtų bomboms panau
dota 500 tonų sunkiojo hy-

Wm. Z. Tosteriui suėjo 
69 metai amžiaus
New York. — Praeitą šeš

tadieni suėjo 69 metai am
žiaus Wm. Z. Fosteriui, A- 
merikos Komunistų Parti- drausta 
jos pirmininkui.
Nėw Yorko apskrities ko-! 2 r . ,. . 

munistu komitetas sveikino i Pąrtnientas kai to tinai va-
z-J ■* vi Iv n i f /r nn -i O \ / /A /A* 1’1 1 O 11*

Fosterj kaip pasiaukojantį 
kovotoją už taiką, socializ
mą ir darba žmonių reika
lus. Sveikinimas sako, Fos- 
terio veiklos pavyzdys yra 
įkvėpimas ir kitiems kovo
je dėl tų idėjų.

drogeno, tai galėtų išnuo
dyti visus žmones ir gyvius 
žemės rutulyje.

Leopardas padarė juoką iš savo medžiotojų
Oklahoma Citv, Okla. — 

(Ištrūkęs iš žardžio miesti
niame parke, leopardas, 
smarkus, plėšrus žvėris, 
pats sugrižo, išvengdamas 
savo medžiotojų.

Per tris dienas leopardą 
medžiojo šimtai ginkluotų 
policininkų ir civilinių žmo
nių: naudojo ir tam tyčia 
išlavintus šunis. Bet vis 
niekas nepastebėjo leopardo.

Tuo tarpu žvėris sugrįžo, 
atsigulė ir užmigo urve, ve
dančiame į klėtką - duobę, 
iš kurios jis buvo ištrūkęs. 

Taip medžiotojai, pagaliaus,

ir rado bemiegantį “namie” 
leopardą.

Pabudintas 1 e o p a r das 
smarkiai sukriokė. Žmonės 

jo kilpas ir 
į 18 pėdų gi- 
iš kurios jis 
Dabar duobė 

aukštesne ge-

užmetė ant 
įtempė atgal 
lumo duobę, 
buvo iššokęs, 
bus aptverta 
ležine tvora.

Leopardo gaudytojai bu
vo primetę mėsos, užtaisy
tos nuodingais svaigalais; 
sako, tur būt, tos mėsos už
ėdęs leopardas sugrįžo į sa
vo patalpos “prieangį’’ pa
miegoti.

Įsitemykite naują LDS adresą
LDS Centras ir “Tiesa” vietą. Siųskite sekamu 

persikėlė į naują vietą. Vi- resue 
sų todėl prašome daugiau 
nebesiųsti laiškų į senąją

ad-

110-04 Atlantic Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos uždraudė savo pi
liečiams keliauti Bulgari
jon.

Praeitą savaitę Washing- 
tono valdžia sutraukė dip
lomatijos ryšius su Bulga
rijos respublika, esą, todėl, 
kad bulgarų valdžia įtarė 
Amerikos atstovus ir ame
rikinius biznierius Bulgari
joj kaip šnipus.

Praeitų metų pabaigoje 
Jungtinės Valstijos užgynė 
amerikonams keliauti Ven
gri jon. Tai buvo pirmutinis 
kerštas dėl to, kad Vengri
jos valdžia areštavo ameri
kinį biznierių Robertą Vo- 
gelerį kaip karinį šnipą. O 
kai Vogeleris tapo nuteis
tas 15 metų kalėti, tai A- maista streikuojantiems 
merika sutraukė diplomat!- angliakasiams. Bet salavei- 
nius santykius su Vengrija, šiai atsisakė nugabent ir

Pranešama, kad bus už- padalint komunistų suau- 
ir

Salaveišiai atsisako j 
patarnaut mainieriam

Cumberland, Md. — Sal
vation Armija garsinosi, 
kad ji pristato aukojamą 

streikuojantiems

Pranešama, kad bus 
amerikonams 

Rumunijon keliauti.
Amerikos valstybės de-

kotą maistą mainieriams, 
streikuojantiems vakarinė
je Marylando valstijos da- 
iyje- .

Trys tonai komunistų su
aukoto maisto tebeguli są- 

i laveišiu kieme.
v

dino Bulgariją, Vengriją ir
Rumuniją “Sovietų papėdi- 
ninkais.”

Praeitą savaitę Jungtinės i 
Valstijos “užšaldė” tų trijų r> J 
kraštų pinigus bankuose. raroaoma vergija 
šioje šalyje.

Slaugė liudija prieš 
daktarą marintoją

Manchester, N. H. — Tę
siasi teismas prieš daktarą 
Hermanną Sandėrį dėl to, 
kad jis įleido oro į kraują 
ligonei Abbie Borroto’ienei 
ir taip pagreitino jos mirtį. 
Jinai skaudžiai sirgo nepa
gydoma vėžio liga, tad dr. 
Sander iš pasigailėjimo ją 
numarinęs.
Slaugė (norsė) Elizabetha 

Rose iš pradžios raštiškai 
liudijo, kad ligonė buvo mi
rus pirm to, negu daktaras 
įpumpavo jai oro į kraują. 
Dabar slaugė teisme pakei
tė aną liudijimą ir sakė, jog 
ligonė buvo dar gyva.

Dr. Sander, tvirtino, kad 
ligonės vyras prašęs už
baigt jo žmonos kančias 
gailestingu numarinimu. 
Bes jos vyras liudijo teis
mui, kad niekuomet nepra
šęs numarint žmoną.

London. — Buvo užside
gęs Anglijos seimo rūmas. 
Gaisras greit užgesintas.

! anglų kolonijose
Lake Success, N. Y. —■ 

Pasaulinės Darbo Unijų 
Sąjungos atstovas Abdou- 
laye Diallo, vakarinis afri
kietis, faktais pabodę socia- 
linei-ekonominei Jungtinių 
Tautų komisijai, kad ang
lai savo kolonijosė Afrikoje 
laiko negrus kaip beteisius 
darbo vergus ir begaliniai 
juos išnaudoja.

Siūloma vis registruot 
karinei tarnybai

Washington. — Ginkluo
tų jėgų komisijos pirminin
kas, demokratas kongres- 
manas Carl Vinson įnešė 
bilių, kuris reikalauja re
gistruot visus tinkamus ka
rinei tarnybai jaunus vy
rus iki 1953 metų vasaros.

Bilius sako, turi būti iš 
anksto paruošta verstino re- 
krutavimo mašina, kad ga
lėtų tuojau veikti, jei kiltų 
karo pavojus. Tuo tarpu gi 
suregistruoti vyrai nebū
sią draftuoti kitaip, kaip 
tik pagal Kongreso nutari
mą.
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ką tašo it sako
PREZIDENTO KALBA
NEPATENKINO
NORINČIŲ TAIKOS

Washingtono dienos pro-, pasakyti
ga prezidento Trumano pa- gieda apie “slaptuosius su
sakytoji kalba 
tiktai masėms
kuriems išvakarėse tos die-

$9.do nos jis tvojo smūgį bandy-

patinka menševikų Kelei
viui. Kadangi, tačiau, prieš kad Mao-Tze-Tung visai ne
paskelbtąją sutartį nieko i suimtas, o pasirašė su So- 

nesuranda, tai, vietų Sąjunga sutartį, kuri 
karo atveju įpareigoja Ki

Bet, štai, parėjo žinios,

APGINKIME VINCĄ ANDRULĮ

$8.00
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$4.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., 
under the Act of March 3, 1879.

Angliją tebevaldo dviejų partijų sistema
Darbo partija šiaip taip išėjo laimėtoja praėjusį ket

virtadienį įvykusiuose rinkimuose. Ji išėjo biskelį pla- 
tėlesne didžiuma, negu konservątyviškiausieji spėjikai 
daleido. Tačiau negavo tokios didžiumos, kuri atliuosuotų 
jai rankas veikti visame taip, kaip ta partija norėtų.

Šiuos žodžius rašant, darbo partija turėjo tiktai 10 
balsų didžiumą 625 narių parlamente. Dėl to tebespė- 
liojama, kad įeinantieji valdžion vienos ar antros di
džiųjų partijų nariai bijos net išvykti į užsienius su rei
kalais, kad laike vienų nebuvimo namie, kiti neiškirstų 
kokio nemalonaus įstatymiško šposo. Tas nepatogumas, 
sako jie, gali priversti skelbti naujus rinkimus bėgiu 
metų.

Dar kiti sako, kad gal nauji rinkimai turėsią būti pa
skelbti tuojau, kad laimėtojai gal negalėsią sudaryti net 
valdžios, kuri gautų reikalingą pasitikėjimo jai pareiš
kimą.

Tūli siūlo Attlee-Bevino darbiečiams susiderėti su 
Churchillo konservatyviais. Tačiau kiti tikrina, kad tai 
būtų negalima be vienų ar kitų didelių koncesijų, kurių, 
spėjama, nei vieni nei kiti šiuo momentu nedarysią.

Visame pasaulyje statoma klausimai:
Dėl ko darbo partija laimėjo?
Dėl ko ji, tačiau, pralaimėjo toriams tiek daug vietų 

(55-kiaš) ir vos nepralaimėjo visiškai?
Dėl ko komunistai tegavo tiek mažai balsų (dar ne pil

nais duomenimis buvo pranešta, kad gavę 91,746) ?
Darbininkų ir daugelio progresyvių išvados yra:
Darbo partija laimėjo dėl to, kad didžiuma Britanijos 

darbininkų klasės galutinai atmetė atvirąsias kapitalistų 
partijas — konsęrvatyvius ir liberalus. Winston Chur
chillo konservatyvių partija yra žinoma kaipo nedarbo, 
politinės reakcijos, darbininkams priespaudos ir impe-

neįtiko ne'sitarimo punktus”. O tie niją eiti išvien su Maskva, 
darbininkų, Į “slaptieji susitarimo punk- Tr ‘ ‘V1 ’ 1 " ’

T>

mu prievarta suvaryti dar
ban mainierius. Neįtiko ji 
nei tiems liberalams, kurie 
pageidauja taikos. •

Apie tą jo kalbą The Dai
ly Compass kolumnistas I. 
F. Stone, apart kitko, rašo:

“Mr. Trumanas buvo blo
gai informuotas, kuomet 
jis pasirinko Washingtono 
gimtadienį sakyti savo kal
bą apie užrubežinę politiką. 
Tuoini jis iššaukė palygini
mą su (Washingtono) Atsi
sveikinimo Prakalba. Mr. 
Truman atrodo dar mažes
niu pigmiuku, kuomet pas
tatomas greta didžiojo Vir
ginijos- džentelmono ir pa- 
trijoto .. .

“Mr, Truman sakė, kad 
‘amerikonu užduotvs šian
dieną pamatiniai yra tos 
pačios, kokios buvo Wash
ingtono laikais.’ Pasiūly
mas neteisingas. Užrubeži- 
nės politikos srityje neiš
vengiama užduotis, uždėta 
šiai šaliai jos pakilimu į pa
saulinio masto valstybę, 
diametriškai yra priešiška 
buvusiajai Washingtono 
laikais.

“Washingtono uždėtoji 
mūsų šaliai politika buvo 
vengti įsivelti į santarvės, 
o griežtai ‘laikytis neutra
liai .. .’

“Šios dienos amerikonų 
užduotis yra, kaip geriau
sia išsaugoti savo laisvą
sias įstaigas, tuo patim lai
ku dalyvaujant, reikalui 
spiriant, pasaulinėse tary
bose, kurios tik vienos gali

Darbo partija laimėjo dar ir dėl to, kad darbininkų 
klasė tiki socializmu. Daleistina, kad tas jų supratimas 
socializmo yra miglotas dėl dešiniųjų, darbiečių kreivo 
mokymo ir zigzaginių toriams pataikavimų. Tačiau ei- išsaugoti taiką... 
linis darbininkas supranta tą, kad geriau bendrai, pa-’<v 
tiems, valdyti fabrikus, kasyklas ir kitus gamtos turtus? ištraukas

Pagaliau, Britanijos žmonės, darbininkai ir dauge
lis vidurinėje klasėje, tiki į socialinį saugumą, tai yra, 
aprūpinimą žmogaus būtiniausiais gyvybei palaikyt 
reikmenimis ‘nuo lopšio iki kapo.’’ Tas pageidavimas 
saugumo yra taip stiprus, jog net toriai pirmrinkiminė- 
se ir bendrai viešose kalbose pritaria tam saugumui, jų 
vadinamam “Welfare state.’’ Liaudis, tačiau, žino, jog 
Britanijoje jau turimasis minimum saugumas atėjo dar
biečių valdymo laikais, ne nuo torių. Jie supranta, kad,

< jei toriai vėl įsigalėtų, jie stengtųsi jau iškovotąjį saugu
mą sunaikinti:

Dėl ko tiek daug vietų darbiečiai prarado?
Dešiniųjų darbiečių valdžia viskame rėmė torių politi

ką užrubežiu ir karo klausimais. Kai tik Churchillas 
1945 metais, savo kalboje Fulton, Mo., paskelbė šaltojo 
karo politiką, anglų-amerikonų santarvę tam karui ves
ti prieš Tarybų Sąjungą, visa valdžia tą politiką parė
mė, o tam nepritarusieji kairesnieji darbiečiai buvo nu
bausti prašalinimu iš vietų. i

Pasukimas valstybės turto užkarinei propagandai ir 
karui ruošti neišvengiamai sudarė reikalą “užšaldyti’’ 
darbininkams algas, numušti pinigų vertę, palaikyti 
ąukštas kainas ir nedateklių tūlų reikmenų, kaip kad yra 
ir mūsų šalyje.

Panašios priežastys privedė darbiečius prie pralaimė
jimo pirmiau įvykusiuose rinkimuoe Australijoje ir Nau
jojoje Zelandijoje. Tenai darbiečiai taip pat rėmė torių 
pplitiką. Apie tų pralaimėjimą, darbininkų vadas R. Pal
me Putt rašė:

“Tai buvo dešiniųjų darbiečių valdžios, norėjusios 
lenktyniuoti szi turtuolių partijomis demonstruojant prie
šiškumą komunistams ir kairiesiems. Jos norėjo įrodyti 
esą gabesnėmis palaikytojomis viuomenės santvarkos, ne
gu ji( konkurentai atvirose kapitalistinėse partijose. Tos 
valdžios (kalino komunishis. Jos siuntė amniją prieš strei- 
kuajaniius mainierius.”
* Dešiniųjų darbiečių politika Australijoje ir Naujojoje 
Zelandijoje atidavė valdžias toriams, nes buržuazija, rei
kia atsiminti, niekad neatsiipoka dėkingumu savo pa-

/ sįumdėliams socialdemokratams. Buržuazija jais nau
dojasi, kaip lemonu, kol galima išsunkti savo naudai iš 
ju tą, ką jie buvo dasigyvenę kovingesnėje praeityje. At-

4 liko — į šiukšlyną.
Vienok dėl tos kreivos socialistų politikos daugelis ei- 

Įjnių darbininkų ir vidurinės klasės žmonių liekasi 
pasyviais arba net sugrįžta pabalsuoti, už senąsias parti
jas, nes nebemato tarp torių ir dešiniųjų darbiečių aiš
kaus skirtumo.
.. Dėl ko komunistai vis dar labai mažai tegavo balsy,? 
' Darbo žmonės, įskaitant ir komunistų rėmėjus, atsimi
nė, kad pradėjęju šaltojo karo buvo Churchillas. Gi dar-

tai paaiškės tik vėliau,” fi
losofuoja vienas Keleivio 
redaktorių. Bet kad tie 
‘slaptieji punktai’ nepasilik
tų tikrai slaptybėje, tai tas 
galvočius pasišaukia komer
cinės spaudos tokius pat 
galvočius talkon ir juos 
paskelbia. Jis rašo: “Bet 
spauda jau dabar rašo apie 
skyrimą Kinijai rusiškų 
‘patarėjų’, kurie bus tikrie
ji Kinijos ‘gauleiteriai.’ Ra
šoma ir apie daugybės kinų 
darbininkų gabenimą į Sibi
rą prie įvairių darbų Rusi
jos pramonėje ir keliųįįta- 
tyboje. Stalinas ir iš suvar
gusios Kinijos nesisarma- 
tys išspausti prakaito ir 
kraujo” (K., vas. 22 d.).

Nebūtų nei pradžios, nei 
pabaigos jokiai Keleivio ti
radai, jeigu jinai nepami
nėtų dviejų baubų: Sibiro 
ir Stalino. Ot, nuo dabar 
Stalinas ars ir akės didžią
ja Kinija. Ot, nuo dabar vi
si beveik penki šimtai mili
jonų Kinijos žmonių atsi
durs tam prakeiktam Sibire 
dirbti Rusijos pramonėje 
ar taisyti jai kelius!

Kaip pamisliji, tai tas 
Sibiras yra tokia vieta, kur, 
jei tikėti Keleiviu ir kitais! 
tos politinės vieros šlamš
tais, su laiku atsidurs visa 
žmonija. Juk ten jau “iš
tremta” ne tik visa Lietu
va, visa Latvija, visa Esti
ja, visa Ukraina, bet jau ir 
visa Rusija. Ir vis tai pada
rė tas pats baisus Stalinas. 
Dabar, kaip matote, Sibi
ran bus pasiųsta visa Kini
ja.

Kiek
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Ką tas reiškia būsimam ka-l 
rui, daug aiškinti nereikia. į 
Visos svajonės apie naują 
Titą, dabar turėjo būti 
mestos į šalį. Pasidarė taip 
pat aišku, kad Raudonoji 
Kinija bus stumiama da
bar į Pietinę Aziją, iš ko 
kils netarpiškas pavojus 
vakarų demokratijų kolo
nijoms ir dominijoms.” (D. 
vas. 21d.).

Kas blogiausia, žinoma, 
kad Draugo desperatiškos 
ašaręs nieko negali, pagel
bėti.

' Tik vieno dalyko reikėtų 
Draugo rašeivą paklausti: 
kodėl jam taip gaila “demo
kratijų kolonijų ir domini
jų?” Gal jis paaiškintų, ko
kią teisę turi tos “demokra
tijos” tose kolonijose ir do
minijose viešpatauti? Juk 
tik reikėtų pasidžiaugti, 
jeigu kinų revoliucijos įta
koje milijonai žmonių “de
mokratijų kolonijose ir do
minijose” nusikratys impe
rialistų jungo ir taps lais
vais žmonėmis.

Per 30 metų Vincas An
drulis dirbo prie “Vilnies”. 
Nuo pat savo atvykimo 
Amerikon, 1911 m., jis pra
dėjo veikti plunksna ir žo
džiu savo tautiečių tarpe. 
Jis skleidė apšvietą ameri
kinės demokratijos pagrin
du. Labiau pasikaustęs 
moksle Valparaiso Univer
sitete, jis dar labiau užsi-

Vincas Andrulis

gimė “Vilnis”, didžiuma 
lietuvių darbininkų dar ne
buvo organizuoti. “Vilnis” 
ir jos štabo narys Vincas 
Andrulis labiausia rūpinosi 
tuomi, kad darbininkai bū
tų organizuoti į unijas. 
Pats Andrulis, atvykęs 
Amerikon, tūlą laiką dirbo 
anglies kasyklose. Kuomet 
1930 metuose užėjo didžio
sios depresijos laikai, mes 
matome jį ryžtingai pade
dant bedarbiams. Kuomet 
1936 metais pradėjo orga
nizuotis į CIO unijas auto
mobilių ir plieno darbinin
kai, Andrulis taip pat atli
ko savo pareigą.

Be to, Andrulis plačiu 
užsimojimu veikė fraterna- 
lėse draugijose, gerai sup
rasdamas jų reikšmę išeivi
jos gyvenime.

Tai ve kokį veikėją Imi
gracijos Depart m e ntas 
nori deportuoti iš šios ša
lies, atskiriant jį nuo žmo
nos ir dviejų čia gimusių 
dukrelių.

čia bereikes, kad

MIRUSIŲJŲ RAUDA, 
SUŽEISTIEJI VAITOJA, 
O JIE DELSIA

Tyrinėtojai vis dar tebe- 
posėdžiauja, žiovaudami iš 
nuobodulio, ir vis dar neat
randa, kas kaltas dėl to, 
kad Long Island Rail Road 
gelžkelių nelaimėje praėju
sį penktadienį 29 asmenys 
mirė ir virš 100 vaitoja į 
skausmuose. Tūli sužeistie-' 
ji taip sužaloti, kad niekad 
visiškai sveikais ir darbin
gais nebebus. " .

O tyrinėtojai vis prakai-
i Toliau Stone primena tas Stalinas pribūtų į South.tuoja ir nesuranda, kas kal

is Washin no
Įkalbos, kurios pilnai fatitt 
tų šios dienos reikalavi
mams, tačiau prieš ktrriąs 
prezidentas Trumanas tail 
pat nukalbėjo visai priešiš
kai. Washingtonas įspėjo:

Vengti perauginti milita- 
rizmą, kuris graso lais
vėms;

Vengti neapykantos ki
toms šalims, nes tas gali į- 
vesti į karą.

Mūsų prez. Trumanas savo 
darbuose ir savo šioje kal
boje ypatingai piršo neapy
kantą “komunistinėms” ša
lims, kuriomis, aišku, yra 
Tarybų Sąjunga ir naujo
sios demokratijos. Ir jis 
grąso perąugintu militariz- 
mu.

ir Keleivio štaba • ^as-
■ - - . ke- v

Bostoną 
išsikraustytų į Sibirą 

statyti!

mato

IŠSIGANDĘ IKI 
PERACIJOS

1 Kunigų Draugas 
tik baisiausią tragediją Ki
nijos ir Tarybų Sąjungos 
pasirašytoje sutartyje. Jis 
už galvos rankas užsidėjęs 
šaukia:

“Kinijoje įsigalėjo Mask
vos bernai. Jie bematant 
nuvyko į visų bolševikų 
sostinę sveikinti “visų dar
bo žmonių tėvą ir mokyto
ja.”

Kai Mao-Tze-Tung užsi
sėdėjo Maskvoje, vėl atsi
rado savotiškų aiškinimų. 
Girdi, jis tikrumoje už sa
vo “titiškus” palinkimus 
suimtas ir bus paleistas tik 
kai raudonosios Kinijos rei-

MENŠEVIKIŠKA DAINA
Susitarimas tarpe Kini

jos Liaudies Respublikos ir 
Tarybų Sąjungos labai ne- kalai bus sutvarkyti.

Kąip jie suras, kad jie 
neieško ten, kur galima į 
rasti. The Daily Compass 
savo vedamajame , atvirai 
kaltina, kad jie nenori su
rasti, rašo:

“Tarpe kaltųjų randasi:
“Tarpvalstijinė Komerci

jos Komisija.
“Visuomenei Aptarnauti 

Komisija.
“Long Island Geležinke

lių firma.
“Kol kas 

kaltinami,” 
Compass’e. 
cob Kiefer, 
32-jų metų tarnybos rekor
du, kaltinamas netiksliai 
nužudyme žmonių.

“Nėra net užtikrinimo, 
kad inžinierius pravažiavo | 
savo traukinį pro stabdžio 
signalą, pastatytą tikslu 
praleisti iš Rockville Cent
re išeinantįjį traukinį pra
eiti pirm užėjimo ant tų pa- 

trauki-

niekas iš tų ne
rašo toliau 

“Inžinierius Ja- 
su geriausiu

bo partijos valdžia tapo tos Churchillo politikos rėmė- čių trekių su kitu. ....
jais. Nors reikimas taipgi buvo prasikaltimu, tačiau jie,n}u- Nėra užtikrinimo, kad 
Churchillą paskaitė “didesniuoju blogu.” Aišku, kad dau- signalas veikė.

1 ■ “Tačiau y11
__ .__ distriktuose daugelis Long Island Rail Road 
mažesnįjį blogą,’’ už darbie- neParūpmo reikalingų sau-

Tačiau yra užtikrinta,gelyje distriktų, kur buvo pavojus padoresniesiems dar
biečiams pralaimėti, visi, o tūluose < 
komunistų balsų nuėjo už “] 
čius.

Komunistų balsuotojai pabalsavo i 
kandidatus ne iš meilės dešiniųjų viršininkų politikai, bet 
paremti antrąją partiją, kurią jie vistiek skaito sau arti- 
mesne, tačiau kuriai gręsė pavojus pralaimėti. Angluose h . “ nevaliai Artoiami 
dviejų partijų sistema, kaip ir pas mus, atrodo, tebera -- *<•> • ■ -
dar stipriai prigijusi. \ į

Taikos, saugumo ir tikrojo socializmo šalininkams pri
sieis daug ir sunkiai padirbėti-paspąusti darbo partiją 
taisyti savo politiką. Be keitimo politikos ateityje gali 
būti dar didesnių pralaimėjimų.

Reikalą keisti politiką jau suprato ir pačios darbie- 
čių viršūnės. Savo pirmrinkiminėje agitacijoje 12 vado
vaujančių darbiečių buvo išleidę pareiškimą, kuriame nu
rodė, kad sekimu torių politikos darbiečiai pralaimėjo 
Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Ar jie tai atsimins 
po rinkimų, ateitis parodys. Juk pirm 1945 metų rinki
mų jie kalbėjo už taiką per susitarimą su Tarybų Sąjun
ga, bet po rinkimų nulapnojo paskui Churchillą.

gumui išradimų sustabdyti 
traukinį, jeigu jis praėjouž darbo partijos ,, , , T----- ? bloko signalą... Ir yra už
tikrinta, kad tokie išradi
mai yra ne tik galimi gauti,

“Yra užtikrinta, kad ne
saugūs Long Island planai 
buvo Public Service Komi
sijos perleisti, o ji neturėjo 
juos perleisti.

“Yra lygiai taip pat už
tikrinta, kad Interstate 
Commerce Komisija taipgi 
uždėjo guminę štampą ne
saugiems planams, vieton 
juos sustabdyti.

“Joks tyrimas, vedamas 
Long Island -Rail 'Road, ar 
Public Service Komisijos,

grūdino žurnalistiniame 
darbe. Demokratiniai sluo
ksniai Amerikos lietuviu 
visuomenės suprato ir pa
mylėjo jį, kaipo giliai sąži
ningą žmogų.

Karo metu Vincas An
drulis daugiausia pasidar
bavo, kad Chicago j būtų 
sukurtas lietuviškų organi
zacijų sąryšis — Pergalės 
Taryba karo pastangoms 
stiprinti ir koordinuoti. Ta- 
rybon susitelkė 47 lietuviš
kos organizacijos. Ačiū tam 
Raudonasis Kryžius gavo 
ambulansą. Ačiū tam krau
jo dovanos gausiai plaukė 
karo pastangoms.

. Už tą šaunų darbą V. An
drulis gavo padėkos laiškų 
iš' prezidento Roosevelto, iš 
buvusio majoro Kelly, iš 
senatoriaus Lūcas’o ir iš 
Raudonojo Kryžiaus vadų.;'

Vinco Andrulio darbas 
karo metu ir vėliau buvo 
visiems atvira knyga. Savo 
darbą jis dirbo viešai ir di
deliu pasiryžimu, visuomet, 
vaduodamos demokrati
niais principais. Jo, šeimy
ninis gyvenimas taip pat 
yra pavyzdingas. Jis užau
gino dvi savo dukrelės, 
Amerikos pilietes.

Ir štai 5 d. gruodžio, 19- 
49, jį suareštuoja, kad išde- 
portavus iš Amerikos, po 
to, kaip jis išbuvo šioj ša
lyj 38 metus. Ne tik Chica
go j, bet ir kitose lietuvių 
kolonijose pasireiškė didelė 
jam užuojauta, nepaisant 
lietuviškų reakcininkų su
kelto smurto ir bliekrygo. Jo 
apgynimui pradėjo plaukti 
aukos. Visi suprato, kad 
pasimojimas jį deportuoti 
yra dalis tos isterikos prieš 
pažangiuosius ateivius vei
kėjus, kuri pasireiškia vi
soj plačioj šalyj. '

Byla prieš V. Andrulį 
yra ne tiek jo asmeniškas 
reikalas, kiek visuomeniš
kas reikalas visos pažan
giosios visuomenės. Tuo 
pačiu sykiu tai yra ataka 
prieš laikraštį, kuriame jis 
dirba. Tai mėginimas nus
lopinti laisvps spaudos bai
sa, v
Kas Andruliui Labiausia 

Rūpėjo?
Kuomet prieš 30 metų

ar Interstate Commerce 
Komisijos, ar visų trijų, ne
iškeis aikštėn nepaisymo ir 
kriminalinio apsileidimo vi
sų trijų... tikrosios priežas
ties nelaimei...”

Rašytojas toliau nurodo, 
kad vieton greitos veiklos, 
traukiniai tebeeina sena 
tvarka, senomis priemonė
mis, galinčiomis padaryti 
daugiau nelaimių.

Byla prieš Andrulį buvo 
signalas fašistiniai nusitei
kusiems vietos atžagarei
viams ir jų įrankiams dipu
kams pradėti kurstymą 
prieš “Vilnį”, mėginant iš
ardyti Andrulio apgynimo 
mitingą. Tą pačią dieną, 
gruodžio 16, išdaužyta ir 
“Vilnies” raštinės langas. 
Tas rodo, kad prieš “Vilnį” 
yra padaryta suokalbis, 
kaipo prieš laikraštį, kuris 
nuosekliai gina demokrati
nius principus ir stovi Tei
sių Biliaus sargyboje.

Gindami Vincą Andrulį, 
remdami jį moraliai ir au
kodami jo bylos vedimui 
jūs prisidėsite prie apgyni
mo amerikinių laisvės tra
dicijų ir ateivių teisių.

Kas reikia veikti?
Pirmiausia, tiek pavie

niai asmenys, tiek organi
zacijos turi protestuoti 
prieš pasikėsinimą ant V. 
Andrulio. Tai galima pada
ryti, pasiunčiant laišku ar
ba telegrama protestą tokiu 
adresu:

Commissioner of Immi
gration & Naturalization 
Service, Chicago, Ill.
Antras, kova prieš pasikė

sinimą Andrulį deportuoti 
reikalauja finansinės para
mos. Todėl pavieniai ir or
ganizacijos turėtų pagal iš
galę paaukoti jo apgyni
mui. Aukas reikia siųsti 
tokiu adresu:

Andrulis Defense Com
mittee, 3116 So. Halsted 
St., Chicago, Ill.
Dalyvaukite konferencijoje

Kovo 12 dieną Chicagoje 
yra šaukiama apsigynimo 
konferencija. Tai bus svar
bi konferencija. Reikia, kad 
ne tik Chicagos ir plačių 
apylinkių lietuvių organiza
cijos pasiųstų atstovus, 
bet kad taip pat ir iš toli
mų kolonijų būtų gera ats
tovybė. Tuo privalo tuojau 
rūpintis visi lietuviai, ku
riems tikrai rūpi ameriki
nės žmonių teisės ir laisvės.

Visuomet reikia turėti 
mintyje tą faktą, kad gyni
mą, Andrulio ir kitų perse
kiojamų sveturgimių yra 
gynimas civilinių teisių vi
siems amerikiečiams. Vi
suomet reikia turėti minty
je, kad šis pasikėsinimas 
ant Andrulio laisvės yra 
pasikėsinimas ant visos 
sveturgimių. spaudos.

Peking, Kinija. — Iš So
vietu Sąjungos sugrįžo Mao 
Tse-tung, Kinijos Liaudies 
Respublikos prezidentas.

ROMA. — Sekmadienį pas 
popiežių atsilankė 7,000 pil- 
grimų iš kelių šalių.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Kovo 1, 1950



Jaunos Dailininkės Kūrinys

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

Apie Prietarus ir BurtusTarybų Valstybės Rūpiu ima

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

Sėkmingai debiutavusi su karius, per daug “sulyrino” 
Marytės Melnikaitės port-j bendrą paveikslo nuotaiką: 
retu, dailininkė Br. Jacevi- daugumos karių veidų iš- 
čiūtė neseniai užbaigė ant-. raiška, poza reiškia kažko- 
rą stambų savo darbą, ta- kį tai liūdesį, ilgesį. Ypa

tingai tokį įspūdį sudaro vi
durinė iš trijų pirmutinia
me plane pavaizduotų figū-

sis Moterimi-Motina 
ir Vaiku

pybinėje kompozicijoje pa
vaizduodama lietuviu liau
dies mylimą poetę Salomėją 
Nėrį, skaitančią savo poe
ziją Tarybinės Armijos lie
tuviškojo junginio kariams 
Didžiojo Tėvynės karo me
tu.

Šiame meno kūrinyje 
dailininkė atskleidė kiek
vienam tarybiniam patrio
tui neužmirštamą netolimą 
praeitį, kada Tarybinės Ar
mijos lietuviškasis jungi
nys, susiformavęs Tarybų 
šalies gilumoje rūsčiomis 
Didžiojo Tėvynės karo die
nomis, stojo į garbingą ko
vos kelią.

Paveikslas įamžiną šių 
garbingų kovų epopėją ir 
išryškina charakterį tau
rios tarybinės patriotės, 
talentingiausios mūsų tau
tos poetės Salomėjos Nė
ries, kurios ugningi poezi
jos žodžiai Tėvynės karo 
audrose ugdė lietuvių karių 
pasiryžimą kovoti ir nuga
lėti, įkvėpdavo tikėjimą 
pergale.

Paveikslas atskleidžia is
torinę tiesą, įpina S. Nėrį j 
šių garbingų kovų epopėją.
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±a *LeSm*;S, neat-S1Spin’ binėms moterims lygias
di gyvenimo tikrovė, nes 
Sal. Nėries žodis Tėvy
nės karo metų anaiptol ne
kėlė liūdesio kariams: jis 
žadino neapykantą priešui, 
drąsino ir įkvėpė karius 
kovai ir pergalei. Tuo tar
pu dailininkė nepavaizdavo 
ne^ vieno kario, užsidegu
sio beklausant mylimos po
etės žodžių. Dailininkė čia, 
kaip matome, nesugebėjo 
iki galo atskleisti pačių 
charakteringiausių, pačių 
būdingiausių tarybinio ka
rio ir tauraus tarybinio 
patrioto bruožų: ryžto, ti
kėjimo pergale, neapykan
tos priešui, tų bruožų, ku
riuos ypatingai ryškiai pa
rodė tarybiniai žmonės Di
džiojo Tėvynės karo me
tais.

Tapydama karių grupę, 
B r. Jacevičiūtė nepakanka
mai išsprendė spalvų pers
pektyvą, todėl pagrindinė 
karių masė — lyg rūko ap
gaubta.

Visos figūrų grupės ap
švietimas taip pat reikia- 

Br. Jacevičiūtė pirmoji iŠ'mai neišspręstas. Jeigu 
lietuvių tarvbinių dailinin- šviesios vasaros dienos pei- 
kų tarpo ėmėsi sunkios ir zažas įtikinamas, tai figūrų 
sudėtingos masinės kompo- Tonacija dusli; atrodo, kad 
zicijos ir išsprendė ją gana saulė apšviečia tik prieša- 
vykusiai.

Vaizduojamos 
masinės grupės ir gamtos 
santykis yra teisingas, gru
pė neatskiriamai surišta su 
labai geru peizažu, kuris 
čia vaidina didelį vaidmenį: 
išryškina figūras, atsklei
džia istorinių vietovių kraš
tovaizdi, atsveria kairiojoje 
paveiksi^ pusėje susigrupa
vusias figūras ir medžius. į 
Be to, jaučiamas ryšys tarp! 
pavaizduotų rašytojų — j 
Salomėjos Nėries, Petro ( 
Cvirkos, Antano Venclovos 
— ir karių: visi jie sudaro| 
vientisą, bendrais interesais 
Syyen?"čiąxT^onilfrupę: 1 truota"knyga “Mano kūdi- 

kio dienynas”. Jame su
rinkta geriausių Lietuvos 
gydytojų — ginekologų ir 
mokslininkų patarimai mo
tinai. Jie sugrupuoti tokia 
tvarka, kuri atitinka kūdi-

Raso A. Raiskaja
Didžioji Spalio socialist!- kėjo daugiavaikėm^A* 

nė revoliucija suteikė tary- nišoms motinoms per 5
> su tus. Vien pernykščiais

kines figūras, kitas palik- 
paveiksle dama šešėlyje.

Salomėjos Nėries figūra or
ganiškai iškyla iš kompozi
cinės visumos, ji yra kom
poziciją rišantis taškas, ir 
žiūrovo dėmesys visų pirma 
krypsta į ją.

energijos ii* ryžto pašvęski- 
Ime mūsų pažangiam kultū- 
[riniam veikimui, tuomet 

iti, kad toki kvaili prietarin-Į bu:s .le?Evi?«, ir drąsiau > 
gumai mūsų tarpe visiškai i rytojų aureti!

Į neturėtų būti. Visokį atei- . Tikiu, jog tokie prieta- 
i ties, “pranašavimai”, ar tai [ringi asmens mūsų tarpe 
per astrologiją, ar per kor-'sudaro tik išimtį, tačiau 
tas, ar vartojant visokių, pravartu būtų toms, kurios 

gautoji moteris nebūtų su-,spalvų žvakes, mūsų būsi- Idai* iki šiolei tiki visokiems 
sipratusi policijai pasiskųs-,mai gyvenimo raidai nieko burtams bei prietarams ir 

’ ti. Šis įvykis aiškiai parodo,Inepadės, bot gerokai pa- kitokiems panašiems niek
šą reiškia patikėti burtams, kėni 
O visgi tokių silpnavalių tai ir prietarai yra didžiau-'tai pagalvoti apie žalingu- 
patikinčiųjų ašmenų yra —į si nuodai 
ypatingai 
moterų tarpe. i i ateitis -į

Man teko išsikalbėti su i .. kaip _t\ ai k\ simės, 
keletą moterų,/kurios laiksl 'all) 11 tuiesime. augiau! V 7 
nuo laiko eina į tuos tai])! 
vadinamus “Tea Rooms”, 
kad joms kortas iškeltų — 
ateičiai sužinoti. O neku- 
rios moterys save laiko 

i “išmintingomis žynėmis”. 
;Jos prisiperka visokių kny-

Neseniai “Laisvėje,” vie
tinėse žiniose, tilpo aprašy- 
mėlis apie vieną moterį, ku
rią čigonė su savo burtais 
apgavo ir net visus jos pini-1 
gus būtų išviliojusi, jei ap-l

vie- 
me- 
me- 

politines teises. Ir tais tų pašalpų suma suda
rė daugiau kaip 3 milijar
dus rublių.

Tarybų valstybė kasmet 
asignuoja milžiniškas lėšas 
gimdymo namams, vaikų 
darželiams bei lopšeliams, 
kūdikio namams, vaikų bei 
moterų konsultacijoms, pie
no virtuvėms, vaikų na
mams bei sanatorijoms iš
laikyti. Vien vaikų darže
liuose bei lopšeliuose auklė
jama daugiau kaip 2 mili-gų apie astrologiją—tas kny- 
jonu vaikų darbininkių, už- gas studijuoja ir lygina sa-l 
imtų gamyboje. |vo būdą, pergyvenimus, gi-

Einant Vyriausybės 1948 mimo datas (taip pat ir sa- 
metų spalio 25 dienos nuta-jvo vyro), sulyg minėtų kny- 
rimu, visos ministerijos ir gų 
žinybos privalo, statant lai 
naujas, atkuriant bei pra- 
plečiant esančias įmones,

vyrais [ 
nuo pat pirmųjų revoliuci
jos dienų Tarybinė Vyriau
sybė nenuilstamai rūpinasi 
tuo, kad. šios teisės, kurias 
moterys pirmą kartą gavo, 
neliktų popieriuje, kad mo
terys tikrai būtų išvaduotos, 
rūpinasi pakelti jų vaidme
nį visame ūkiniame bei kul
tūriniame šalies gyvenime, 
valstybės valdyme.

Niekur kapitalo šalyse 
darbininkė negauna lygaus 
užmokesčio už lygų su vyru 
darbą. Apie kokį kultūrinį 
moterų pakilimą galima 
ten kalbėti, jei tūkstančiai 
moterų yra priverstos kla
joti ieškodamos darbo, daž
nai palikdamos savo vaikus 
likimo valiai. Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse karui 
besibaigiant, kuomet įmonė- 
nėse dirbo 18 milijonų mo
terų, vaikų įstaigose vietų 
skaičius neviršijo 10 tūks
tančių.

Tarybų šalyje darbo mo
terys seniai yra užmiršu- 
sios tokią žeminančią, nely- 
giateisę padėtį visuomenėje 
ir darbe.

Tarybų valstybė sukūrė 
visas sąlygas tam, kad mo
teris pilnutinai išnaudotų 
suteiktąsias jai teises ir tu
rėtų galimumą įvykdyti 
garbingas ir džiaugsmingas 
busimosios komunistinės vi- 

piliečių motinos

ger.okai pa- kitokiems panašiems niek- 
Žinokime, kad bū r- niekiams, susiprasti ir rim*

žmogaus protui, mą sau ir draugėms, su ku- 
apsčiai rasime'Mūsų gyvenimo dabartis ir riom tenka susidurti kas- 

priklauso nuo mūsų dieniniam gyvenime bei 
'■ r— mūsti pažangiam veikime.

žibuoklė.

pranašavimų”. Jos ak- 
įsitikinę, jog tai yra 

“tikra tiesa”.
Kartą viena draugė ma- i

kartu statyti vaikų lopšelius į nęS paklausė, ar aš neda- 
bei gydymo įstaigas. Vy-,ranti burtų. Pasisakiau, jog 
riausybė įpareigojo statyti į neturiu mažiausio suprati-, paskiau

Šeimininkėms
Bananės Su Smetona

5 vidutinio dydžio,4 prino
kusios bananės
5 šaukštai cukraus
3 šaukštai lemeno sunkos
2 šaukštai sherry vyno 
pusė paintės tirštos Sme
tonos
šaukštas 'gelatines
2 šaukštai šalto vandens 
ir 4 karšto.
Užpilk gelatiną šaltu 

vandenių. Biskį pamirkyk, 
užpilk -karštu ir i

nėliais, kaip kad kopūstai 
raugimui, ar makaronėliai.

Sift — persijoti sausus 
daiktus, kaip kad kepamąją 
pudrą sykiu su miltais, kad 
vienodai išsimaišytų.

Sausus, priedus su 
tais labai svarbu gerai
maišyti, ypač tokioms teš
loms, kurias sumaišius su 
skysčiais reikia maišyti pa
mažu ir neilgai, o taip pat 
ir toms, kurios darosi kie
tos, kaip sausainiams.

mil- .
• v 
1S-

Tačiau, nežiūrint šių trū
kumų, paveikslas yra ver
tingas meno kūrinys, stam
bus įnašas į lietuvių tarybi- suomenės 
nę dailę. Reikia manyti, bei auklėtojos pareigas. Mo-
kad jaunoji dailininkė, to- teris - motina visų gerbia- 
bulindama savo meistrišku- ma. Tarybų valstybės įsta- 
mą, pasieks dar gražesnių tymai saugo motinos ir vai

kų interesus.laimėjimų. J. Sadūnas

Lietifvos Motinoms 
Ir Vaikams Leidiniai

Mano Kūdikio Dienynas
20 tūkstančių tiražu išė

jo iš spaudos gausiai ilius-

Centrinė paveikslo figūra kio vystymąsi ir augimą.
— Salomėja Nėris — iš
spręsta labai gyvai, 
įtikinama, perduotas 
retinis panašumas.

Gyvai atvaizduoti 
tojai P. Cvirka ir A. 
lova. Šie paveikslo persona
žai yra vieni geriausiai pa
vykusių personažų visoje 
kompozicijoje.

Reikia pažymėti, kad Br. 
Jacevičiūtė su didele meni-

* ne jėga išsprendė karių 
grupę tiek kompoziciniu, 
tiek ir ’ tapybiniu atžvil
giais. Vykęs tapybinių prie
monių panaudojimas rodo, 
kad, siekdama realistinio 
išraiškingumo, dailininkė 
yra toli pažengusi. Savai
me suprantama, kad tai yra 
rezultatas ilgo, kruopštaus 
darbo, nuoseklaus medžia
gos studijavimo, gamtos 
stebėjimo.

Tačiau šiame kūrinyje 
yra kai kurių trūkumų ir 
klaidų. Rimtas trūkumas 
yra tas, kad dailininkė ne
teisingai atvaizdavo pačius [leidykla.

Poza 
port-

rasy- 
Venc-

Čia pat, greta teksto, palik
ta vieta “kūdikio dieny
nui.” Sugretindama gydy
tojų nurodymus ir savo kū
dikio augimą, motina gali 
susidaryti tinkamą vaizdą 
apie tai, ar normaliai vys
tosi jos vaikai.

Dienyną sudaryti padėjo 
P. Baublys, A. Matulevi
čius, V. Kviklys ir kiti ži
nomi specialistai.

Knygą išleido Sanitari
nio švietimo Namai. Ši įs
taiga pastaruoju metu sis
temingai leidžia populiarią 
literatūrą sveikatos apsau
gos klausimais.

Liūnės Janušytės Apysakos 
Vaikams

Rašytoja-feljetonistė Liū
ne Janušytė parengė spau
dai apysakų rinkinį vai
kams.

L. Janušytės knygą iš
leis Grožinės Literatūros

lopšelius visose įmonėse, !mo, kaip juos daro ir kad 
kur dirbančiųjų moterų mane toki dalykai visiškai 
skaičius yra ne mažesnis neinteresuoja. Tai, i 
kaip 500, !....... ' ‘ ... ........................
lopšalinių vietų kiekvienam ■ norima, 
100 moterų.

Praėjusiais metais Tary
binė Vyriausybė priėmė 
naujus svarbius nutarimus, 
siekiančius sustiprinti vals
tybinę pagalbą moterims ir 
vaikams.

Vienišoms motinomą pu
siau sumažintas mokestis 
už vaikų 
liuose ir 
Vyriausybė žymiai padidi
no asignavimus maitinimui 
vaikų įstaigose bei gimdymo 
namuose. Statant stambias 

| pramonines įmones kartu 
1944 metų liepos 8 dieną statomi vaikų darželiai — 

TSR Sąjungos Aukščiausios skaičiuojant 15 vietų kiek- 
Tarybos Prezidiumas išlei- vienam 100 dirbančių mo- 
do įsaką dėl padidinimo terų. Naujuose dideliuose 
valstybinės pagalbos neš- namuose, turinčiuose per 1,- 
čioms moterims, daugiavai- 500 kvadratinių metrų 
kėms ir vienišoms moti- naudingo gyvenamo ploto, 
noms, ! 
nystės ir vaikystės apsau
gos, dėl garbės vardo “Mo- 
tina-Didvyrė” įvedimo ir 
ordino “Motinystės šlovė” 
bei medalio “Motinystės 
medalis” įsteigimo. Nuo to 
laiko du su puse milijono 
moterų-motinų yra apdova
notos ordinu “Motinystės 
šlovė*’ ir medaliu “Motinys- Taryba nubrėžė 
tės medalis” Apie 30 tūks- vaikų paltų, kostiumų, rū

bų, avalynės bei kitų vaikų 
prekių gamybos padidinimo 
programą. Priimta plati 
vaikų įstaigų statybos pro
grama RTFS Respublikoje, 
Ukrainoje, Baltarusijoje, 
Moldavijoje ir kitose sąjun
ginėse respublikose.

___  _ __ Visa tai tapo galima Ta
jam kūdikiui, tuo tarpu kai rybų šalyje socializmo per- 
pirma, einant 1936 metų galės dėka.
įstatymų, teisę gauti tokią Tarybinė moteris — ak- 
pašalpą turėjo motina, pa
gimdžiusi septintąjį kūdikį.

Moters - motinos ir vaikų 
interesams apsaugoti pada
ryti pakeitimai įstatymuose 
dėl santuokos, šeimos ir glo
bos Numatytos valstybinės 
pašalpos vienišoms motino- 
noms, nesančioms įregis
truotoje santuokoje. Dau
giau kaip 14 milijardų ru- kimams. 
bliu pašalpų valstybė išmo

“ ' ; Sutrink bananes su šakų- ' Binghamton, N. Y 
girdi,!te, kad neliktų šmotelių. Su- ■ •

skaičiuojant 12 labai įdomu ir lengva; jeigu Ppk cukrų, lemoną ir vyną.
> i • t • • 11 • • 1 •! o y\1 o L- nmni-Ann iv C’nvnnikad asmeniui, ku

rio neapkenti, nesisektų gy
venime — reikia uždegti 
dvi raudonas . žvakes prieš 
eisiant gulti ir Įai tos žva
kės dega per visą naktį, o 
jau taną asmeniui, kuriam 
taikoma ši ceremonija tik
rai busią “amžina prapul
tis”. Bet, jeigu norima, kad 

J išlaikymą"iopše-' Pačiai viskas puikiai (kaip 
’ vaiku darželiuose, sviestu tepta) sektųsi—tuo- 

; met reikia uždegti dvi bal-

ispiaK smetoną ir sumai
šyk viską kartu. Supilstyk 
L atšaldytus stiklus, palai
kyk šaldvtuve kelias valan- vavoI *■' *das iki sustings. . Pakaks 
šešiems asmenims.

tas žvakes, kurios degtų 
per visą naktį ir visi pagei
davimai “išsipildysią”.

Na tai tau, moterėle, 
pažanga, civilizacija 
kultūra, — pamaniau sau. 
Vieton, kad stengtis žiūrėti 
blaiviai ir realiai į gyveni
mą ■ 
šokiais prietarais ir bur
tais, savo protą dar labiau 
aptemdo. Pradžioje šio ra-

ir

algiams Priruošti Metodų 
Pavadinimai, Randami

Angliškose Virėjose

kystę tešlą iš miltų i)’ kokio 
nors 
kuria v

skysčio. Tokią tešlą,

kai]), pavyzdžiui, varškie- 
čių blynukams.

Dough — kietesnė tešla, 
kurią jau reikia minkyti ir 
galima kočioti.

Knead — volioti ar delno 
riesiniu galu ploti kietą teš-

— šios moterys, su vi- ha _ minkyti. ’

sustiprinimo moti- ne mažiau kaip 5 procentai šinio minėtoji moteris buvo 
... .Lhoa vU/aYza 1 Č'C<Vl v4-a i____ If—’ ...  J • i: ’ „„viso ploto turi būti išskirta1 

vaikų lopšeliams bei darže
liams. Vyriausybė leido mi
nisterijoms ir žinyboms 
skirti papildomas dideles lė
šas vaikų darželiams įsigy
ti inventoriui 
mams.

TSR Sąjungos Ministrų 
tolesnio

tančių moterų suteiktas 
garbės vardas “Motina - 
Didvyrė.”

Įsake yra nustatyta eilė 
papildomų lengvatų daugia
vaikėms ir vienišoms moti
noms. Atskirai imant, pa
šalpa už daugelį vaikų iš
mokama jau gimus trečia-

tyvi komunizmo statybos 
dalyvė. Dabar, pasiruošimo 
rinkimams į TSR Sąjungos 
Aukščiausiąją Tarybą die
nomis, milijonai tarybinių 
patriočių prisiima naujus 
gamybinius įsipareigojimus, 
išvysto fabrikuose ir gamy
klose socialistinį lenktynia
vimą, veikliai ruošiasi rin-

moraliai ir materialiai ap
gauta kito asmens (čigo
nės). Bet minėtos “astrolo
gės” ir “burtininkės” tik 
pačios save apgaudinėja. 
Jos apgauna savo jausmus, 

bei įrengi- o savo įsitikinimus — tie
siog užgauna.

Juk laikas suprasti, kad 
tie visokį burtai ir kitokį 
mistikiniai pasitikėjimai yra 
tik savo asmens mulkini
mas, o kiti, kurie tą prakti
kuoja, iš to sau pragyveni
mą daro. Tik pagalvokime: 
žvakes reikia pirkti (gal 
dar ir dažnai, kad geriau 
“veiktų”), astrologijos kny
gas taip pat nieks nedova
noja, o “Tea Room” “pra
našautojai” veltui į arbat
žoles nežiūri! Jau nekal
bant apie tai, kad toms bur
tų tikėtojoms ištuština jų 
ar šeimos iždą — dargi ne
apšviečia, bet priešingai: 
aptemdo jų sąmonę ir pro
tą.

Kas-ne-kas, bet mes, pa
žangios . minties moterys 
daugiau turėtume supras-

Tikros dėl savo šviesios

laimingos ateities, tarybinės 
moterys žengia pasitikti 
rinkimus į TSR Sąjungos 
Aukščiausiąją Tarybą.

Iš LLD Moterų Skyriaus
Susirinkime, įvykusiam^ ’’ } 

vasario 3-čią, Lietuvių Sve
tainėje, nąrių mažai daly- 

i, taipgi ir komiteto 
narės ne visos atvyko. Ko
mi tętąn išrinktos tos pa
čios draugės: pirmininke 
A. Maldaikienė, sekretore J 
M. Kulbienė, iždininke Ona 
Girnienė, korespondente J.
K. Navalinskienė.

Nutarta pasimokėti į Me-, 
no Sąjungą metinę mokes
tį.

C- 1 Į

nutarta susirinkimus laiky
ti pas nares. Viena, kad 
narių mažai teatsilanko, 
antra, už svetainę rendą 
pakėlė, o kambarys, kuria
me susirinkimai atsibūna,* 
negana apšildomas. Narės 
liuosnoriai sutiko priimti 

i susirinkimus į namus, duo
ti vietą nemokamai, tad, 
susirinksime taip, kaiĮ) 

j prieš keletą metų kad bū
davo laikomi susirinkimai, 

! pas nares.
Pirmutinė Paulina Bak-

■ šiene užkvietė pas save lai- 
1 kyti susirinkimą kovo 3-čią, 
41 Glenwood Ave., Bingh
amton, N. Y. Kviečiame vi
sas nares dalyvauti.

Gauta jaunuolė nare Ja
ne Kulbytė. Ją prirašė jos 
motina M. Kulbienė.

Korespondentė:
J. K. Navalinskienė.

Jeigu šeima Nevalgo 
žaliavų

Žalios daržovės, kaip kad 
salotos, žali kopūstai labai 
reikalingi žmonių sveikatai. 
Bet daugeliui, labiausia vai
kams, žaliavos neskanu. O 
kas neskanu, suvalgyta per 

sriuba, kaip prievartą, tas daug gero 
kad per sietelį ištrintų žir- nedaro.

Paskaninkite žaliavas 
smulkiai supjaustymu, su
maišymu su smulkiai sup
jaustytu nuluptu obuoliu, 
pyčėmis, razinkomis ar kuo 
kitu, ką šeima mėgsta. Ma
yonnaise ar salad dressing^ 
sumaišyti su Smetona ar su 
buttermilk. Abieji paįvairi
na ir paskanina.

Paste — vidutinio kietu-i 
mo, bet švelniai išminkyta,' 
iškočiota tešla.

Supjaustymo, Malimo 
Terminai

Chop ir Mince — 
smulkiais, vienodais 
liukais supjaustyti ar suka-

labai 
gaba-

Cube ir Dice — supjaus
tyti vienodais nedideliais 
kampininkais, kaip kad 
gauname pirktines kenuo-, 
tas morkas ar vaisinį kak- 
teli (coctail).

Grate — sutarkuoti.
Grind — sumalti i smul

kutėlius gabaliukus arba į 
miltus. . į

Mash — sugrusti' daužy
mu ar spaudimu, kaip bul
ves.

Mush—sugrusta, apytirš- 
tė daržovių, vaisių ar ku
riu kitų produktų košė.

Puree—švelni, lyg ir ko
šė ar tirštoji

nių ar selerių susmulkinti 
tirščiai sriubai.

Score — įraižytj paviršių, 
kaip kad daroma apkepa
mam kumpiui, kad gražiau 
atrodytų ir kad dalis ištirp
stančių taukų leistųsi į mė
są, ją minkštintų.

Shred — supjaustyti pa
ilgais, laibais lyg ir kaspi-

■i
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ROJUS MIZARA

Kelias i Laime
11-3-49 —75—

(Tąsa)
— Lietuvoje jau per daug mokytojų? Visi žmo

nės išmokslinti? — nusikvatojau.
— Kai kam nesu pageidaujamas.
Dviprasmiškas, neaiškus Spaliuko atsakinėjimas 

į klausimus mane juo labiau suįdomino ir aš ry
žausi visaip jį kamantinėti, kol gausiu aiškius at
sakymus.

— Senai be vietos?
— “Vietą” turėjau, bet iš jos paleido.
— Kur mokytojavote?
— Ne visai taip, — pusiau šypsodamasis jis aiš

kino. — Atvirai: buvau kalintas, neseniai paleidp 
į laisvę. ' '

— Kalintas — už ką?!
— Ne už kriminalystę, aišku.
— Už politiką? Kas jūs, Baly: komunistas?!
— Tuo jie mane kaltino ir už tai buvo pasmer- 

kę.
Dabar dalykas paaiškėjo. Prisiminė man Mary

tės pasakojimas Čikagoje!
— Beje, kadaise aš buvau Čikagoje ir, ką, jūs 

manot-e, aš ten mačiau? Jūsų ir mano paveikslėlį, 
nuotrauką, atsimenat, kurią mudu kadaise pasi
darėme?

— Įdomu!
— Gal atmenate Marytę Serbentaitę, — pas ją 

mačiau, ir ji man minėjo, kad jūs su jos broliu 
buvote drauge kalėjime.

Mudu pradėjome kirsti žuvieną, dešrą; užsigė- 
rėme šilta arbata. Bevalgant, aš vis galvojau, kaip 
tai gali būti, kad jis, mano geriausias jaunų dienų 
draugas, didžiulių gabumų žmogus, šiandien ko
munistas ir dėl komunizmo net yra kentėję^!

— Tebesate viengungis?
— Ne, turiu žmoną ir du vaikus.
— Kur jie?
— Čia pat, miestelyje. Kol kas gyvename drau

ge visi keturi.
Aš ryžausi pasakyti Spaliukui pamokslą.
— Sakykit man, Baly: ar jums reikėjo susidėti 

su komunistais? Argi jūs nesate tikras lietuvis?
— lyg apgailestaudamas, klausinėjau Spaliuką.

Užgėręs arbatos gurkšnį, jis atsakė:
— Kaip tik dėl to, kad esu, anot jūs, “tikrasis . 

v lietuvis,” esu komunistas. Jei gyventumėt Lietu- 
p- yoj,. tai nedrįsčiau sakyti, kad ir jūs nebūtumėt 

toks, kaip aš. Bet tamsta gyvenate Amerikoje.
— Aš gyvenu Amerikoj', bet tūli mano geriausi 

draugai yra komunistai. Kas tokio!
Čia mano buvo pameluota, bet tai dariau, kad 

parodžius, jog aš esu plačių pažiūrų žmogus ir lai 
jis manęs nesibijo.

— Taigi, tamsta gyvenate Amerikoje, o aš — 
Lietuvoj. Dėl to ir mudviejų keliai skiriasi ir akys 
lygiai nemato: kas jums balta — man juoda ir at
bulai.

Jis man, atsargiai ir lėtai, ėmė piešti esamąją 
Lietuvoje buitį.

— Atvykęs iš Amerikos pas mus trumpam lai- 
* ' kui, tamsta nesuprantate mūsų padėties ir dėl to 

aš jūs nekaltinu. Mes, marksistai, gerai žinome 
tąjį dėsnį: gyvenimo sąlygos nustato žmogaus gal
voseną. Būdami toli nuo mūsų darbo žmonių bui
ties, jūs negalite įsivaizduoti, kodėl jie galvoja taip,

/ kaip galvoja. Girdėjau, įėjote giminystėn su Gar-
* maus šeima ir gyvenate jo dvare?

— Taip. Esu Garmų žentas.
— Tuomet dar mažiau turite teisės kritikuoti 

mus, kurie nesame Garmų žentai nei marčios.
- Balys dažnai sunkiai kosėjo, krankštavo, dėl to 

.jmanęs atsiprašinėjo, ir vėl kosėjo. Supratau, jog jį 
^smaugia džiova.

“Ne tas Balys, kurį aš palikau, ne tas!” galvo- 
; jau nuolat stebėdamas jį. “Kadaise jis buvo toks 

gfvas, kraujingas, kalbus... O jo gabumai!...” 
abar prisiminė jo paskutiniai žodžiai, išleidžiant

; mane į Ameriką: “mes čia, o jūs — ten ...”
— Sakykit man, Baly, ko gi jūs čia siekiatėš? Ko 

norite?
Jis tūlą laiką galvojo.
— Hm... Ko norime? — stebėjo jis mane, tary

tum tirdamas, ar aš vertas, kadjis man atsakytų, 
’,; ko jis ir jo draugai nori. — Mes norime, mes sie- 

• Jdamės grąžinti liaudžiai, grąžinti tautai, kas jai 
priklauso: savystovųmą, laisvę, teises. Mes kovojam 

? ' už tai, kad liaudis, tauta, darbo žmonės būtų savo 
'' krašto viešpačiu.

— Revoliucijos?
Jis nusišypsojo.
— Šį žodį tamsta pasakėte, rte aš. Mudu nekalba- 

jne apie priemones, bet apie turinį, siekimąsi, esmę. 
■/• — Sovietų?

— Tai pačios tautos reikalas.
— Ir jūs manote tai pasiekti?
— O ką tamsta manote?
—r Man rodosi, anie tvirti. Tik šiandien mačiau, 

kokie galingi policininkai: guldė turgavietėje ūki
ninkus, kaip šienpiūvis žolę !

— Kas “anie”? '
— Tai reiškia, kaip čia pasakius, tautininkai.

f

— Ateitis parodys. Bet leiskit man pastebėti, jog 
ir patys esate vienas “anų/’ ar ne?

— Ne! Esu eilinis amerikonas biznierius, kuriam 
gali būti visi geri arba visi blogi, — priklauso nuo 
to, kaip jis pats jaučiasi ir sustovi. Aš einu nuo 
partijos prie partijos. Pas mus partijos, kaip koji
nės : viena šiandien, rytoj — kita.

— Įdomius Amerika žmones išauklėja, — naujo 
tipo žmones, sakyčiau! — Ir jis pradėjo kvatotis. — 
Genijų rasę Amerika kuria!

Spaliukas buvo bemanąs nuo manęs skirtis, bet 
aš, dirstelėjęs laikrodin, mačiau, jog laiko dar 
užtenka, tai prašiau jį pasėdėti ir su manim pasi
kalbėti. Taip man buvo įdomu! Maniau, sugrįžęs 
Amerikon, galėsiu ne vienam pasididžiuoti, jog, bū
damas Lietuvoj, kalbėjausi net ir su komunistų va
dovais. Be to, man rūpėjo patirti, kas parašė lape
lį, mano vestuvių išvakarėse skleistą dvare.

— Jūs lapelį parašėte, ar ne, Baly? — klausiau 
po to, kai papasakojau jam, kokį įspūdį lapelis pa
darė Ugniškiuose.

Jis pakratė galvą neigiamai.
— Bet girdėjote apie mano patėvio nusižudymą?
— Girdėjau! Visa apskritis tai girdėjo. Daugiau: 

sutekšlenimas sioželkos vandens, kur Jurgis Kilpa 
nusiskandino, buvo girdimas visoje Lietuvoje ir 
net už jos ribų!...

— Jis buvo labai godus žmogus ir tamsus, pasa
kysiu jums atvirai.

— Ar dėl to mes kalti? Už tai atsakomybė krin
ta ant santvarkos, kuri išauklėja tokius žmones!

Balys platokai kalbėjo apie Lietuvos santvarką, 
apie kai kuriuos pasaulinius reiškinius, man pri
minusius savišvietos mokyklą, kurią kadaise aš lan
kiau Vandenmiestyj, bet nieko neišmokau. Tūli jo 
sakiniai skambėjo lygiai taip, tarsi juos būtų dės
tęs Balandis ar vaistininkas Žemaitis.

— Dabartinė mūsų krašto santvarka remiasi tuo 
principu: kuris turtingesnis, tas galingesnis, kuris 
galingesnis, tas viešpatauja, — silpnesnis jam pri
verstas trauktis iš kelio. Gyvatė gyvatę ėda. Tai 
raisto įstatymas, bet pagal jį šiandien priversta gy
venti mūsų tauta! Garmus praryjo Jurgį Kilpą, kas 
kitas gal prarys Garmų. Rydami vieni kitus, jie 
drauge ryja, naikina geriausius.mūsų tautos sūnus 
ir dukras.

Įterpimas Garmaus į pokalbį, man buvo neskani 
piliulė, bet aš nieko Baliui nesakiau. Rūpėjo man 
dar vienas dalykas: kas buvo tas berniukas, kurį 
žvalgybininkas ir Vytautas kamantinėdami kanki
no dėl lapelių platinimo.

— Ar jūs girdėjote apie jį?
—Girdėjau.
— Ar tiesa, jog komunistai bern.iuką siuntė la

peliam skleisti?
— Griežtai užginčiju! — atsakė jis.
— Tai, manote, berniukas buvo sumuštas visiš

kai nekaltai?
— Aišku! .'r
— Kas su juo atsitiko, — jis paleistas?
— Taip. Bet akutė išmušta ir rankutė išsukta — 

amžinas ubagas.
— Kas jam už tai atlygins?
— Aš tamstos nesuprantu.
— Kas berniukui ar jo tėvams duos pinigišką 

atlyginim4 už nekaltai sumušimą ir suubaginimą?
— prisimygęs klausiau Spaliuką.

— Atlyginimą jis gaus, kai nueis pas jūsų patėvį, 
Jurgį Kilpą. Tik ten! — Ir jis šaižiai nusišypsojo; 
nejudindamas galvos, Balys tūlą laiką liūdnai žiū
rėjo pro langą, ir aš mačiau iš jo akių riedant aša
ras!

— Tai visgi, — kalbėjau, — visgi, man ši jūsų 
santvarka atrodo keista!

— Ji ne mūsų! — vos pradaręs lūpas, rūsčiai, 
griežtai atsake jis.

Spaliukas buvo gabus debatorius. Ligi tol aš 
jaučiausi galįs kiekvieną sumalti, sukritikuoti, bet 
kai su juo pasikalbėjau, pamačiau, jog man stokuo- 
ja amunicijos jam nugalėti. Jis kalbėjo lėtai, ne
sijaudindamas, bet jo žodžiai, jo sakiniai buvo ryš
kūs, kai kada pasakyti su aštria pagieža, o kai kada
— su kandama ironija bei satyra. Klausinėjo jis 
mane apie Ameriką, apie darbininkų judėjimą, 
prezidentą, Kongresą, bet ne į kiekvieną jo klausi
mą aš galėjau pataikyti. Man tuojau buvo aišku, 
jog Spaliukas apie Ameriką žino nemažiau, kaip aš, 
o gal dar daugiau!

Stebėjausi, kodėl Spaliukas neprisiminė mano as
meninių reikalų, kodėl jis nepaklausė, kaip gyvenu. 
Nejaugi jis, maniau sau, dar nežino, kad aš esu 
Ūgniškių palociuj-e šeimininkas. Man itin buvo įdo
mu patirti Balio nuomonė apie mano uošvį.

— Suprantu, jums nepatiks mano susigiminiavi
mas ne su jūsų pažvalgų šeima. Kaip žinote, esu 
Garmaus iš Ūgniškių žentas, susituokiąu su jo vie
nintele dukterimi, Lujiza.

— Tikrai pakilote! O kodėl man tai, manote, ne
patiks?

— Jis ne jūsų pažvalgų žmogus.
— Juk ne aš jo dukterį vedžiau, — tamsta. ,
— Mano žmoną pažįstate, ar ne?
— Neturėjau laimės.
— O uošvį?
— Labai gerai!

Užsiprenumeravo “Kelias į Laimę”
Uršulė Bagdonienė (ir $1 aukoja), K. Levine, A. Norkienė, M. 

Riskevičius, Joe Diillis, Geo. K. Savickas; per D. M. Šolomską: 
O. Mickevičienė, St. M. Lesis, L. Johnson.
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< Laukiame dovanų iš visos Amerikos daiktais ir pinigais 
Visi ir visur rūpinkimės sustiprinimu savo dienraščio 
finansiniai!

Prisiminus 1920 m. Palmerio Ablavas ant 
“Raudonųjų” ir 3 Menesių Gyvenimą

(Tąsa)
Pirmadienis, sausio 5 d., 

5 vai. ryto. Visi kaliniai su
kilę, kai bitės avilyje ūžia. 
Vienas šaukia savo draugą, 
o kitas savo. Kiti dainuoja, 
ūžimas be galo.

Laukiam valgio, bet nė
ra. Gal apie 10 vai. atvežė, 
bet su tuo valgiu alkanus 
tik susargino ’(čia nebuvo 
virtuvės. Kitame name bu
vo kriminalistai, tai ten 
buvo ir virtuvė, kurioje ir 
mums darė valgį).

Taip ir prabuvome pir
mą dieną. O tas ūžimas, 
dainos, bildėjimai nesiliau
ja dieną ir naktį. Sargai 
stabdo, bet kas čia paisys.

Sausio 6 dieną — tas 
pats, bet po pietų, apie 4 
vai. pirmą kartą išleido 
laukan ir' liepė neštis tuos

žmonių. Jo darbas yra eiti 
i administraciją ir reika
lauti, kad:

j Parūpintų daugiau 
rų su dangčiais;

Sutaisytų šildomojo 
dūdas;

Parūpintų blanketų
kloti (mes turėjome gulėti 
su drabužiais, nes be to bū
tume sušalę);

Duotų kiek geresnį valgį

luotą ir atšalusį). *
Komitetas pagamino kon

stituciją ir išrinko iš savo 
tarpo trijų asmenų valdy
bą.

Administracija nenorėjo 
pripažinti tokio “sovieto”. 
Jie sakė: čia yra kalėjimas, 
mes jokių jūsų komitetų

riekutės duonos} kaušas 
sriubos ir vėl juodos kavos, 
be cukraus; vakarą pupelių 
(binzų), tiek pat duonos 
ir žilos arbatos, biskį už
saldintos.

Vienas vyras, Julian 
Marmish, iš Bridgewater, 
Mass., pradėjo verkti ir 
verkti. Jis buvo atskirtas 
nuo šeimos. Jį priėmė į li
goninę, bet jau buvo per 
vėlu, jo nervai buvo nepa
gydomai suirę.

kibirus, kuriuos mes ture- nepripažinsime. Bet komi-' 
lome savo kambariuose . ^^‘nenusigando, tęsė sa- 
išvalyti (o kai kurie ir vi- ! -.i . r ’ Y
sai neturėjo kibirų, turėjo 
kokį bliūdą). Kiemas (yar- 
das) aptvertas aukšta tvo
ra. Viduryje buvo išmūry
tas didelis lovis, į kurį mes 
išpildavom tuos kibirus.

Ten mes pamatėme vieni 
kitus. Visi buvome apžėlę 
barzdomis — tikri “bolševi
kai,” kokius kapitalistų 
laikraščiai piešdavo. Visų 
kartu neleido, bijojo: manė, 
kad kai visus sykiu išleis, 
tai jie pakils ir nuskris, 
kaip balandžiai.

Pirm išleidžiant laukan, 
dar išdalino numerius, 
nepaklystūme.

Išrinkome
Komitetą-Sovietą

Išrinkome komitetą iŠ 10 i
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vo darbą tolyn.
Mūsų sąlygos didžiumoje, 

vis dar tokios pat, kaip ir 
buvo. Tačiau pradėjo leisti 
į valgomąjį kambarį valgy
ti. Pavalgei, ir vėl užraki
na. Už kokios valandos ’ ir 
vėl einame, kieman, bet vi
sų kartu neleidžia.

Mes čia buvome 410 vy
rų ir 14 moterų, bet mote
rys buvo atskirai, kur tai 
ligoninėje buvo joms pada
ryta vieta toje pat saloje.

Kai kurie pradėjo sirgti 
nervų krikimu' — dėl ats
kyrimo nuo šeimos ir nuo 
tokio valgio. Valgis buvo 
toks: rytą avižinė košė, be 
jokio skonio, 2 griežiniai 
duonos ir puodukas kavos, 
be cukraus; pietumis dvi

atėjęs ant penkto aukšto, 
šoko žemyn ant cemento ir 
užsimušė vietoje. Mūsų 
veikiantysis komitetas iš
kėlė administracijai krimi
nalinį apkaltinimą už žmo
nių saužudystę.

Komitetas pirmiau buvo 
įteikęs reikalavimus page
rinimų komisionieriui Ja
mes A. Sullivan, bet jis, pa
ėmęs iš delegatų popierą, 
vis pakiša po staltiese, sa
kydamas, jog jis pamatys, 
ką daryti. Bet kai pamatė, 
kad žmonės žudosi, tai ir 
persigando. Trečią dieną, 
sausio 9-tą, p. Sullivan jau 
sutinka kalbėtis su mūsų 
komitetu:

— What do you want?- 
klausė jis.

— Daugiau ir geresnio 
maisto; įleisti namiškius 
pasimatymui; leisti išsiųsti 
ir priimti laiškus nuo na
miškių; įleisti laikraščius; 
kad iš knygyno duotų kny
gų ; tabaką, cigaretes ir sal- 
daines pardavinėtų čia, vi
duje, — buvo mūsų reikala
vimai.

(Daugiau bus)
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Šeštadienį prasidės 6-tą vai. vakare 

Sekmadienį nuo 2-ros vai. po pietų

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiam

4 pusl.i—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree Kovo 1, 1950



Philadelphia, Pa.
Paukšteliai Visuomet
Tą Pačią Giesmę Gieda

Čia kas metai surengiama 
pokilis, neva minėjimo Lietu
vos “nepriklausomybės.” Su
važiuoja iš visų apylinkių 
įvairiausių ištroškusių poniš
kos nepriklausomybės. Jie čia 
pbteriauja, dainuoja, šoka, 
pako pamokslus ir, pagaliau, 
dolerius meškerioja.

Jau kelinti metai, kaip po
nai “profesoriai” prižada 
“tuojau išvyti maskolius iš 
Lietuvos” ir padaryti gražiau
si rojų. Tik dar reikia pini
gų ir pinigų. Dabar irgi to
kias pat giesmes atgiedojo. 
Jiems dabar reikia nebe tik 
pinigų, bet ir karo. Ir kuo 
greičiausia, nes, sakoma, juo 
toliau traukia, tuo gali būti 
blogiau. Dabar jau greitu 
laiku mūsų prezidentas pa
skelbsiąs, kokiu keliu Stali
nas būsiąs paklupdytas ir ati
duos jiems valdyti Lietuvą. 
Tik dar trūksta pinigų. Buvo 
laikai, kuomet Rusijos caras 
valdė Lietuvą, tai mūsų kuni
gai šaukė, kad “caro valdžia 
nuo dievo” ir nevalia jai prie
šintis! Sakydavo, kad esąs 
dievo prisakymas — “Neuž
mušk”! O dabar —kad tik 
greičiau karas ir, žinoma, už
mušti kuodaugiausia! Kuri

valdžia dabar yra nuo dievo?

Čia Lietuviai Darbuojasi

Štai, Philadelphijos šiauri
nės Dalies Lietuvių Republi- 
konų Klubas rengia pokilį pa
gerbimui savo narių, kurie su
laukė 65 metų amžiaus, arba 
išbuvo draugystės nariais per 
35 metus. Jiems bus įteikta 
garbės nario paliudijimai, kad 
jiems nereikės mokėti dau
giau narinių duoklų. Bus gra
ži pramogėlė ir vaišės veltui. 
Tai įvyks 9 dieną kovo, klubo 
name, 1218 Wallace St. To
kių narių šiuo sykiu bus virš 
130.

Lietuvių Moterų Klubas irgi 
darbuojasi. Jos rūpinasi me
no kėlimu. Jos rengia; gražų 
teatralį perstatymą. Tai bus 
suvaidinta komedija “Trilypė 
Pora.” Ją parašė žinomas 
komedijantas J. Juška. Ją 
suvaidins gerai patyrę lošėjai 
Liaudies Teatro aktoriai iš 
Brooklyno. Tai bus 18 kovo,. 
414 Green St. Kas praleis 
nematę šios juokų komedijos 
—gailėsis ilgai.

Literatūros Draugiojs kuo
pos šiemet mano dirbti dau
giau. 10 kuopa rengiasi tu
rėti puikią vakarienę 30 d. 
balandžio, 735 Fairmount

Avė. Čia verta visiems atsi
lankyti ir pabaliavoti, pasikal
bėti.

Lyros Choras labai energin
gai mokinasi ir rengiasi ypa
tingai palinksminti philadel- 
phiečius. Jie žada duoti kon
certą ir balių, tai bus 13 ge
gužės. Bus visa eilė naudingų 
parengimų pirm negu prasi
dės išvažiavimai į parkus.

Lyros Choras neseniai daly
vavo tarptautiniame konteste 
Pennsylvanijos Universitete. 
Viskas gerai pavyko. Gaila, 
kad lietuvių neperdaugiausia 
atsilankė. Lyros Choro ir Mo
terų Klubo parengimai verta 
remti, nes ką jie žada, tai su 
kaupu išpildo. Dėdė R.

Rochester, N. Y.

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ISIGYKIT JAS TUOJAU

V
---------» «---------

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

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, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėj imas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.-

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

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

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

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

Kita svarbi knyga yra

Darbininkų Sveikata
Parašė

DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS
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 610 puslapių. Kaina $3.00.

Vasario 16-tą įvyko Gedemi- 
no Draugystės vakarienė pa
gerbti draugą G. Švedą, iš
dirbusį 25 metus draugystės 
visokiuose darbuose. Pirmi
ninku išbuvo 10 metų. Pirmi
ninko. vietą d. Švedas turėjo 
apleisti dėl to, kad susirgo 
širdies ataka. Jam susirgus, 
tą vietą užėmė d. W. Lekavi- 
čia.

Drg. švedas su visais drau
giškai sugyveno ir dirbo 
draugystei, kiek galėdamas. 
Tai visi draugystės nariai nu-' 
tarė pagerbti ji už w© darbus: 
surengti pažmonį ir suteikti 
dovaną. Parengime dalyvavo 
apie 300 žmonių, buvo pilna 
svetainė. Kurie neturėjo iš 
anksto nusipirkę tik i etų, turė
jo grįžti atgal.

Susėdus už stalų, pirminin
kas Lekavičia įteikė d. švedui 
dovaną,' piešinį laikrodėlį. 
Draugė Lekavičienė prisegė 
gėles d. Švedienei ir abiem.

• pirmininkams, o publika gau
siai plojo, išreikšdama pade- i 
ką draugams švedams.

| Abu pirmininkai pasakė tin
kamas kalbas. Draugai šve-

I dai labai visiem padėkojo už 
I dovanas ir vaišes ir komisi
jai už surengimą ir pagami
nimą skanios vakarienės — 
kalakutienos.

Komisijoje ir virėjomis bu
vo šios draugės: A. Lekavi
čienė, D. (jaunoji) Valtiene, 
A. Baronienė, Maldaikienė,
V. Zlatkienė, StugeVičienė, L. 
Bekis, F. Manelis. Vakarienės 
metu dirbo Maldaikytė, Mo
tiejūnaitė, G. Vaitas, Al. Ma
nelis, J. Vilkaitis, J. Bazar, G. 
Daukas, Kurkulis. Taipgi pri- 
ruošime vakaro daug dirbo
W. Lekavičia, J. Vaitas, J. 
Stančikas. Ir daug kitų pri
sidėjo įvairiais darbais. Malo
nėkite atleisti tie, kurių var
dų nesužinojau ar gal pralei
dau, nes buvau labai užimta 
su kitais darbais.

Draugai švedai ant rytojaus 
suprašė visus dirbusius ir pa
vaišino skaniais valgiais ir gė
rimais.

Drg. švedai širdingai dėkin
gi Gedemin© Draugystei už 
dovanas, visiems dirbusiems 
šiame parengime ’ ir visiems 
dalyviams. Korespondente.

New Britain, Conn.

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 Motęrų 
Komitetas. Gaunama Laisvėje,

Užsisakydami knygas, rašykite:

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

■WW—".L. J ..... f LŪ11 '■ JI'

Sekmadienį, vasario 19-tą, 
buvo neva Lietuvos “nepri
klausomybės” m i n ė j i m a s. 
Bendrai surengtas tautininkų 
ir kunigų. Ceremonijos pra
sidėjo ant trijų po pietų, Lie
tuvių svetainėje.

žmonių prisirinko pilnutė
le svetainė, galėjo būti koki 
septyni šimtai.. Programa su
sidėjo iš 8-nių punktų. Pir
miausia Šv. Cecilijos mišrus 
choras vadovaujant vargo
nininkui Vytautui Marijošiui 
sudainavo Amerikos ir Lietu
vos himnus. Iškilmingas Vė
liavų įnešimas. Trumpai kal
bėjo vietinis P. Poskus. Jis ir 
pirmininkavo.

Kalbėjo tūlas Z. Strazdas, 
iš Hartford, kuris da neseniai 
atvykęs iš Vokietijos. Jis kal
bėjo iš rašto. Priėjęs pasitie
sė pundą popierių ant stalu- 
ko, galvą nulenkė — pasirė
mė abiem rankom, sėdynę at
kišo, o didelis, kas sudarė ne-

kokį įspūdį. Taip ir skaitė 
visą valandą, kaip Lietuva 
dar kunigaikščių buvo valdo
ma. Priėjo iki A. Smetonos 
laikų, kaip tuomet buvo gerai 
gyventi, kaip Lietuva gražiai 
buvo atsistačius.

Kiti visi punktai susidėjo iš 
dainų ii* proklamacijų. Pane-' 
lė Valenčiūtė puikiai skambi
no kanklėmis. Buvo per
trauka — neva Lietuvos rei
kalams dolerių rinkliava. 
Kaip tik buvo paskelbta ko- 
lekta, tai veik piįsė publikos 
išėjo žemutinei) svetainėn, o 
po rinkliavai sugrįžo.

Išėjo kalbėti pats kunigas 
Karkauskas. Ir kai jis atida
rė savo burną, tai sugadino vi
są gerąją nuotaiką, 
nigužis toks pat 
koks buvo Chicagoj 
pralotas Krušas, 
greitai supyksta,

šis ku- 
gaivalas, 

velionis 
Rėkdamas 
užsidega,

parausta, tartum virtas vėžys. 
Jis čia neseniai atkeltas iš 
Ansonia, Conn. Jis koliojo vi
sus tuos, kurie skaito komu
nistų laikraščius. Anot jo, 
kurie skaitot, tai meskite! 
Neimkite nei Į rankas. Ant 
galo ėmė šaukti, kad žmonės 
boikotuotų tuos biznierius, 
kurie skaito ii' garsinasi pa
žangiuose laikraščiuose. O 
apie bažnyčią ir žmonių sie
las, kaip kunigui pridera, 
anei žodžio!

žmonės ne biznierius turė- 
0 kunigus! Juk

žmonės geriau gyven- 
Kaip matot, tai kunigai 

visai nereikalingi.
Aukų ant salės buvo su

rinkta suvirs šimtas dolerių. O 
ryto bažnyčioj’ sakė surinko 
virš penkių šimtų.

Reporteris.

tų boikotuoti, 
be jų 
tų.

Johnson City, N. Y
Jau 14-ta savaitė prasidėjo, 

kaip mudviem su sesute ten- 
miestelio 
Hospital, 

tėvelis A.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Tai jau šį penktadienį, kovo 3 
d. seniai pradėta rengti ir ilgai lau
kiama įvairumų pare, įvyks 8 va
landą vakare, Lietuvių/jųzeKiinėjc, 
29 Endicott St. LDS ^^kUopos 
pirmas tokis parengimas; interesiin- 
ga žaismė ir dovanos pasižymėju
siems lošėjams ir gerokam skaitliui 
dalyvių dovanos, tai yra traukiama 
iš visų įžangos tikietų dalyvaujan
čiųjų. Visi nariai ir ne nariai kvie
čiami dalyvauti. Be abejonės, . būsi
te patenkinti. Rengėjai.

(37-38)

HARRISON-KEARNY, N. J.
Parengimclis, kurį rengia LLD 

136 ir LDS kuopos, įvyks kovo 
(March) 4 d., ateinančio šeštadienio! 
vakare. Po antrašte 15-17 Ann St.. Į 
Harrison, N. J. Pradžia kaip 7:30 
vai. vakare. Prašome visus geros 
valios lietuvius iš visos apylinkės. 
Užtikriname, jog kas tik būsite šia
me vakarėlyje, pilnai būsite pasi
tenkinę, nes bus gerų užkandžių, 
gėrimų ir puiki muzikei šokiams, taip, 
kad ir seniai pajus’ esą jaunuoliais.

Kviečia Komisija: B. Kushlicnė, 
Kisielienė ir M. Pakštiene.

(37-38)

ka lankytis mūsų 
Wilson Memorial 
kur randasi mūsų 
Zmitra, sunkios ligos paguldy-- 
tas.

Jis nori širdingai padėkoti 
visiems geriems draugams ir 
draugėms, kurie taip tankiai 
jį atlanko ir pralinksmina. 
Jis taipgi susigraudinęs bailia, 
kad j’is nesitikėjo, kad 
tiek daug, gerų draugų 
draugiu.

h- už tai 
k ©jame!

mes visiems

Dabartiniu 
lietuvių ligonių 
ligoninėje, 
veli© kambario

M.

turi 
ir

laiku ir daugiau 
randasi šioje

Greta mūsų tė- 
yra atvežta

kritiškoje padėtyje Mikailie- 
ne, motina Onos Uogintienes 
ir Dellos Katilienės. Della 
skundėsi, kad jos vyras Adol
fas dabar randasi Scrantone 
pas savo motiną, kuri irgi ser
ga.

Siunčiame užuojautą drau
gėms ir jų šeimoms.

Marė Kaminskienė
randasi čionai ir turės sunkią 
operaciją ant inkstų.

Jau 7 savaitės, kaip ligo
ninėje guli po operacijos 
Stanley Opalock, Liūdės 
B 1 i n k e v i čienės vyras. Jis 
sveiksta.

šių ligonių draugai ir pa
žįstami raginami juos aplan
kyti. BRONE.

irgi

Baltimore, Md visos dirbkime labui darbo 
žmonių ir demokratijos.

Drau-Lietuvių Literatūros 
gijos 25 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyko vasario 13 
d., Lietuvių Svetainėje, 851 
Hollins St.

Pirmininkas V. Stankevičius 
atidarė susirinkimą ii' pakvie
tė valdybos narius užimti sa
vo pareigas. Iš valdybos ii 
komisijų raportų pasirodė, 
kad darbai atliekami gerai. 
Finansų sekretorius A. Žej 
maitis pranešė, kad nariai 
duokles mokasi gerai, jau yra 
18 narių užsimokėjusių už 
1950 metus. _ Jis raportavo, 
kad daug ekstra darbo susi-

I daro išrinkimui iš tų narių, 
kurie neateina į susirinkimus.

Birželio 4 dieną bus sureng
tas piknikas dienraščio Lais
vės paramai. Todėl prašo
me visas organizacijas, kaip 
Baltimoreje, taip ir artimes
nių miestų, nerengti savo pa
rengimų tą dieną, o dalyvauti 
dienraščio piknike.

daugiau 
patvar

tė | 20 
Eastern 
už per-

MONTELLO, MASS.
LLD 6-tos kuopos mėnesinis 

sirinkimas įvyks pirmadienį, i 
(March) 6-tą, pradžia 7:30 vai. 
kare, Liet. Tautiško Namo kamba
riuose. Visi nariai malonėkite but i 
šiame 
svarbių 
Finansų

Liet.
Visi nariai malonėkite 
susirinkime, nes 
reikalų atlikimui.
Raštininkas’

su- 
kovo 

. va-

(37-38)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančiojo komiteto susirinkimas 

įvyks kovo (March) 5-tą d. (sekma
dienį), pradžia 3-čią vai. po pietų, 
Liaudies Name, 735 Fairmount Ave. 
Tą pačią dieną, 4-tą valandą, bus 
LLD 10-tos kuopos susirinkimas. 
'Pad, organizacijų atstovai, būtinai 
dalyvaukite šiame susirinkime, taip
gi dešimtos kuopos nariai visi pri
bukto minėtu laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarimui.
Valdyba. (37-38)

MONTELLO, MASS.
Kovo (March) 4-tą d. yra rengia

mas draugiškas vakaras pagerbimui 
Drg. Jono Karsono. Bus gerų namie 
gamintų užkandžių ir gėrimų. Taip
gi muzikalč dainų programa. Vieta, 
Lietuvių Tautiško namo apatinėje 
salėje, 8 Vine SI., pradžia 7:30 vai. 
vakare. įžangos nebus. Kviečiame 
vietinius ii' iš apylinkės dalyvauti 
šiame parengime LLD 6-1 a Kuopa.

(37-38)

Draugės ir draugai, meski
te į šalį nusiskundimus ir ma
žesnius naminius reikalus, 
lankykitės į susirinkimus, da
lyvaukite aptarime reikalų 
dėl laisvės ir žmonijos gero- 

reakcija 
suklaidin- 

lietuviai 
priešingą 
. Visi ir

vės. Matote, kad 
siaučia, kad kunigų 
t i naujai atvykę 
’traukiami į veiklą, 
jų pačių reikalams

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs.Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Automobilistai turi 
prisilaikyti vąžiuotės 
kymo. Vasario 20 
minučių laiko ant 
Aye. buvo areštuota
greitą važiavimą trys trokąi, 
4 taksiai ir 12 automobilistų.

Dalykas tame, kad 1949 
metais Baltimore j e automobi
liai užmušė 92 žmones ir su
žeidė 5,057.

Jau 1950 metais yra už
mušta 11 žmonių ir sužeista 
669. Daugiau saugumo. Mies
te nevalia greičiau važiuoti, 
kaip 25 mylios į valandą ir 
tai tik didesnėmis gatvėmis.

Narys.

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Yi 

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

J. J. Kandančius, H. D. 
530 Summer Avė. 

ftTEWABK 4, N. Į. 
HUmboldt 2-796

*

•I’
PHILADELPHIA, PA.

Balius su šokiais įvyks 5 d. kovo, 
sekmadienį, Šv. Marijos salėje, 331 . 
Reed St., 5 v. v. ir tęsis iki vėlu
mos. Bus' skanių valgių ir gėrimų. 
Užprašome dalyvauti vielinius 
apylinkės lietuvius. Reng.

(37-38)
Kom.

❖

PHILADELPHIA, PA.
Svarbu Žinoti ALDLD 10 Kuopos 

nariams
įvyks susirinkimas 5 dieną

VO 
po

❖ 
*
❖ko- X 

(March), nedėliojo, kaip 4 val.lį 
r7QtX Ax,^ m.. Ipiet., 735 Fairmount Avė 

svarbių
ye. Tu- «t« 
reikalų. I t 
plat in- •& 
H X. 4*

rime labai daug 
Bilietų knygutes jau reikia ]
Ii, 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

raport ų 
visi laiku.

ALDLD JO Kp. Komitetas '
(36-37)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 2t) kuopos (moterų) su

sirinkimas įvyks penktadienį, kovo 
(March) 3 d., pas drg. Bakšicnę, 
41 Glenwood Ave., Binghamtonc, 
pradžia 7:30 vai. vakare.

Mielos Draugės! Šis susirinkimas 
bus gana svarbus, tad visos daly- 

progos nepa- 
naujų narių

prirašymui į moterų kuopą.
(36-37) M. K.

vaukite jame. Prie 
mirškite atsivesti i

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

vyksta “Trilypė Pora“ iš Brooklyn, 
N. Y.? Jei ne tai jsitemykite, jog 
kovo (March) 18 d. turėsime malo
naus juoko.

Komedijų “Trilypė Pora“ parašė 
daugelio komedijų autorius, artis
tas ir režisierius Jonas Juška, gy
venantis Brooklyno. Jo visos kome
dijos yra nepaprastai juokingos, o 
ši lai jau labiausiai pavykusi tuom 
atžvilgiu.

Pajieškojimai
Paicškau savo brolio Jurgio šar

kos. Jis gyvena Philadelphia, Pa. Iš 
Lietuvos paeina nuo Rokiškio apskr., 
Pandėlio valsčiaus, Degcnio kaimo. į komediją perstatys Brooklyno 
Prašau jo paties atsišaukti, arba kas Liaudies Teatro artistai, salėje 414 
žinote apie jį, pranešti man. Marcela Green St. Būtinai pamatykite ją, 

699, nes džiaugsitės linksmai laiką pra- 
i leidę. Rengėjai.
I (36-37)

Mackcucena, Rua Javaes No. 
Bom Rctiro, Sao Paulo, Brazil.

(37-38)

ZANES’ PACKAGE STORE
Lietuviška Krautuve

LIKERIAI, VYNAI IR ALUS
PETER YANUKON1S 

savininkas

33 Center Street, Methuen, Mass
Dėl Greito Pristatymo

Telefonuokite 20167
T

MEDUS IR KAVA
Dabar pas J. W. Thomsoną galite gauti Naturalįo, soslcukravusip, 

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

P.S. Už persiuntimą nemokame.

KAVA 1:
1 »Lietuviška iš miežių kava — Barley Molt Coffee, tai yra viena iš ' • 

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

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

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

XX <-»„ TELEVISION
SHUFFLE BOARD

£

4 CHARLES J. ROMAN

Kovo 1, 19»>05 pUsi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)^Treč.,

® ;;į į 
valandoj kreipki? 11 
manęs dieną ar < 

greit suteiksime) <

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką patarnavimą. < 
Patogiai ir gražiai mo < 
dern'iškai įruošta mūsų < 
šermeninė. Mūsų patarna* < 
vimu ir kainomis būsite; 
patenkinti. ;

1113 Mt Vęrnon Sfc 
Philadelphia, Pą.

Tel. Poplar 4110

I

r
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Popiečio Rinkliava Nauja Lietuviška Filmą

I

k

Niujorkas — 
Skersai-Išilgai

Lietuvių Liaudies Teatras 
praėjusį sekmadienį surengė 
tikrai gražų ir įdomų popie
tį. Buvo kalbų, Valentis su 
Rainiene davė ištraukų iš Ši
lerio nemirštamos dramos 
“Klasta ir Meilė’’; buvo dis
kusijų ir užkandžių. Apie 
tai. manome, parašys plačiau 
LLT korespondentas.

Grįžę iš Progresyvių Parti
jos suvažiavimo (įvykusio Či
kagoje) delegatai sako, kad 
suvažiavimas buvo labai kon
struktyvus. Jame pasiruošta 
didesnei kovai už taiką; taip
gi rinkimams, įvyksiantiems 
šių metų rudenį. Progresyyie
čiai statys daugelyj vietų sa
vo kandidatus Kongreso at
stovų vietai.

Brooklyn© Technical High 
School suspendavo savo vaka
rines pamokas (klases) dėl 
to, kad stokuoja jai anglies. 
Ši mokykla, mat, tegali nau
doti kurui tik minkštąją an
glį, kurios šiuo metu mieste 
stokuoja, 2,877 moksleiviai 
lanko vakarines klases.

Netekome Sumanaus
Energingo Veikėjo

Kriaučių Žinios Bazarui Dovanos
Pas kriaučius žinių yra dau

giau, negu jų buvo, kai kriau- 
čiai atėjo ant svieto. Per 
tiek laiko Keleivyje rašė di
džiausiomis raidėmis, kad 54- 
tas lokalas neturi valdybos; 
girdi, tik nuo sausio 1-mos 
naujoji valdyba išrinkta už
ims savo vietą, tai tada lo
kalas turės savo valdybą. Tai 
turite visi suprasti Keleivio 
raštus, kad pereitų metų gruo
džio 14 d. išrinkta valdyba, 
dalyvavusių ir neunijistų, už
ims lokalo vadovybę.

Bet, gerbiamieji kriaučiai 
ir kriaučkos, susimildami, nesi
juokite daug. Įvyko visai at
bulas dalykas.

Vasalo 20 dieną buvo spe
cialiai šaukiamas Joint, Boar
do susirinkimas kas liečia 
mūsų lokalo kivirčus, ' . gruo
džio 14 d. įvykusius. Joint 
Boardo susirinkimas vienbal
siai suspendavo Joną Buivy
dą ir Praną Vaitukaiti už tai, 
kad jie bandė gruodžio 14 d. 
smurtu užgrobti lokalo vado
vybę su pagalba neunijistų. 
Vietoj užimti lokalo, kaip 
Keleivis rašė, vadovybę, tai 
patvarkyta, kad ant visados 
jokios unijoj vadovybės nega
lės užimti Jonas Buivydas ir 
Pranas Vaitukaitis.

O apie jų pagelbininkus, 
išrinktus sekretoriais, Joint 
Boardo susirinkimas nieko ne
kalbėjo, bet aš esu įsitikinęs, 
kad lokalo susirinkimas turės 
tarti žodį, ir ant toliau toki 
asmenys turi būti sutvarkyti. 
Unijos draskymas ir mūsų lo
kalo pakrikdymas, tai nėra 
pypkės išrūkymas.

Kada mūsų lokalo susirin
kimas įvyks, dar diena nėra 
paskirta, bet vįęną dalykėlį 
turime žinoti: Joint Boardas 
prižiūrės mūsų ateinantį su
sirinkimą, visi nariai bus įleis
ti į susirinkimą su unijos 
kortelėmis, ne senesnėmis, kaip 
su 3 mėnesių užsilikusiomis. 
duoklėmis, taipgi susirinkimas 
turės įvykti unijos svetainėje.

Dar noriu jums kriaučiai ir 
kriaučkos, priminti: kada lo
kalo susirinkimas įvyks (bus 
paskirta tam diena), visi da
lyvaukite, nes jūsų unija yra 
motina, ir nuo tokių “po- 
gromščikų” reikia uniją ap
ginti. <
• Aš kalbėjau ir rašiau daug 
kartų į jus, gerbiamieji kriau
čiai ir kriaučkos, kad mūsų 
lokale tie politikieriai kada 
nors sau sprandus nusisuks ir 
mūsų lokale užgims šventa ra
mybė. Mūs dabartinė lokalo 
valdyba atstovauja unijos na
rius be jokių politinių užsika- 
binėjimų.

Vasario 20 d. Joint Boardas 
pilnai užgyrė mūs seną val
dybą, o naują suspendavo ir 
pasiuntė į peklą.

J. Stakvilevičius.

šiomis dienomis gavome dau
giau dovanų bazarui. Nuo J. 
Stigienės, Brockton, Mass., 12 
juostukų, gražiai pasiūtų. 
Taipgi nuo L. Bartkienės, 
Linden, N. J., gavome du 
juostukus, irgi gražiai pada
ryti. Dėkojame abiem už 
gražias dovanas.

Laukiame daugiau dovanų 
nuo kitų gerų dienraščio prie- 
telių. Bazaras įvyks kovo 25 
ir 26 dd., Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y.

Brooklyniečiai Laukia 
Vinco Andrulio

Praėjusį sekmadienį Liet. 
Kultūriniame Centre įvyko 
jaukus kultūrinis Brooklyno 
Lietuvių Liaudies Teatro 
pietis. Lėšoms padengti
mesta :

Susituokė

po-
su-

šiuo motu visa 
lietuvių visuomenė, 
pažangioji jos d a 
susirūpino gynimu
kuriuos reakcininkai 
Tan skaičiun ieina ii

Amerikos 
y patingai 
s, gyvai

puola. Į 
Vincas . 

Andrulis (taipgi čikagietč A. Į 
Deikieųė ir Komandas iš (ne

tuo
mus Brookly-I 
mažai tebuvo Į

valstijose jau Įvyko visa eile 
mitingų ir kovo 12 d. šaukia 
m;;, svarbi konferencija, kur

Lc-Po $1 : M. Purvėnus, 1. 
vanas, S. Yurkinas, P. Buk- 
nys, V. Kartonas, J Rinke
vich, J. Byronas, Julius Kal
vaitis, G. Jamison, F. Vaitv 
kai, V. Čepulis, S. Griškus, A. 
Višuiauskienū, J. Storo, G. 
Waresonas, Globičius, G. Kli
mas, 4. Juška, Mary Kalvai- 
tienė, V. Bovinas, K. Rušins- 
kienū, Mary Marshal], Julia 
Šimkus, Mary Kulik, Anna 
Jonikis, B. S.hollan-Sukaskas, 
Anna Mills, A. Mikalas, O. 
Čepulienė, K. Petrikienė, Ma-

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,
Atlantic Ave., Richmond 
N. Y. 
m as. 
misija,
bus kolekta padengimui lėšų. 
Ir taipgi prie' šitos f ii mos dar 
ir trumputė angliška 
bus lodoma.

f r aiškiai atlieka savo roles.
Taigi, sulaukę' kovo mėne

sio 4-tos ir 5-tos dienų nei vie
nas ir nei viena nepraleiskite 
nepamatę šitos naujos Tilmos. 
Mos, rengėjai, gi užtikrinam, 
kad jūs nesigailėsit ją pama-

.širdingai kviečia
Parengimų Komisija.

S. Kilmininkas Klimas 
kad jis sutinka ir i ki-

f

Filmą rodys Geo.

Įžangos nebus,

11 0-06 
Hill, 
Kli- 
Ko- 
bet

filmą

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

i

Prieš virš savaitę laiko Niu
jorke mirė žymus žmogus, 
energingas veikėjas už darbo 
žmonių reikalus.

Juo buvo Sam Weisman, 48 
metų amžiaus vyras, visuomet 
pilnas energijos ir atsidavęs 
darbininkų klasei draugas.

Jis mirė vasario 18 dieną 
nu0 širdies smūgio.

Palaidotas Wellwood kubi
nėse (Long Islande) greta sa
vo sūnaus, Frank, tarnavusio !

, praėjusiame kare aviacijoje- 
leitenantu ir žuvusio Vokieti-1 
joje 1945 m.

Velionis Weisman gimė 
Niujorke, ir jaunose savo am
žiaus dienose jis pradėjo savo 
darbu duoną pelnytis. Buvo 
gatvekario konduktoriumi, vė-

■ Jiau dirbo adatos pramonėje 
ir ten, kaip unijistas, pradėjo 
veikti.

Paskui velionis dirbo kitose 
\pramonėse — tarp kitko, jis 
, yra buvęs Food Workers In

dustrial Unijos sekretorium- 
iždininku.

Būdamas unijistu, jis supra
to, kad tik darbo unijos ne
išgelbės darbininkų klasės; 
reikia šviestis politiniai ir rei
kia stoti į savo klasės partiją. 
Jis patapo nariu Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partijos ir 
buvo juo iki mirties.

1929 m. Weisman su kitais 
maisto pramonės darbininkais 
aplankė Tarybų Sąjungą. 
Grįžęs iš ten, jis dar energin
giau pradėję veikti.

Geriausiai ir ryškiausiai 
Sam Weisman pasižymėjo

( 1930 m- ir vėliau bedarbių 
Ą organizavime ir kovose už šal

pas, už darbą.
Per tūlą laiką jis buvo Ko

munistų Partijos organizato
rium. Taipgi veik kiekviene- 
riais metais Weisman organi
zuodavo Gegužės Pirmosios; 
Paradus.

Jis turėjo didžiulių gabumų 
organizavime darbininkų*.

Mirdamas, velionis paliko 
savo žmoną Anną, 17 įmetu | 
amžiaus dukrelę Ruth ir 90 j Įj)$ GeOffaS

Atsiminkit Sekmadienį!
Kovo mėn. 5 d. Lietuvių 

Kultūriniame Centre įvyks 
Lietuvių Moterų Klubo šau
kiamas mitingas paminėjimui 
Tarptautinės Moterų Dienos.

Prelegentė Bronė Šalinaitė- 
Sukackienė duos prelekciją, 
paįvairintą dainomis, muzika. 
Jos prelekcijos tema: “Triūso 

į ir Sąmišio Dainos.”
Pradžia lygiai 4 v. p. p. 
Įėjimas nemokamas.
Kviečiame visus ir visas!

metų senutę motiną, taipgi du 
brolių ir vieną seserį.

Weismano mirtis — didžiu
lis nuostolis Niujorko darbi
ninkams.

Jis mirė, 
bai niekad

Lai ilsisi 
likusieji, tęsime paliktą 
bą 
šviesesnio rytojaus 
žmonėms ir visai tautai 1

N.

bet jo gražūs 
nemirs.
jis ramiai, o

dar-

mes, 
dar-, 

kovą dėl taikos, dėl 
darbo

Jau Persikėlė
LDS Centro raštinė-ofisas 

jau naujoje vietoje, jau Kul
tūriniame ‘Centre.

Suvežta čia viskas, bet dar 
ne viskas sutvarkyta.

Tačiau atrodo, jog ofisas. 
bus gražus, su septyniais lan- Į 
gaiš, žiemą šiltas, o vasarą • 
bus neperkarštas, ventiliaci
jos užtenkamai.

Ruth Balchunas ištekėjo už 
Eugene Sanford. Santuoka 
įvyko vasario 26-tą. šeimy
ninio pobūdžio pubūvis įvyko 
jaunuolės Rūtos tėvo namuo
se, 36 Stagg St., Brooklyne, 
dalyvaujant nedideliam būre
liui šeimos ir jaunojo 
miausių asmenų.

Tuojau po vestuvių jaunie
ji išvyksta Kalifornijon, kur 
yra apsigyvenę jaunojo tėvai, 
buvusieji brooklyniečiai, Mr. 
ir Mrs. E. Sanford. Apsigy
vens 4727 54th St., San Die
go, Cal.

Nuvykę Kalifornijon, jau
nieji atlankys Rūtos dėdę ir 
tetą F. Balčiūnus, taipgi J. 
Karosus, gyvenančius San Le
andro, Cal.

Linkime jauniesiems laimės 
poroje ir naujojoje vietoje.

Kaimynai pasigesime malo
nios grakščios jaunuolės ir vi
krios patarnautojos. R u t h 
nuo mažytės mergaitės, moks
lo pertraukomis ir pabaigusi 
mokyklą, buvo nuolatinė tė
vams 
je - 
je 36 
St.

arti-

talkininkė jų krautuvė- 
d u o n k e f) y k 1 o j e, • esančio- 
Stagg St., netoli Lorimer

Rčkūnas prelatas Sheen sa
kė sekmadienį pamokslą St. 
Patricko katedroje. Jis mi
nėjo, jog, girdi, velnias labai 
smarkiai darbuojasi tarp žmo
nių,—niekad pirmiau jis taip 
nesidarbavo, kaip 
Prieš velnią reikią 
priešintis, nes jis,
gali daug blogo pridaryti

daba r. 
smarkiai 

nedorėlis,

py
le u-tus atvykti pats Andrulis, 

ris geriau nei kas kitas gales 
nušviesti tai, už ką ir kaip

ryti, kad kovojus prieš reak
cininkų pasimojimus.

Manoma, jog Vincas An
drulis bus pas mus kada nors 
antroje kovo mėnesio dalyje.

Laiškelis iš Čikagos
so-Pavėluotai mus pasiekė 

karnas K. Stanislovaitienės 
laiškelis iš Čikagos.

‘Esu Progresyvių Partijos 
konvencijoje. Connec t i c u t 
valstija prisiuntė virš 20 dele- 

vakarą girdėsime 
rytoj — Robeso- 
Gal toks ir kitus 
sutikti. . Sekma- 

i Detroitą, kur

gatų. šį
Wallace’a, o 
no koncertą, 
lietuvius čia 
dieni vyksiu
gal teks praleisti diena kita... 
K. Stanislovaitienė.”

Gerb. Stanislovaitienė, kaip 
žinia, yra žymi darbuotoja 
Progresyvių Partijoje. Ji: 
daug veikia Connecticut vals
tijoje, ypatingai Watcrburyj, 
kur ji gyvena. Praėjusių pre
zidentinių rinkimii metu gerb. 
Stanislovaitienė buvo Wallace

President Lietuvių, Komi- 
pirmininkė; ji tuomet la- 
plačiai veikė.

teto 
bai

praėjusieji sekmadienis, ir 
pirmadienis Niujorke buvo la
bai šalti ir vėjuoti. Bet snie
go nebuvo, tai žmonės galėjo 
bent greičiau gatvėmis pasi
skubinti ir važiuoto nesu-

Biznių Atskaitos Del Taksų
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 

Federal'ių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl 
individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) 
ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, kuris 
yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti
nėse Valstijose ir Federalėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose.

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

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

Telefonas: EVERGREEN 4-3049.

coęr0
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TELEPHONE
STAG G 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Laisnluotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

Venskūnas, J. Weiss, P. Rai
nys, R. Mizara, Pov. Alekna, 
Aid. Aleknienė, W. Skuodis, 
K. Jankaitis.

Viso, su smulkiais, $48.25.
Liaudies Teatro valdyba

širdingai visiems dėkoja. V.

IDS 1-mos Kuopos 
! Nariam

Visi LDS 1-mosios kuopos 
nariai, atsiminkite, kad mūsų 
.mėnesinis mitingas įvyks an
tradieni, kovo 
vių Amerikos

Reikia pasakyti, kad 
“Paparčio žiedas” yra 
šiai pagaminta, spalvuota ir 
graži. Už tai reikia atiduoti 
garbę filmininkui Geo. Kli
mui. Mes, lietuviai, čia, Ame
rikoj, iki šiol dar neturėjom 
tokios gražios lietuviškos fil- 
mos. EįĮmoje, dar ir tas labai 
gražu, Bead, ot, mūsų Liaudies 
Teatro aktoriai vaidina, mū- 

i dainininkai 
Li etų vi ų Kal- 
šokikai šoka 

solistės ir so
li’ visi gerai

aktoriai 
su Aido Choro 
dainuoja, mūsų 
bos Mokyklėlės 
ii' taipgi mūsų : 
listai dainuoja.

7 dieną, Lietu- 
Piliečių Klubo

kad dabar mi- 
pirmą

filmą 
vyku1-

Irene Rich kadaise buvo žy
mi žvaigždė filmose (nekal
bamose). Jinai jau sulaukė 
58 motų amžiaus, vadinasi, 
jau nebejauna. Miss Rich bu
vo tris kartus ištekėjusi. Da
bai’ skelbiama, jog ši aktore 
nusitarė dar kartą ištekėti už 
70 metų amžiaus kavalieriaus, 
tūlo George TL Clifford, tur
tingo senio.

PRANEŠIMAS
RISCHMOND HILL, N.
LDS 13 kuopos susirinkimas 

kovo 2 d., 8 v. v., Liberty 
torium, 110-06 Atlantic Avė.

kad nariai susirinktų,

įvyks 
Audi- 
Svar- 

! bu, kad nariai susirinktų, nes tu- 
■ rimo daug dalykų apsvarstymui.

M. Klimas. (36-37)

GREENWOOD 
WINE & LIQUOR STORE

f I I

Atsiminkite,
tingai visuomet įvyks 
antradienį kiekvieno mėnesio.

šiame mitinge, be kitų rei
kalų, bus skaityta d-ro J. J. 
Kask jaučiaus paskaita,—svar- j 
bi paskaita, liečianti sveikatą *
kiekvieno.

Todėl prašomi visi būti la'i- 
l-.u : lygiai 8 vai. vak.

Kinio skaitysite šituos : 
džius, pasakykite, ir kitie 
LDS 1-mos kuopos naria 
kurio, gal būt šio pranešimo 
neskaitys. Narys.

Esu 
bininkas, 
trobų ir 
budinkų. 
bio, biie 
muose. 
bininkas 
Farmų
tic Ave., Richmond Hill, N. Y.

(36-37)

PAJIEŠŠKAU DARBO 
ANT FARMŲ

pilnai patyręs farmų dar- 
taipgi nusimatau taisymą1 
statymą naujų nedidelių 
Aš nepaisau didelio uždar- 
tik būtų žmoniškumas na- 
Kam reikalingas toks dar- 

,rašyki ic šiuo antrašu:
Darbininkas, 110-12 Atlan-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

. Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
I

Penktadieniais uždaryta

PEIST LANE
DRUGS, Inc

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

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

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken 

, (Rutkunai) Savininkai

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

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

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

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

Matthew A
BUYUS

Newark 5, N. J
Tel. Virginia 7-4499MArket 2-5172

TONY’S

Telefonas
EVergreen 4-7729

Joseph Zeidat Jr., prop
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

(Buyauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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

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

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

_____ S 1
iains, i

'71 Dire DAD 411 GRAND STREET lA)l 1 O D All BROOKLYN, N. Y

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree.,

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

| F. W. Shalins-J. B. Shalinsi .....

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0208

TELEVISION

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

1950

c




