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LLD Jubiliejus.
Irgi teisėjas.
Vėl “susimylėjo.”
Vienas kyla, kitas krinta.
Prezidentai be valstybės. 
Iš istorijos.

Rašo A. BIMBA

t

THE LITHUANIAN DAILY
Richmond Hill 19, N. Y., Penktad., Kovo-March 3, 1950 Metai XINo. 39

Darbo Žmonių 
DienraŽtia 

Kaina $7.00 Metami 
Užsieniuose $9.00V 

Queens Apskrity $8.00
KOPIJA 5c

PRICE 5c

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States.
110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. ¥.

Tel Virginia 9-1827-1828

Dienraščio XXXII.
Dar mažai tesigirdi apie 

parengimus atžymėjimui Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
35 metų jubiliejaus. Kodėl j 
delsiama? Ką galvoja di- | 
džiujų kolonijų kuopos ir vei- 

< kėjai ?
Dabar laikas geras, žiema 

dar nepraėjo, o vasara dar 
neatėjo. Centralinio Komite
to paraginimas ruošti jubilie
jinius parengimus neturi pa
silikti balsu girioje.

★
Man patinka kuopų vadai, 

kurie prižiūri narinių duo
klių mokėjimą. Jie pasidar
buoja pradžioje metų ir pas- 

|į} • kui jau tas galvos jiems ne
belaužo.

Bet turime ir tokių kuopų, 
* kuriose duoklių mokėjimas 

statomas paskutinėn vieton. 
Labai kalti tokių kuopų se
kretoriai ir iždininkai. Rei
kia pasitaisyti.

★
Sunku ir besuprasti, kokias 

neribotas galias yra pasisavi
nę Amerikos teisėjai, štai 
teisėjas Conger išleido už
draudimą prieš Paul Robeso- 
ną ir kitus žmones, kurie no
rėjo patraukti teisman New 
Yorko valdininkus už Peeks
kill incidentą pereitą vasarą. 
Nevalia jiems eiti teisman ir 
ieškoti tiesos!

Nors jie piliečiai, nors jie 
moka taksus, nors jie čia gi
mę ir augę, nors jų ir tėvų 
tėvai čia gimė ir augo, vienas 
nacbališkas teisėjas patvarkė, 

. kad jie negali naudotis kons- 
• titucijos garantuotomis pilieti

nėmis teisėmis!
Padėtis ir begėdiška ir pa

vojinga. Teisėjų sauvaliavi
mas nebesu randa ribų.

Vėl garsiai prabilo Vatika
no galva. šį sykį popiežius 
suteikė leidimą vyskupams ir 
kunigams tartis su žydais, 
protestantais, net su užkietė
jusiais bedieviais, ir net su 
patim šėtonu, “kovai prieš 
komunizmą.” Tik pasakyk 
popiežiui, kad tu kovosi “rau
donuosius,” pasikviesk talkon 
velnią ir visos tavo nuodėmės 
bus atleistos.

Bet tas tik parodo Vatikano 
galvos desperaciją. Už tvoros 
eina visos tradicijos. Liaudies 
švietimasis ir nusikratymas 
išaudotojų popiežiui nebeduo
da ramybės nei dieną, nei, 
naktį.

Kas bus, kai mokslas su- 
> naikins žmonių galvose tikėji

mą į burtus, o nebebus poni
jos bažnyčiai atsiremti? Vien 

4 tik^pamisliję apie tai mūsų
dvasininkai išsineria iš kailio.

Ar gi ne tik dėl to mūsų 
lietuviškieji klebonai kiekvie
ną naktį eidami lovon pirma 
apžiūri, ar po ja nesiranda 
“raudonojo velnio”?

Rublio vertės pakėlimas yra 
svarbus įvykis. Anglai ir ame
rikiečiai pradės statyti klau
simą : Kodėl svaro ir dolerio 
vertė puola, o rublio kyla?

Komercinė spauda visaip 
aiškina *. Ir tame ji įskaito 
komunistų suokalbį prieš 
“demokratijas.”

Čiang Kai-šekas vėl pasi
skelbė Kinijos “prezidentu.” 
Bet griežtai atsisako rezig
nuoti veikiantysis “preziden- 
tas” Li Tsung-jen. Jis sako, 

’S kad jis nori būti Kinijos pre- 
l J zidentu ir juomi pasiliks. 
V. čiango ir Li “laimė” tik ta

me, kad jie nebeturi ant ko 
prezidentauti. Čiang tupi ant 
Formoza salos, o Li sėdi New 
Yorke, apsistatęs sargais ir 

‘ tarnais. Abudu tebesitiki, kad

Reakcininkai suokalbiauja 
uždraust paramos siuntimą 
angliakasių streikui
Gengsteriai išdaužė mainierią 
šelpimo komiteto langus

Pittsburgh. — Streikuo
jančių angliakasių priešai 
išdaužė Mainierių Šelpimo 
Komiteto langus ir grūmo
jo bombomis susprogdinti 
komiteto patalpą.

Komitetas, 
International 
derio, dalina 
atsiunčiamus 
drabužius.

Automobilio 
žuvo Charles Tronick, kuris 
skleidė komunistinio laik
raščio N.
rio laidą, pašvęstą streikuo
jantiems mainieriams.

Išnaudodami tą nelaimę, 
kapitalistiniai Pittsburgho 
laikraščiai ir radijai juo 
aršiau pradėjo staugti 
prieš “raudonuosius.” Rė
kia, kad komunistai, siųs
dami streikieriams maistą 
ir drabužius, girdi, sulaiko

palaikomas 
Workers Or- 
streikieriams 

valgius ir

nelaimėje

. Daily Worke-

Anglu “socialistų” valdžia

LONDON. — Kadangi 
“socialistų” - darbiečių val
džia turi tiktai 7 atstovų 
daugumą Anglijos seime, to
dėl žada atsargiai elgtis ir 
sulaikyti savo planus dėl 
pramonių perėmimo į vals
tybės rankas. Bijo, kad at
žagareiviai - konservatai 
galėtų patraukti seimo dau
gumą prieš tuos planus ir 
taip parblokšti darbiečių 
valdžią.

Perša aprežt pensijas 
N. Y. bedarbiams

Albany, N. Y. — Repu
blikonai įnešė New Yorko 
valstijos senatui bilių, per
šantį aprėžt nedarbo pensi
jos mokėjimą bedarbiams. 
Ta pensija šioje valstijoje 
yra nuo $10 iki $26 per sa
vaitę.

Bilius, tarp kitko, reika
lauja neduot pensijos be
darbėm^ motinoms už 4 sa
vaites pirm gimdymo ir už 
4 savaites po gimdymo ir 
athnt pensiją bedarbiams, 
iškeliaujantiems į vietas, 
kur sunku būtų surasti 
darbą. Bilius taipgi sako, 
jeigu siūloma bedarbiui 
nors tik viena darbo diena, 
tai jis turi ir tokį darbą 
priimti.

Aiperika nuvažiuos ir jiems 
atkariaus Kiniją.

Nereikia pamiršti istorijos. 
Kai Hitlerio gaujos veržėsi 
Lietuvon ir žemę maišė su 
dangumi, Naujienos šaukė: 
“Trys valio už Hitlerio legi- 
jonus” (Three cheers for 
Hitler’s legions!)!

Kai hitlerininkai užkariavo 
Lietuvą ii’ šimtais tūkstančių 
skerdė Lietuvos žmones, Nau
jienos su džiaugsmu pranešė 
iš Kauno, kad Hitleris kuria 
“naują lietuvį.”

Vėliausios Žinios
Washington. — Prez. Tru

manas pasikalbėjime su ko
respondentais sakė, jog jau

į Maskvą tartis dėl atomi- 
nių-hydrogeninių 
kontroliavimo.

bombų c-

Sen. McMahon reikalauja 
naujo plano atominiams 
ginklams kontroliuoti

mainierius nuo darbo ir no
ri užvaldyt pačią jų uniją. 
Kartu reakcininkai pasakoj 
ja, būk nesveikas esąs at
siunčiamas mainieriams 
maistas.

Streikierių priešai parsi- 
šaukė iš Washingtono ir a- 
gentus Kongresmanų Nea- 
merikinės Veiklos Komite
to. Tie agentai gi, tyrinėda
mi komunistų įtaką tarp 
mainierių, veda linkui to, 
kad būtų sustabdytas pa
šalpos siuntimas streikie- 
riams.

CUMBERLAND, Md. — 
Bankininkai čia uždraudė 
Salvation Armijai padalinti 
tris tonus maisto ir drabu
žių, kuriuos Baltimorės ko
munistai suaukojo streikuo
jantiems Marylando anglia
kasiams.

klų perėmimo į valdžios 
rankas, jeigu dar tęstųsi 
minkštosios anglies mainie- 
riu streikas. A-

Federalis teisėjas Keech 
rengėsi paskelbt sprendimą 
Mainierių Unijai dėl to, kad 
mainieriai streikuoja, ne
paisant dviejų to teisėjo in- 
džiokšinų - Įsakymų grįžti 
darban.

Tęsiasi derybos tarp Mai
nierių Unijos pirmininko 
Jono Lewiso ir minkštosios 
anglies kompanijų.

WASHINGTON. — Laik
raštininkų užklaustas, pre
zidentas Trumanas pareiš
kė, jog niekuomet nekeliaus

LONDON. — 
jūron amerikinis 
šis

Nužudytas negras 
kunigas ir 3 vaikai

Cairo, Georgia. — Rado 
lovose užmuštus kirviu ir 
papjautus negrą baptistą 
kunigą Jamesą Turnerį, 76 
metų amžiaus, ir tris jau- 
nam-ečius jo vaikus. Tą pa-

Nukrito 
bombane- 

bemanevruojant virš 
Atlanto Vandenyno. Visi 10 
bombanešio laikūnu išgelbė
ti.

Ragina prezid. Trumaną veikti 
dėl atominio nusiginklavimo
Washington. — Demokra-' šaltai atsilieps į juos. Tra

tas senatorius Brien Mc- manas kartotinai pareiškė, 
Mahon, kalbėdamas Senate, kad jis laikosi amerikinio 
šaukė tuojaus svarstyti Barucho plano atominei jė- 
naujus planus, kaip galima 
būtų išvengti atominių-hy- 
drogeninių bombų karo.

McMahon, pirmininkas 
bendrosios Kongreso ato
minės komisijos, ragino 

NEW DELHI, Indija. — prezidentą Trumaną ir val- 
Indijos valdžia skiria $350,- stybės 
800,000 ginklavimuisi per 
metus, tai yra beveik pusęi 
visų valdžios pajamų.

ROMA. — 600 amerikinių 
katalikų atvyko pas popie
žių. Jiems vadovavo New 
Yorko kardinolas Spellman. 
Einant į šv. Petro katedrą, 
newyorkinis policmanas 
Mich. Mahoney nešė Jung
tinių Valstijų vėliavą.

NEW DELHI, Indija

Franci ja bando įveli Ameriką 
karan prieš Vietnamą

; sekr. Achesoną, 
kad taisytų savo politiką, 

j kol dar nepervėlu, idant 
'įgalima būtų taiką išlaikyti. 

Senatorius McMahon įs
pėjo, kad atominis - hydro- 
geninis karas gręstų sunai
kint pasaulį, taigi ir šią ša-

gai kontroliuoti pasaulyje.
Sovietų vyriausybė atme

tė Barucho planą; sakė, tai 
monopolinis Amerikos, im
perialistų planas, kuriuom 
jie siekia užvaldyti ir civili
nę atomų jėgą Sovietų Są
jungoje.

Sen. McMahon, bet kitko, 
ragino:.

Prezidentas Trumanas 
turėtų pasiūlyti pasaulinę 
nusiginklavimo konferenci-

Washington. — Kai tik 
Amerika pripažino francū- 
zų pastumdėlio Bao Dai 
valdžią Indo-Kinai, tuojau 
Franci j a paprašė iš šios ša
lies 100 milionų dolerių 
“paskolos,” tankų ir viso
kių kitų ginklų ir amunici
jos. Sako, to reikia karui 
prieš Vietnamo respubli
ką, kuriai vadovauja komu
nistas prezidentas Ho Či- 
minhas.

Vietnamas užima trečda
lį francūzų kolonijos Indo-

čia naktį buvo nušautas ir.Kinos, pietinėje Azijoje.
Turnerio kaimynas John H. 
Arline.

Sugrįžus iš darbo, Turne
rio žmona, naktinė slaugė 
(nursė), pamatė asmenį, 
apsisiautusi kukluksine 
skraiste. Jis šoko ir prie 
jos. Bet Turnerienė ištrūko 
ir pranešė policijai.

Policininkai, užuot ieško
jus žmogžudžių, areštavo 
Turnerienę ir laiko ją kvo
timams.

Kartu Francijos valdžia 
ragina Jungtines Valstijas 
tikrai užblokuoti Kinijos 
Liaudies

trijotai negautų ginklų per 
Kiniją.

New Yorko World-Tele- 
gramo korespondentas Par
ker La Moore dėl to rašo, 
kad Franci j a bando įvelti 
Jungtines Valstijas į karą 
prieš Vietnamą. Sykiu jis 
primena, jog sunku būtų 
užkirsti kelią reikmenų ga
benimui į Kiniją. Nes An
glija pripažino naująją ’Ki
nijos respubliką ir veda 
prekybą su ja per anglų ko
loniją Hong Kongą.

La Moore taip pat nuro
do, jog 160 tūkstančių 
Francijos armijos jau 3 
metus kariauja, prieš Viet
namo respubliką, bet nepa-

Respublikos uos-jjėgė suduoti rimto smūgio 
tus, esą, kad Vietnamo pa-'kovingiems vietnamiečiams.

Kai kurie demokratai ir 
republikonai senatoriai 
sveikino McMahoną už jo 
pasiūlymus. Bet manoma, 
kad prezidentas Trumanas

Čiangininkai ketina ' 
bombarduot Tientsina

Maršuoja bežemiai italai, 
ūži minėdami dvarų žemes

Hong Kong. — Čiang 
Kai-šeko kinai tautininkai 
žada iš oro bombarduot ir 
Tientsina, rytinį liaudiško
sios Kinijos uostą; taipgi 
ketina atakuot visus sveti
mus laivus, plaukiančius į 
Tientsina.

Pastaruoju laiku tauti
ninkų lakūnai, naudodami 
amerikinius lėktuvus, bom
bardavo ir apšaudė du pre
kinius amerikonų laivus, 
plaukiančius į Tsingtao, 
šiauriniai rytinį Kinijos uo
sta.

Planuojamais veiksmais 
prieš Tientsiną čianginin
kai tikisi “galutinai už-

Reikėtų tuoj aus sušaukt 
šiaurės Atlanto pakto šalių 
tarybos susirinkimas, kuris 
pagamintų planą dėl atomi
nio - hydrogeninio nusigin
klavimo. Tas planas turėtų 
būti pasiūlytas Sovietų Są
jungai per Jungtines Tau
tas.

Sen. McMahon siūlė lai
kyt Maskvoje Jungtinių 
Tautų seimą, kuris svarsty
tu klausimus* dėl atominio 
nusiginklavimo.
Pranešama, jog prez. Tru- 

tnano valdžia svarsto, kad 
gal reikėtų sušaukt Jung
tinių Valstijų, Anglijos ir 
Francijos užsienio reikalų 
ministrų pasitarimą atomi
niais ir kitais nusiginklavi
mo klausimai^.

FBI kvos valdinius 
mokslininkus

Vakaru Vokietijos valdžia’ 
planavo naują nacių armiją

BONN, Vokietija. — Va
karų Vokietijos valdžia, pa- 
galiaus, pripažino, kad jos 
premjeras (kancleris) Kon
rad Adenauer pernai plana
vo su hitleriniu generolu 
Kurtu von Mannteuffeliu, 
kaip atgaivinti vokiečių ar
miją.

(Amerikos valdžia sakė, 
jog nesutinka su vokiečių 
armijos atkūrimu. Bet ame
rikiniai generolai nekartą 
tvirtino, kad tokia armija 
būtų naudinga karui prieš 
Sovietų Sąjungą.)

Roma. — 30,000 bežemių 
ir karo veteranų, susirikia
vę kuopomis ir pulkais, 
maršuoja pirmyn, užiminė- 
dami nedirbamas dvarų že
mes pietinėje Italijoje. Kar
tu traukia ir jų moterys ir 
vaikai. Maršuotojai nešasi 
grėblius, kauptuvus ir ki
tus žemės ūkio įrankius.

Per kelias pastarąsias die
nas jie užėmė 88,800 akrų

bergždžiai laikomos dvarų 
žemės ir alyvų sodų.

Kiekvienam bežemių mar- 
šuotojų junginiui vadovau
ja kairiųjų Darbo Rūmų 
vadai.

Bežemių žygius remia ir 
krikščionių demokratų vei
kėjai, komunistų priešai. 
Jie sako: “Badas ir skurdas 
nušlavė politinius skirtu
mus.”

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas užgyrė 
sumanymą įkurti Naciona- 
le Mokslo įstaiga (National

kirst” daiktų {gabenimą iš i Science Foundation) tyri-
Jungtiniu Valstijų i Kini-1 
jos Liaudies Respubliką.

Li Tsung-jen neužleisiąs 
Čiangui prezidentystės nutarė

Amerika “paskolino”
Titui dar $20,000,000

20,000 kiny partizanų 
veikia Hainan saloje. pasielgė kaip 

sulaužė konsti-

Maskva kaltina Suomiją 
už sutarties laužymą

MASKVA. — Sovietų vy- 
riausybė pakartojo kaltini
mą, kad Suomijos valdžia 
laužo sutartį, pagal kurią 
turėjo išduoti Sovietų Są
jungai šimtus prieš-sovieti- 
nių karinių kriminalistų.

Tuos piktadarius Suomi
ja slepia ir globoja, sako 
Maskvos spauda.

WASHINGTON. — Vai- 
dinis Jungtinių Valstijų 
Eksporto - Importo Bankas 
davė dar 20 milionų dolerių 
“paskolos” priešsovietiniam 
Jugoslavijos valdovui Titui. 
Tai jau antra amerikinė 
$20,000,000 parama Titui, 
kad jis laikytųsi prieš Sovie
tų Sąjungą ir kitus vadina- 

jmus Kominformo kraštus.
Jugoslavijos valdžia už 

paskolas pirks iš Jungtinių 
Valstijų mašinas, lėktuvų 
motorus, medvilnę ir kitus 
produktus bei dirbinius.

Amerika gaus iš Jugosla
vijos tokių karinių medžia-

Hong Kong. — Praneša
ma, kad 20,000 liaudiškų 
kinų partizanų įsitvirtino 
kalnuotoje Hainan salos 
srityje.

Čiang Kai-šeko tautinin
kai skelbia, kad jie pradėjo 
naują ofensyvą prieš tuos 
partizanus.

Berlin. — Kariniai anglų- 
amerikonų šnipai skleidžia, 
paskalus, kad, girdi, 100,000 
vokiečių rytinėje Vokietijo
je kasą Sovietams atomines 
uraniumo medžiagas.

New York. Gen. Li Tsung 
jenas tebelaiko save Kinijos 
tautininkų prezidentu. Jis 
pasmerkė Čiang Kai-šeką, 
kuris Formozos saloje iš 
naujo pasiskelbė preziden
tu ir vyriausiu komandie- 
rium. Sako:

“Čiangas 
diktatorius,
tuciją. Bet aš neturiu nei 
mažiausios intencijos užlei
sti jam prezidento vietą.”

Pernai metų pradžioje 
Čiang Kai-šekas pasitrau
kė iš prezidentystės. Tuo- 
met prezidentu tapo vice
prezidentas gen. Li Tsung- 
jėnas. Paskui gen. Li atlė
kė į New Yorką gydytis. 
Čia jam buvo padaryta ope
racija nuimant skaudulius 
nuo žarnų.

liejimams ir išradimams 
daryti medicinoje, inžine
rijoje, gamtiniuose moks
luose, žemdirbystėje ir gin- 
klavimesi.

Kongresmanai
kad slaptoji FBI policija 
privalo griežtai ištirti “iš
tikimybe” visų mokslinin
kų, kurie bus ton įstaigon 
imami, o ypač išnagrinėti 
sveturgimius mokslininkus. 
Taipgi nutarta per FBI 
koštuvą iškošti studentus 
pirma, negu Nacionalė Mo
kslo Įstaiga duos jiems lė
šų mokslintis.

Pirmiesiems šios įstaigos 
metams skiriama pusė mi- 
liono dolerių, o toliau — po 
15 milionų dolerių per me
tus.

Senatas jau pernai pri
ėmė sumanymą dėl tokios 
įstaigos.

gų, kaip varis, gyvsidabris, 
,švinas ir cinkas.

PARYŽIUS. — Franciioj, 
streikuoja jam apie 400,000 
darbininkų, reikalaudami 
algų pakėlimo.

ORAS. — šalta, giedra.

New Jersey Telefonai per- . 
imti i valstijos rankas

Trenton, N. J. — New 
Jersey gubernatorius, re- 
publikonas Alfred Driscoll 
perėmė Bell telefonų kom
panijos įstaigas į valstijos 
rankas: iš anksto pasiruo
šė laužyti gręsiantį telefo
nistų streiką.

i



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911 •

Every day except Sundays, Mondays, and Holidays
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

I President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
’Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ......... $7.00 Canada and Brazil, per year
United States, per 6 months $3.75
Queens Co., per year ............. $8.00
Queens Co., per six mos.......... $4.00

Canada and Brazil, 6 months 
Foreign countries, per year 
Foreign countries, 6 months

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

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

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

klausimą 
keliu : 

susitarti mū- 
mūsų da- 

kultū- 
su da

ce ntrą, 
v irs pa r-Tarybų Sąjungos Rublis ir Gyventoją Gerbūvis

Su pirma diena kovo Tarybų Sąjunga pakeitė savo 
valiutos pagrindą ir pakėlė rublio vertybę pasaulinėje 
rinkoje. Buvęs nuo 1947 metų vartotas dolerinis pagrin
das prašalintas, pagrindu padėtas auksas.

Rublio kaina dabar 25 centai, vieton buvusių apie 19 
centu.

Namie, Tarybų Sąjungoje, gyventojams rublio verty-, 
be tapo dar didesnė, nes, gretimai su valiutos pakaita,1 
vėl numušamos prekių kainos, bendrai imant, 10 iki 14 
nuošimčių, tūloms prekėms net iki 49 nuošimčių.

Šis kainų numušimas jau trečiasis nuo 1947 metų nej§eįs Neį klerikalams 
gruodžio, kuomet tapo panaikintas maisto padalinimas. |r.eį smetonininkams tikra’

Tarybinė valiuta šiandien tebėra vienatinė pasaulyje petuviška kultūra nerūpi, 
tokia — pagrįsta taip vadinamuoju aukso standarcFu. j Ką gi kultūringo yra sukū- 
Tai žymė valstybės stiprėjimo. i ręc taip vadinamieji tauti-

Padidėjęs rublio vertingumas akstins kitų valstybių1 nįnkai? Nuo to laiko, kai 
prekybininkus labiau susidomėti pardavimu Tarybų Są-|jįe užviešpatavo Tėvynės 
jungai, negu kitoms valstybėms, kurių valiuta nusmu- į Mylėtojų Draugijoje, ji ta
kosi dėl aukštų kainų namie.

Paaugęs, ant aukso kojų stovįs, rublis ir nužemintos 
prekių kainos, reikš didesnį išteklių Tarybų Sąjungos 
dirbantiesiems už algą, taipgi gaunantiems valstybinę 
paramą daugelio vaikų tėvams, gimdyvėms, veteranams, 
seniems pensijonieriams ir visiems kitiems gyventojams.

“KULTŪROS RŪMAI” 
BE KULTŪROS

Smetoninė ir klerikalinė 
spauda kalba apie sudary
mą bendro kultūrinio fron
ted Draugas rašo:

Besvarstant ši *
ari nereikėtų eiti šiuo

Pasiūlyti čia 
su kultūrininkams, 
bar egzistuojančioms
rinėms institucijoms, 
ryti tų organizacijų 
kuris ir taptų tuo 
tiniu centru, kuo dabar' mū
sų t politinėje arenoje 
ALT ir VLIK.

Kultūros Fondo skeveld
ros, Lietuvių Kultūros In
stitutas, Rašytojų ir žurna
listų sąjungos, Profesorių 
draugija ir 1.1, yra bene ker
tiniai akmenys, ant kurių 
gali būti statomas mūsų’ 
Kultūros Rūmų pastatas.

Niekas iš tokių “rūmų” 
Nei klerikalams,

į Francūzijos konservatyvus mato joms pavojų, tai nėra 
laikraštis “Le Monde“ sako: '* '*

“Atlanto Paktas negali pro-
tektuoti vakarų Europos nuo 
agresijos, nuo atominių bom
bų“. Militarinė vakarų Euro
pa yra labiau visos žemės at
vira atakoms, agresijai.

Kokia iš to išeitis?

“Militarinis Europos 
neutralizavimas“.

Laikraštis “Paris-Presse“, 
taipjau konservatyvus, dabar
tinės 
sako:

yra Į reikia

valdžios palaikytojas, 
.“Sąjunga su Amerika 

išnaudoti' sulaikymui 
karo, bet jei karas vistiek kil
tu, lai Francūzija pasilieka 
neutrali. ,

Rojus Mizara

Akimirka Čikagoje

jokia naujiena. Ir iš pat sy
kio tiek Anglijos, tiek 
Francūzi j os buržuazi j o j e 
buvo abejotojų. Dabar, aiš
ku, kai praėjo “medaus mė
nuo”, jie pradeda griežčiau 
pasirodyti, viešai garsiau 
pasisakyti. Tai ir viskas.

/Tąsa) sas) su šešiomis degančio-
Patarnavimas. mandagus, i mis žvakutėmis.

tačiau patiekaluose, maiste,i Aš teiraujuosi: kam visa 
neatrodo nieko “dipukiš-i 
ko”: viskas “amerikoniš-1 
ka”.

į po gyvu lavonu. Apie ją 
tautininkų spauda nė prisi
minti nebeprisimena.

Kas liečia klerikalus, tai 
jų visa kultūra susiveda į 
bažnyčias ir klebonijas. O 
tose vietose tikrosios kultū
ros, kuri žmogų šviestų ir 
tobulintų, nė šu žiburiu ne
surasi. Jos ten negali būti.' 
Visas kleboninės “kultū
ros” tikslas yra parapijo
mis mulkinti ir tamsybėje 
laikyti. Juo, tamsesnė liau
dis, tuo didesnis biznis ku
nigams.

Todėl, jeigu siūlomi “Kul
tūros Rūmai

Vėl doleris statomas virš mokslo jaunimui
Jau buvo žinoma, jog New Yorko valstijos gubernato

rius Dewey mėgsta taupyti dolerius, kuomet einasi rei
kalas juos išleisti liaudies jaunimo mokslui, mokslo įstai
goms steigti, palaikyti. Šiomis dienomis jam pritarėju 
stojo ir New Yorko miesto majoras O’Dwyer, kurio pa
vaduotojas William Reid sutiko su republikonų siūlymu 
apriboti mokyklų statybai paskyras 45 milijonais dolerių. 
Tačiau ir tos menkos paskyros žadama nevartoti net iki 
1952 metų.

Tuo tarpu dėl nebuvimo patalpų daugelio miesto dalių 
vaikai mokosi tiktai dalį laiko. O šimtai tūkstančių vidu
rinės mokyklos mokinių turi važiuoti daug mylių į mo
kyklą, eikvoti laiką, mokėti pakeltą fėrą. Tūkstančiai i 
kitų turi be laiko apleisti mokyklą dėl to, kad jų tėvai|GAL PER GREIT IR PER; 
nebeišgali fėro ir kitų su tolima mokykla susijusių iš- TA4TT^ A nomxT 
laidų.

ir butų įs

“Le Populaire“, socialistų 
laikraštis nesutinka su Sovietų 
politika, bet ir Jungtinių Val
stijų politiką neužgiria. Sako, 
ii “bereikalingai priekabiau
ja prie Sovietų“.

Britanijoj matosi- tas pats 
noras eiti i neutralę poziciją.

Dar gerokai prieš rinki
mus, ‘Anthony Eden, antras 
p() Churchillo torių lyderį, 
pareiškė, jog “baisiai des
truktyvių ginklų lenktynes 
reikia sulaikyti. Mes turime 
dėti visas pastangas priėji
mui prie susikalbėjimo“.

• Churchillo išstojimas už 
tiesiogines derybas su Tarybų 
Sąjunga buvo nevien balsų 
gaudymui. Tai buvo dalinai 
dėlto paties, kaip ir Edeno 
pareiškimas.

Europa, ypač vakarinė jos 
dalis, vis daugiau įsitikina, 
jog kare tarp Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos ji daugiausia 
nukentės, nes karas, bent 
pradžioje, eis vakarų Euro
poje.

Francūzijoj jau keletas pa
čių žymiausių militaristų pa
sisakė už Francūzijos neu
tralizavimą.

Amerikos politika jau ne-

“NEATSILIKITE NUO 
GYVENIMO...”

Kanadiečių Liaudies Bal
sas rašo:

Mes gyvename milžiniškos 
revoliucijos gadynėj. Revoliu
cija vyksta ne tik socialėj 
santvarkoj, bet ir žmonių 
galvojime, pažiūrose. Žmonės, 
kurie rimtai žiūri į gyveni
mą, kokie jie nebūtų, laisva
maniai, komunistai, socialis
tai, protestonai ar katalikai, 
diskusuoja tuos didžiuosius 
klausimus ir bando išaiškinti 
juos.

Be abejonės, ir visai aklas 
1 šiandien mato, kad jokiu bū
du negalima apsieiti nepalie
tus 
eina 
ei ją : 
nių 
kurie

Tai Vinco Andrulio šlo- 
ivei. Jam sukako lygiai 60

— Ar kryžiokai organi- metų amžiaus. Jo gimta- 
zuoja lytoj prieš jūsų spėk- dienį atžymime.
taklį kokį pikietą? — tei-| Taip paprastai, taip kuk- 
raujuosi.

Tikrų žinių nieks neturi.
Vienį mano, jog pikie- 

tuos, 'kiti — ne! Vienas 
draugais man, sako būk jis 
girdėjęs, jog kryžiokai bijo
si, kad mūsiškiai nepikie- 
tuotų jų parengimo — jie 
rengia- “nepriklausomybės

• minėjimo” mitingą.
— Jei pikietuos, turėsi

me daugiau žmonių! — ka
žin kas prasitaria.

— Jūsų, laisviečiu, šuva- C Z V z
žiavimui argi jų suruoštas 
cirkas neišėjo sveikaton?

Tiesa!
III

Vakare pasitarimas.
Susirenka arti pusė šim

to veikėjų — draugų ir 
draugių. J. J. Jokubkai pir
mininkaujant, kalbamės

i pačiais opiausiais, pačiais 
svarbiausiais dienos klausi
mais.

Vienu degančiausių rei
kalu — Vinco Andrulio, A. 
Deikienės ir Romando gy
nimas, žinoma, visų puola
mųjų sveturgimių, kurių 
yra virš 150 ir neužilgo ga
li būti daugiau.

Kovo mėnesio 12 dieną 
tuo reikalu šaukiama svar
bi lietuvių organizacijų at
stovų konferencija.

Ji privalo būti pasekmin
ga, didelė, brandi!

Aš užtikrinau

komunizmo, jeigu kalba 
apie tą didžiąją revolir- 
industrijoj, moksle, žmo- 

pažiūrose. žinoma, kai
i bando pabėgti nuo to 
o reiškinio apšaukiant 

komunizmą ir jo pasekėjus 
baisiais vardais. Toks kelias, 
tačiau, yra prastas, išmintin
gi žmonės neina juomi.

Komunizmo, kokį Marksas 
apibūdino, šiandien niekur 
nėra. Net Tarybų Sąjungoj, 
kur komunistai vadovauja, 
dar toli gražu nuo to. Praeis 
daug laiko kol bus pasiekta 
tokios tvarkos, šiandien yra 
įprasta vadinti komunizmu 
viską, kas tik bent kiek pa
žangu. Atžagareiviai, kurie 
aklai laikosi senosios, įsigy
venusios padėties, net Trumą- jog iŠ Bjrooklyno bus bent 
a-v /I I-uh i unrlinn onnln r r i m J-vniif’il n 4-n4-/AX TO n

teigti, jie būtų tik fašisti- apeliuoja ir i konservatyvus,
nės-klerikalinės 
dos židinys.

propagan- reakcinius elementus vakarų 
Europoj, o J<ą jau kalbėti 

(V., vas.j apie darbo žmones.

liai toks svarbus žmogaus 
gyvenime laikotarpis užre
gistruojamas!

Bet, iš tikrųjų, tai malo
niausias atžymėjimas,—tik 
saviškių sueigėlėje, apart 
manęs, kuris buvau pašali
nis, tolimesnis.

Na, ką gi? Paspaudžiau 
Vincui ranka, <U Z 
ilgiausių metų. Visi sugie- 
dame ‘Happy birthday to 
you!” ir pietūs baigiasi.

Mudu vykstame į Sokolų ’ 
salę, o anie kiti dar pasilie
ka — atvyks vėliau.

linkėdamas

Salė priklauso cechams 
amerikiečiams. Didelė salė: 
kai ji aklinai prisipildo, tel
pa apie 13 šimtų žmonių, o 
gal net daugiau. Ji švariai 
užlaikoma. O jos steičius- 
estrada — milžiniška ir tu
ri užtenkamai scenerijų. 
Tai, iš tikrųjų, laimė vai
dintojams!

Scena jau paruošta: di
delė, apšti, vaizduojanti vi
dutinio amerikiečio lietuvio 

I darbininko butą, svečių 
kambarį arba salioną. Sce
narijaus darbą atliko J. Mi
sevičius.

Susipažįstu su A. Staš- 
kum, J. Patecku, Al Binkių, 
P. Malinauskiene. Pastaro
ji klausia manęs, ar ji ge
rai interpretuoja Tamarą.*

Mainieriai, salaveišiai ir komunistai
Baltimorės ir Washingtono komunistų organizacijos 

tarp savo narių ir pritarėjų surinko ir nusiuntė mainie
riams du Sunkvežimius maisto, Tame nieko nauja — vi
sur komunistai mobilizuoja mainieriams pagalbą. Mary - 
lando davinį išskyrė iš kitų sekama keistybė:

Maistas buvo iškrautas Salvation Army patalpose, nes 
ten mainieriai įsikūrė savišalpos punktą. Tačiau tų “iš
ganytojų” viršūnėse radosi tokių asmenų, kurie, apsi
žiūrėję, iš kur tas maistas atvežtas, atsisakė jį dalinti 
streikieriams, liepė komunistams jį išgabenti atgal. Ko
munistai atsisakė išgabenti maistą atgal. — Kartą duo
tas, tai mainierių savastis. Atiduokite jį tam, kam pri
klauso, mainieriams, — įsakė jie.

Kas daryti? Kasyklų savininkai alkina mainierius jau 
arti metai. Vietinė valdžia pašalpos duoda tik labai ma
žam skaičiui ir ta duodamoji pašalpa menka. Kitų ama- 
tinių unijų tūli vietiniai lokalai taipgi mažai tesuteikia 
pagalbos. Mainieriai randasi desperatiškoje padėtyje. 
Palikti jų vaikus dar daugiau alkti, atitraukti nuo jų 
burnos maistą dėl to, kad jį atsiuntė komunistai — ką 
pasakys žmonės? Greitai viršenybėje nuomonės pakito ir, 
pagaliau, maistui evikcijos nebuvo, jis išdalinta mainie- 

B riams.
Streikieriai sutiko, kad komunistų surinktas maistas 

buvo tiek pat skanus, tačiau čia pat pastebėjo, kad mais
to dar labai daug trūksta.

DAUG APSIDŽIAU
GIAMA

I

Chicagos dienraštis Vil
nis entuziastiškai rašo:

Francūzija ir Britanija 
traukiasi iš šaltojo karo ir 
nori atsistoti į neutralę pozi
ciją. Atominė ir vandenilio 
bombos vis daugiau baugina 
tų šalių žmones. Karui prasi
ėjus, nežiūrint kas ką puls, 
jiems nėra išsigelbėjimo.

Turime prisipažinti, kad 
mes negalime prisidėti prie 

; šio vilniečių entuziazmo. 
Jokio pakitimo nei Angli
jos, nei Francūzijos politi
koje nesimato. Mums atro
do, kad čia bus per greitai 
ir per daug apsidžiaugta. 
Šaltasis karas tebeina vi
su įtūžimu. Jame vis dar gi
liau įsitraukia sumaršaluo- 
tos šalys. Kad tūli asmenys

Taika Užkrečia Entuziazmu Ją išsaugoti
Iš visų mūsų erdvios šalies kraštų ateinančios žinios 

apie mobilizaciją taikai nuteikia džaugsmu, kad mes, kad 
visas pasaulis dar pagyvensime, kad nereikės sunykti ato
minių ar hydrogeninių bombų kęsmuose.

Ką kitą, kad ne didį džiaugsmą ir viltį gali teikti su- 
sirašymas virš šimto žymių mokslininkų, rašytojų, me
nininkų, dvasiškių po prašymu mūsų valstybės depart- 
mentui suteikti vizas Pasaulinės Taikos Konferencijos de
legacijai atvykti pas mūsų šalies prezidentą. Tas įžymių
jų komitetas darbuosis ir delegatus priimti.

J Delegacija nori atvykti, prašyti mūsų prezidento Tru- 
* mano ir Kongreso mažiau gaminti karinių įrankių ir už- 

drausti gaminti atominius karinius pabūklus. Panašios 
t delegacijos vyks ir į kitas šalis, nes manoma, kad toks ap- 

silankyipas pas valdovus ar pareigūnus žymiai sustip- 
’ rins taiką.

•Jeigu mūsų valstybės pareigūnams rūpi išsaugoti tai- 
■’ ką, delegacija turėtų būti įleista, kaip to prašo vadovau

jančioji mūsų šviesuomenės dalis.

Graikijos Unijistams Vėl G rusina Mirtimi
Graikijos fašistinių reakcininkų, su karaliumi Paul 

priešakyje, mostas nužudyti dar 11-ką Graikijos unijų 
vadų vėl labai skaudžiai primena visiems darbo žmonėms 
tą nemalonią tiesą, kad leidimas fašistams įsigalėti, lei
dimas nužudyti bent vieną unijistą, bile kur, atima sau
gumą visiems.

■ Iš Graikijos unijisto žmonos Betty Ambatielos, gyve
nančios tremtyje, Londone, į Jungtines Tautas atėjo mal
daujantis prašymas išgelbėti gyvybę 11-kos unijistų va
dų, kuriuos karalius įsakė nužudyti. Jinai telegramoje 
išgąstingai atsišaukia:
b “Bijausi, kad mano vyras ir kiti bus numarinti tuo
jau, kaip kdd atsitiko su darbininkų vadais Georgiou ir 
Dmitriou, ar nužudyti iš pasalių, kaip kad buvo su Ta- 
takis. Mano vienintele viltimi yra jusiu tuojautinė pa
galba šioje krizės valandoje. Jungtinių Tautų įsikišimas 
prieš šešioliką mėnesių sėkmingai atidėjo jų numarini
mą. Maldauju jūsų gelbėti juos dabar T

Kuomet buvo nužudytas Tatakis, Graikų Marininkų 
Unijų Federacijos Tarybos narys, unija įspėjo, jog tai 
buvo fašistų išbandomasis darbas — jeigu kils didelė 
audra protestų, negalės daugiau žudyti.

Protestų buvo, bet nebuvo pakankamai suvaldyti krau- 
geringus fašistų užmojus.

Ką pasiūlys šiuo atveju Jungtinių Tautų viršininkai, 
Carlos Romulo, prezidentas ir Trygve Lie, sekretorius; 
ką veiks visa Jungtinių Tautų mašinerija, turės didžios 
svarbos. Tačiau — svarbiausia masių veiksmas, protes
tai.

Graikijos unijų vadams mirties bausmės turi daug 
bendra su nedarbo, alkio, ir teismų bausmėmis mūsų ša
lies mainieriams. Kas drįsta alkinti, žudyti badu neno
rintį vergauti darbininką, tas nepadvejotų žudyti jo va
dą ar patį darbininką kulka ar kilpa, jeigu jis tam tu
rėtų galią, jeigu būtų leista šalyje įsigalėti fašizmui.

Solidarumas su graikais darbininkais reiškia saugoji
mą savęs nuo vergijos, alkio, saugojimą savęs nuo mir
ties kilpoje ar nuo kulkos.

no demokratus vadina sočia- ’ 
listais. Kanados konservatą^'Antanas; Bimba, gal kas 
kaltina, kad liberalai kreipia'’* 
socializmo - pusėn. Socialistai 
tiesiog patalą kloją komuniz-

1 mui.
Tokio 

protingo 
skaityti, 
tuos didžius įvykius. Tik tas 
bus drąsiu ir išmintingas, ku
ris supras pasaulio eigą, jo 
vystymąsi. Iš Liaudies Balse 
telpančių straipsnių jūs gali
te aiškiai matyti, kaip giliai 
studijuoja tuos didžiuosius į- 
vyki.us ne tik komunistų vei
kėjai, bet ir kitų grupių ir 
srovių veikėjai, neišskiriant ir 
katalikų. Tiesa, pastarųjų tar
pe daugiau tokių, kurie ban
do pabėgti 
šant galvą, kaip tas tariama
sis strausas, 
žos smėlį.

Neatsilikit nuo gyvenimo, 
supraskit jo eigą.

m i š in i o a k y va i z d o j e, 
žmogaus pareiga 

diskusuoti, aiškintis

nuo tikrovės ki-

i melu ir pa’gie-

IŠ BRAZILIJOS

Carlos

Luiz Carlos Prestes 
52-sios Metinės

Sao Paulo. — Luiz
Prestes vardas žinomas ne tik
Brazilijoje, bet ir visame pa
saulyje. Jo vardą pažįsta 
tiek imperialistai, tiek jų 
agentai. Darbininkai mini jo 
vardą su pagarba ir meile; 
kapitalistai—su neapykanta.

L. C. Prestes, stovėdamas 
Brazilijos darbininkų - komu
nistų partijęs priešaky, veda 
neatlaidžią kovą už savo tau
tos laisvę ir progresą. Jokie 
persekiojimai ir kalėjimai 
jam nebaisūs. Jo kilni širdis 
neleidžia nuleisti rankų, kuo
met jo tėvynainiai darbinin
kai vaitoja • po kapitalistų 
išnaudojimo ir priespaudos 
jungu.

Sutriuškinus fašizmą 1945 
metais, Prestes buvo išplėštas 
iš reakcijos nagų, šiandien jis 
vėl neturi vietos savo tėvynė
je ir gyvena pasislėpęs nuo 
reakcijos akių. Ir palėpėj bū
damas vadovauja demokrate 
nei kovai. Jo vardas kraujo 
trokštantiems fašistams bai
sus. Jis anksčiau už kitus
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ai augus, Suvadina jį man viena see-

vienas fciūsų atstovas, gal aktmT
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Anronoa^ Himno rrol koc . , f . . .

na. Malinauskienė jau įgu-

kitas. '
Konferencijoje turės bū

ti išrinktas lietuvių komite
tas, kuris; pavaduos laikiną
jį komitetą, sudarytą prieš 
keletą savaičių.

Vėlai nakti mudu su Vin
cu grįžtame gulti.

Per dieną snigo, gatvės 
suledėjusios. Atrodo, jog 
tai kliudys iš kitų miestų 
žmonėms rytoj suvykti į 
Čikaga — spektaklio pama
tyti.

VI
Sekmadieni mus kviečia 

Andrulienės žentas ir duk
tė — Jack ir Nancy Gordo- 
nai — pietų. Juodu čia pat 
kaimynystėje gyvena. Nan
cy palaiko beauty shoppe. 
Jackūs dirba kur tai mėsi
nėje.

Jų sūnelis, Billy, jam 9- 
rių metų amžiaus. O seniai 
čia abu tėvai buvo vaikai!...

Sūnelis gabiai mokosi. 
Tėvai jau kalba apie kole
giją. Bet ką pasakys jis, 
kai užaugs, nieks, žinoma, 
negali nuspėti.

Baigiame valgyti, laukia
me kavos. Staiga ant sta
lo padedamas tortas (keik-

kompartijos vadus pasakė: 
“Jeigu imperialistams pasi
sektų išprovokuoti karą prieš 
Tarybų Sąjungą ir liaudies de
mokratijas, Brazilijos liaudis 
kovos, kad imperialistinis ka
ras pavirstų klasiniu karu 
prieš tautų laisvės ir darbo 
žmonių priešus.“ štai dėl ko 
fašistai norėtų numarinti ka
lėjime tą kilnios dvasios žmo
gų-

Tam Brazilijos , didvyriui, 
gyvenančiam palėpėje, šių 
motų sausio mėn. 3 dieną su
kako 52-ji metai amžiaus. 
Brazilijos liaudis didžiuojasi 
turėdama tokį kilnios dvasios 
vadą. Palėpiniu paštu jam 
suplaukė tūkstančiai sveikini
mų ir linkėjimų . . .

ARAS.

Aktoriai baigia ruoštis, 
publika renkasi, jos vis 
daugiau ir daugiau; neužil
go salė jau pilnutė žmonių, 
— vėliau atvykusieji eina į 
balkoną.

Publikai besirenkant, J. 
Misevičius linksmino ją sa<.į 
vo plokštelėmis: dainomis, 
muzika, aidančia per "visą 
didžiąją salę.

Man besišnekant su 
draugais, girdžiu, rodosi, 
pažįstamą balsą. Juo ilgiau 
klausau, juo darosi žino
mesnis, rodosi Evos. Bet 
tai ne daina, o kalba, —kal
ba apie meną, jo paskirtį, 
jo vaidmenį mūsų gyveni
me.

Atsistojęs vakaro pirmi
ninkas (Andrulis) praneša, 
jog tai Evos kalba, sakyta 
LMS suvažiavime, įvyku
siame praėjusį rudenį Cle- 
velande; J. Misevičius/ ją 
tuomet suėmė plokštelėn.

VI
vakaro “Nesusi-

. režisierius S. J. 
mane užtikrino: 

prasidės

Dar iš 
pratimo” 
Jokubka

— Vaidinimas 
lygiai 3 v. p. p., kaip garsi
name.

— Visi taip sako, o pra
deda “lietuvišku laiku”, 
t. y. valanda vėliau.

— Ne, mes laikysimės 
nustatytos valandos, lai 
publika nors kartą prade
da suprasti, kad juokų ne
darome.
Tenka priminti, jog drau

gas Jokubka šiandien Čika
goje veikia daug ne tik sce
noje, o ir politiniame - or
ganizaciniame darbe. Jis 
dar vis pilnas energijos ir 
ryžto.

Man buvo nemaža staig
mena, kai pamačiau, jog 
lygiai 3 v. p4 p. prasidėjo 
vaidinimas. Publikai “pasi
mokyti” neteko, nes ji jau 
buvo salėje — salė pilna 
žmonių, v

(Daugiau bus)

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Kovo 3, 1950*



Šis tas iš Progresyvių Partijos 
antrosios konvencijos

Rašo “Laisves” Korespondentas X-as.
Chicagoje, vasario 24 d., 

7:30 vai. vak., atsidarė 
Ashland Auditorijos patal
pų durys, susirinkimui į 
Progresyvių Partijos II-rą 
Nacionalę Konvencija, su
važiavusiems iš visos Ame
rikos partijos delegatams ir 
į Konvenciją svečiams.

Auditorijos patalpų -sie
nas puošė ant baltos drobės 
išrašyti partijos obalsiai: 
“Peace, Freedom, Jobs”, 
“Trade With China — Job 
for America”, “Stop the 
Stall — Civil Rights for 
All”, “Ban the Bomb — 
Negotiate Now”, “Stop the 
Coal War... Repeal Taft- 
Hartley!” ir kiti. Taipgi 
mirgėjo daugybė iškabų, 
pažymint vietas valstijų 
delegatams.

Žmonės i Konvenciją rin
kosi pulkais. Rinkosi dele
gatai, atvažiavę iš Floridos, 
iš Kalifornijos, iš North 
Dakota, iš Texas, iš New 
Yorko, iš Nevada, rinkosi 
iš 35 Amerikos valstijų, ku
riose Progresyvių Partija 
veikia. Rinkosi vietiniai 
chicagiečiai svečiai ir iš to
liau atvažiavę.

Apie devintą valandą va
karo, Auditorijos platėjoje 
sėdynės, skirtos delega
tams, buvo visos užimtos. 
Apskaičiuojama, kad buvo 
apie 1,300 delegatų. Balko
nai buvo pilni svečių. Kori
doriuose taipgi ūžė žmonių 
pilna: susitikę iš tolimų 
kraštų, šenai nesimatę pa
žįstami ir naujai susipažinę 
bendraminčiai. Visi buvo 
pakilusiu upu, klegėjo, svei
kinosi.

Kaip tarp delegatų, taip 
tarp svečių mirgėjo viso
kiausi žmonės: šviesaplau- 

K. Stanislovaitienč

kiai vokiečių kilmės ameri
kiečiai, aukšti ir palinkę 
anglosaksai, dručkiai sla
vai, italai, balkaniečiai, bal
ti, negrai, mulatai, japonai 
ir kinai amerikiečiai, Lietu
vių taipgi matėsi gana 
daug: detroitietis Danta, 
jaunuolis iš Springfield, 
Ill., Dambrauskas, water- 
burietė Krist. Stanislova i- 
tienė, chicagietis jaunuolis 
V. x Yotka ir visa eilė kitų 

’ sėdėjo delegatų kėdėse.
Artinantis Konvencijos 

atidarymo momentui, spau
dos atstovų užstalės taipgi 
užsipildė reporteriais, ko
respondentais, fotografais. 
Vieni vertėsi po ant stalų 
sukrautas atspausdintas 
būsimas kalbas, kiti stebė
jo dienotvarkės lakštus. Vi
si riktavosi darbui, krovėsi 
rašomas mašinėles ant sta
lų, ruošė kameras...

Dar viena sekundė ir
Konvencija prasidėjo. Pri
geso šviesos. Žmonės pas- 
klydę koridoriuose pradėjo 
bruktis vidun. Tuščią vie
telę didžiojoje Auditorijos 
svetainėje buvo sunku be
rasti. Visur buvo užsipil- 
dę svietu. Už momento kito 
žmonių ūžimas nutilo ir 
pasidarė tyku. Visi sulaikę 
kvėpavimą laukė pradžios. 
Kiekvienas sušlamėjimas 
buvo girdėti.

Ryškiai apšviestoje estra
doje prezidiumo tarpe sė
dė j o M i n n es o to s e x -gu be r - 
Inatorius Elmer A. Benson, 
Earl B. Dickerson, CIO jū
rininkų unijos veikėjas 
Hugh Bryson, mokslinin
kas DuBois, prof. Curtis 
MacDougall ir visa eilė žy
mių Amerikos progresyvių 
asmenybių.

Pirmininku perstato 
prof. MacDougall. Audito
rija suūžė nuo frenetiškų 
aplodismentų. Mac Dougall, 
padėkojęs už skaitlingą su
sirinkimą Konvencijon ir 
paprašęs rimtai pagalvojus 
nustatyti Progresyvių Par
tijai programos gaires,

H. A. Wallace

pakvietė kalbėti Minneso- 
tos ex-gubernatorių Elmer

I A. Benson.
Benson plačiai papasako

jo apie progresyvių judėji
mą Amerikos istorijoje, 
pradėdamas net nuo prieš 
Washington© laikų. Baig
damas savo turiningą kal
bą iškilmingai pakvietė vi
sų laukiamą Henry A. Wa
llace. Auditorijoje neMutil- 
domi aplodismentai, žmonės 
pakilo nuo kėdžių... Bet 
visgi nusiramino.

! Kalba Henry A. Wallace
Konvencijos atidaryme 

H. A. Wallace’o kalba buvo 
pagrindinė. Jo kalba buvo 
radijuojama. Turėjo jis ją 
pasakyti per nustatytą lai
ką. Kalbėjo skubėdamas, 
bet žmonės pakildami ūpe 
visvien jį trukdė aplodis
mentais. Baigė jis ją laiku 
nepraleisdamas nei vieno 
kalbos punkto.

Pradėjo jis, kad: “Prog- 
' resyvių Partija per pasta
ruosius du metu dirbo ener
gingai... Politiškai gal mes 
nelaimėjom, bet moraliai 

i laimėjom. Nesuistabdėm 
šaltojo karo, bet turim di
delius darbus nuveiktus 
karštojo karo sulaikymui.”

Toliau jis pradėjo dėsty- 
iti, kad: “Progresyvių Par- 
1 tija tiki tuo, kuo tikėjo 
i Rooseveltas, — kad Ameri- 

‘ i kos užsienio politikos ker- 
1 tinis akmuo netik draugiš
kumas ir susikalbėjimas su 
Vakarų valstybėmis, bet 
taipgi su Lotynų Amerika, 
su Rusija, su Kinija ir su 
visomis kolonialėmis liaudi- 
mis.”

Kalbėjo jis ir kas yra 
Progresyvių Partija. Jis 
sakė; “Mes nesam naciona
listai, rasistai, nei šovinis
tai— mes esam Amerikos 
liaudis.”

Plačiai Wallace kalbėjo 
apie santykius tarp komu
nistų ir progresyvių. Jis 
nurodė, jei Progresyvių 
Partija nori taikos su So
vietų Sąjunga, tai nereiš
kia, kad ji komunistinė. 
Taipgi sakė, kas sutinka su 
Progresyvių Partijos prog
rama, niekas jiems negali 
uždrausti būti Progresyvių 
Partijos nariais.

Nurodė Amerikos dabar

tinės valdžios klaidingumą 
užsienio ir vidaus politikos. 
Ir pateikė dešimts punktų, 
kad iš tu klaidu išsirutulio- ** c

ti. Pagal Wallace nuomonę, 
Amerikoje turi būti visiems 
darbo, genėtini atlyginimai 
už darbą, užtikrintas moks- u z
linimasis, apsaugojimas na
tūralių turtų; depresijos 
sulaikymas ne per karą, 
bet per taikos programą; 
mirtina kova turi būti prieš 
fašizmą, rasizmą, intole- 
ranciją ir karą; turi būti 
užstoti smulkūs biznieriai i 
nu o d i d ž i ų j ų sp au d i m o; 
atominė energija turi būti 
vystoma taikai, o ne karui; 
ir taikus sugyvenimas su 
visu pasauliu.

Šias Wallace nuomones i 
susirinkę į Konvenciją su- 
tikb šiltai, griausmingais 
aplodismentais.

Baigus Wallace’ui kalbė
ti žmonių ūpas buvo nepap
rastam pakilime.
Kalba V. Marcantonio
Henry A. Wallace’ui nuė

jus nuo estrados, buvo pak
viesta ir daugiau. įžymių 
kalbėtojų. Paskutinis kal
bėjo kongresmanas V. Mar
cantonio. (

Kaip Wallace, taip Marc
antonio buvo sutiktas griau
smingais aplodismentais. 
Jo kalba buvo persisunkus 
humoru, pašiepiant Truma- 
ną ir jo administraciją. 
Publika nekartą buvo pri
versta nusikvatoti.

Marcantonio labai juo
kingai išdėstė, kad Ameri
kos valdžioje yra ne dvi, o 
trys partijos: respublikonų, 
demokratų demagogų ir 
demokratų diksikratų. Taip 

gi daug tiesos pasakė, kaip 
Trumanas Civilių Teisių;

V. Marcantonio

Namų Statybos ir kitus 
progresyviškus bilius krau
na į lentynas; kaip nekaltai 
Trumanas užmiršo savo pa
žadus, duotus Amerikos 
liaudžiai per praėjusią rin
kiminę kompaniją.

Marcantonio taipgi kvie
tė visus progresyvius sug
lausti eiles ir 1950 metus 
padaryti progresyviais me
tais.

Dar šis ” Tas
Konvencijos atidarymo 

sesijoje, be minėtų dalykų, 
reikia pasakyti štai dar 
kas.

Svetainei atsidarius prie 
estrados nejučiomis pradė
jo augti krūva kenuoto ir 
pakuoto maisto produktų 
streikuojantiems angliaka
siams. Krovė jį į krūvą at
nešę delegatai ir svečiai. 
Baigiantis sesijai krūva bu
vo gana didelė, vargiai bū
tų buvus galima sukrauti į 
didelį troką.

Angliakasiai, kurie ra
dos Konvencijoje, taipgi bu
vo gana gražiai apdovanoti. 
Buvo pašaukti visi ant es
trados. Vadovavo jiems lie
tuvis jaunuolis iš Spring
field, Ill., Dambrauskas. 
Taipgi jis tarė kelis žodžius,

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
“Kaitra” 1950 Metais

TRAKAI, sausio 10 d. — 
Lentvario “Kaitros” fabriko 
pagrindiniai korpai pastatyti 
1949 metais. Pirmame naujų
jų motų ketvirtyje liejyklos 
cechas dar labiau išplės ke
taus vamzdžių ir Įvairių fa- 
soninių detalių gamybą.

šiais metais bus Įrengta kal
vė, išplėstas mechaninis ce
chas. Taip pat bus fabriko 
darbininkams pastatyta eilė 
gyvenamųjų namu.

Ig. Rudis. 
★

Lietuvos Aukštųjų 
Žemės Ūkio Mokyklų 
Neakivaizdininkai

KAUNAS, sausio 10 d. — 
Lietuvos TSR žemės ūkio aka
demijoje pradėti priimti stu
dentai Į neakivaizdinį skyrių. 
75 vietoms paduotas' 121 pa
reiškimas. Įstojamųjų egza
minų laikyti čia iš respublikos 
valsčių ir apskričių atvyksta 
pirmieji n e a k i vaizdininkai. 
Daugumoje tai kolūkiečiai, 
MTS, tarybinių ūkių, apskri
čių žemės ūkio skyrių darbuo
tojai, ' nutarusieji pasiekti 
aukštąjį mokslą neatsitrau
kiant nuo nuolatinio darbo.

Daugiau kaip 80 žmonių 
laikys stojamuosius egzami
nus Į Lietuvos veterįnarijos 
akademijos neakivaizdinį sky
rių. Sausio mėn. 9 d. abie
jose akademijose prasidėjo 
priėmimo egzaminų sesija.

Kultūros Namų Veikla
MAŽEIKIAI, sausio 10 d.— 

Nuo Viekšnių kultūros namų 
Įsteigimo dar nėra praėję pil
ni metai, bet ii- per šį trumpą 
savo gyvavimo laikotarpį 
Viekšnių kultūros namų ko
rektyvas pasiekė nemaža. At
statyti kultūros namų pasta- 
tai, Įrengta salė, klubas-skai- 
ąykla ir tt. Pastatyti 3 vei
kalai B. Dauguviečio “Užda
vinys,” J. žemaitės “Petras 
Kurmelis,” 2-jų veiksmų pje
sė “Netikėtas susitikimas.” Su 
šiais veikalais bei c h o r u 
ir tautiniais šokiais, kul
tūros namų kolektyvas daug 
kartų lankėsi aplinkiniuose 
miestuose: Mažeikiuose, Ak
menėje, Tirkšliuose, Papilėje 
ii- kt. Prie kultūros namų 
pritvirtinta lektorių grupė iš 
35 asmenų, kuri dirba masinį- 
aiškinamąjį darbą kolūkiečių 
tarpe. Ruošiama; Gogolio 5 
veiksmų komedija “Revizo
rius”. Ryšium su artėjančia 
Dainų šventė prie kultūros na
mų sudarytas 50 asmenų miš
rus choras, iš Dainų šventės 
repertuaro jau išmokęs 17 
dainų. Taip pat sudarytas 
tautinių šokių kolektyvas, jau 
išmokęs 8 liaudies šokius. Be 
to, prie kultūros namų veikia 
jungtinis viso Viekšnių vals
čiaus kolūkių tautinių šokių 
kolektyvas, susidedąs iš 58 
žmonių. V. Burbulis.

Apylinkių Lenktyniavimas
PLUNGE, sausio 10 d. — 

Plungės valsčiuje suvesti apy
linkių socialistinio lenktynia
vimo rezultatai.

.Pirmąją vietą lenktynėse 
laimėjo Gondingos apylinkė 
(pirmininkas A s t r a u skas). 
šioje apylinkėje sukurti 5 
kolūkiai pasiekė žymius ga
mybinius laimėjimus. Išaugin
tas gausus derlius.

Apylinkės taryba rūpinasi 
taip pat patenkinti kolūkiečių 
buitinius ir kultūrinius porei
kius. “Tiesos” kolūkis jau 
visiškai elektrifikuotas, “Kom
jaunuolio” kolūkyje sukurtas 
klubas-skaitykla, apylinkėje 
vyksta pasirengimas statyti 
visuomeninius pastatus.

padėkodamas už užuojautą 
streikuojantiems angliaka
siams ir už teikiamą pagal
bą.

Taipgi reikia pasakyti, 
kad Konvencijoje buvo ga
na gera atstovybė negrų. 
Daugelis jų buvo pakviesti 
kalbėti.

Sesija užsibaigė apie 12 
vai. naktį.

Atsiminimai, kaip Misteris Kylovas 
Išnaudojo Viceką Ostrovą

Prieš 40 metų, kada da-į 
bartinė tvirta ir kovinga 
mainierių unija, po vado
vyste pirmojo vado John 
Mitchellio, dar buvo silpnu
tė organizacija, duokles 
mokančiu nariu buvo tik 
mažas nuošimtis.. Daug ka
syklų visiškai neturėjo uni
jos lokalų. Bet reikia pripa
žinti, kad unijai nepriklau
santi mainieriai, kada pasi
baigdavo kontraktas tarp 
unijos ir mainų savininkų, 
Sykiu stodavo streikuoti.

Dabar matau reikalą ats
kirai pabriežti, kokie cha
rakteriai buvo misteris Ky
lovas ir Vicekas Ostrovas. 
Minimi asmenys buvo skir
tingos tautos, gyveno viens 
nuo kito skirtingose vietose, 
o jų gyvenimo sąlygos buvo 
dar skirtingesnės.

Mr. Kylovas gyveno di
desniame mieste, buvo biz
nierius ir pasižymėjęs poli
tikierius. O kada mūsų ša
lyje įėjo galion blaivybės 
įstatymas, tai jis tapo vie
nu iš didžiausių butlegerių. 
Ir kada blaivybės įstaty
mas pasibaigė, tuomet Mr. 
Kylovas pasidarė dar žy
mesnis politikoje ir jau bu
vo milijonierium.

Kaip mums visiems yra 
žinoma — nei vienas ver
telga ant pinigų nesėdi. Jei 
turi vieną milijoną, tai de
da dar daugiau pastangų 
greičiausia sukrauti ir ant
ra.

Misteris Kylovas taį)o 
anglies kasyklų savininku. 
Jis savo darbininkams mo
kėjo ko mažiausias algas.

Vicekas Ostrovas — ma
žo miestelio gyventojas, 
sveturgimių, kilmės, Ameri
koje augęs vyrukas. Jis, 
kaip ir visi tais laikais atei
vių vaikai, užaugintas sun
kiose gyvenimo sąlygose. 
Nuo devynių metų amžiaus 
pradėjo dirbti ant “broke
rio.” Rinko iš anglies “slei- 
tus” už labai mažą algą.

Kai jis sulaukė 14 metų, 
gavo darbą mamose, už 
mulų “draiverį.” Ir kai Vi- 
ciukas paaugėjo, pasidarė 
labai aktyvus vaikinas, nei 
vienas iš jo buvusių drau
gų negalėjo jam prilygti. 
Buvo manyta, kad tose 
mainose darbininkai turės 
nepavaduojamą jaunuolį, 
kuris stengsis apginti jų 
reikalus ateityje. Jis eidavo 
į unijos lokalo ‘susirinki
mus. Atrodė toks gyvas, 
žavus. Ne ilgai ėmus, jis ta
po mainierių išrinktas uni
jos lokalo sekretorium.

Tais laikais toje kasyk
loje buvo labai žiaurus bo
sas. Netik jo biaurus elge
sys su darbininkais, bet jo 
figūra ir visa išvaizda įbau
gindavo iki drebėjimo ten 
neseniai atvykusius laimės 
ir geresnio gyvenimo šioje 
šalyje ieškotojus. Už darbo 
davimą nuo ateivių jis im
davo pinigufs per savo 
agentus. Jis turėjo iš mai
nierių tarpo savo šnipus, 
kurie jam atpasakodavo 
viską, kas lokalo susirinki
muose būdavo kalbama ir 
nutariama dėl pagerinimo 
darbo sąlygų. Ant rytojaus 
žiaurusis bosas viską žino
jo. Jis puldavo nelaimingąjį 
keikdamas biauriausiais 
žodžiais — tu polanderi, tu 
besteri, tu s...au nori mane 
pamokyti, kaip tvarką rei
kia padaryti šiose mainose.

Mainieriai ėmė tarpe sa
vęs kuždėtis, kas galėtų 
būti jų išdaviku. Ne ilgai 
trukus, daug kas iš ’mainie
rių patėmijo, kad Vicekas 
Ostrovas po kiekvieno mi
tingo neidavo tiesiai prie 
savo darbo, kaip paprastai, 
bet ilįsdavo, į boso ofisą ir 
iš ten ilgai neišeidavo.

Laikui bėgant, vis aiš
kiau matėsi glaudesni ry
šiai tarp boso ir Ostrovo. 
Žmonės ėmė kalbėti ir ne
galėjo suprasti, kodėl Os
trovas ♦ turėtų būti tokiu, 
kokiu jis yra. Daugelis iš 
jų sakydavo: pažįstame jo 
tėvą ir brolius, kurie taip 
pat yra mainieriai ir jų są
lygos nėra geresnės už ki
tų. O kas įdomiausia: nesi
matė, kad Viceko veikla prieš 
mainierius neštų jam pa
čiam naudą. Jis dirbo sun
kiai, prie to paties darbo, 
už mažą algą. Viskas, kiek 
buvo įžiūrima, kad žiauru
sis bosas jį lyg užjausdavo 
ir dažnai jam per petį pap
lodavo. O kad jis buvo išda
vikas ir boso pastumdėlis, 
tai visi faktinai jau žinojo.

Laikas ant vietos nestovi, 
o vis sukasi savo paprastu 
būdu, atnešdamas žmoni
jai kiek geresnius ir vėl 
blogesnius laikus.

Praėjo pirmas pasaulinis 
ikaras, nusinešdamas su ša
lvim milijonus jaunu žmo
nių gyvybių ir baisaus var
go ir skurdo daugeliui, mi
lijonų žmonių. Bet gi pas 
mus, Amerikoj, gariniai 
laikai buvo skaitomi ge
riausiais laikais.

Užėjus depresijai, ang
lies kompanijos daug dar
bavosi numušti mainie- 
riams algas. Buvo motasi 
ir uniją sudaužyti. Neku- 
riose mainose bosai nepri
ėmė darbininko, jei jis ne
sutiko pasirašyti atskiro 
kontrakto, kurį pagamin
davo patys bosai. Taip pat 
buvo verčiami . pasirašyti 
po tokiu kontraktu ir nuo 
seniau ten dirbantieji mai
nieriai.

Kompanijos ėmėsi ir ki
tokių žygių. Jos išrendavo- 

iio (išlistino) mainas viso
kiems ’kontraktoriams. 
Nauji savininkai sudėjo į 
mainas naujus ir du syk di
desnius karukus (vagonė
lius), kuriuos mainieriai 
turėjo prikrauti už tą pa
čia mokestį.

Vienas iš tų nauju savi
ninkų buvo Mr. Kylovas. 
Pradėjęs šeimininkauti, jis 
visiškai panaikino ten 
gyvavusį U. M. W. uni
jos lokalą, o ton vieton 
“suorganizavo” savo kom- 
paničną uniją. Tam darbui 
atlikti jam reikėjo pagelbi- 
ninkų, nes jis vienas nie
kaip nebūt galėjęs to atlik
ti. Pirmas jam į pagalbą 
atėjo Ostrovas. Ir jis užė
mė tos naujos unijos pirmi
ninko vietą. Darbas per tū
lą laiką ėjo gerai, žinoma, 
vien tik Kylovo naudai.

Maždaug ta proga teko 
pasinaudoti ir Ostrovui, 
nes jis ėmė algą už unijos 
viršininko pareigų ėjimą. 
.Ir turėjo lengva darbą. Jis 
veik nieko naudingesnio ne
dirbo apart landžiojimo po 
mainierių dirbamas vietas 
ir žiūrėjimo, kad viskas eitų 
kompanijos naudai.

Prasidedant antrajam 
pasauliniam karui, kompa
nijos • ėmėsi apžvalginė ti 
tuos per daugeli metų su
piltus ^milžiniškus < kalnus 

I anglies atmatų, kaipo netin- 
i karną medžiagą kurui. Ka
rui prasidėjus, ir tos atma
tos buvo suimtos ir did
miesčiuose išparduotos už 
didelius pinigus.

Tokiai auksinei progai 
priėjus, Mr Kylovas griebė
si ko daugiausia pasinau
doti. Jisai Ostrovui, kaipo 
savo ištikimiausiam bičiu
liui, davė kontraktą, kad 
samdytų sunkvežimius ir

Rašo V* Globičius vežtų tas atmatas, kad iš 
jų būtų ko daugiausia pel
no.

Darbas pradėjo eiti visu 
smarkumu, čionai ne tik 
Kylovui, bet ir. Ostrovui 
pelnas pradėjo didėti. Tik, 
jų ' nelaimei, visi Kylovo 
kompanijos mainieriai išėjo
i streiką.

M'r. Kylovas ėmė pikčiau
sia užsipuldinėti ant Ostro
vo už jo nesugebėjimą su
tvarkyti darbininkus. Išme
tinėjo jis-Ostrovui, kad jis 
galįs netekti to darbo, kurį 
jis dabar turi. Jis galįs ne
tekti progos pasidaryti pi
nigų, progos prisidėti prie 
jo kompanijos ir tapti ka
pitalistu, kaip kad jis yra.

Ostrovas dėjo visas pas
tangas sugrąžinti mainie
rius dirbti. Jis šaukė mitin
ga. bėgiojo, agitavo su di
džiausia baime, kad jam 
gręsia netekimas progos 
patapti kapitalistu. Bet 
mainieriai neklausė, šaukė
ii “išdaviku,” “sokeriu,” 
“Kvlovo pastumdėliu.” Jie 
sakė, kad jie negrįš dirbti 
pakol nebus sugrąžinta ka- 
svklon U. M. W. unija, nes 
Mr. Kylovo ii’ Ostrovo suor
ganizuota kompaniška neva 
unija neša naudą tik Kylo
vui.

Įpykęs, Ostrovas nežino
jo, už ko griebtis. Jis buvo 
pamanęs kam nors kirsti 
kumščiu, bet, apsižvalgęs, 
pamatė, kad čia jau nebe 
tie laikai ir žmonės, kurie 
buvo prieš 20 metų. Ang
liakasiais dabar buvo susi
rinkę, didžiumoje, jauni ir 
už jį daug didesni vyrai, ir 
nebe “grinoriai.”

Kitą diena Mr. Kylovas, 
pasišaukęs Ostrovą į savo 
ofisą, dar pikčiau jam išme
tinėjo ir visiškai nė neban
dė išklausyti Ostrovo ban7 

’dymų pasiteisinti. Šako
tu gali suprasti, kad tu ve
di Kylovo kompaniją prie 
bankrūto. Ir jei tu nesu
grąžinsi juos darban į dvi 
dienas, tai bus sustabdy
tas tavo kontraktas ir vis
kas baigta.

Ostrovas su dar didesne 
baime ir nusiminimu per 
kelias dienas ir naktis bė
giojo po savo gerai pažįsta
mu mainierių stubas, ban
dydamas juos perkalbėti ir 
perprašyti, kad tik jie eitų 
dirbti. Bet Ostrovo visos 
pastangos nuėjo veltui. 
Mainieriai iam rūsčiai kiek
viena^ atsakė:

— Tu esi niekšas. Tu vi
sa laiką dirbai tik kompa
nijos naudai.

Mainieriai nusitarė negrįž
ti į darbą, kol nebus sugrą
žinta U. M. W. unija.

Už poros dienų Mr. Kylo
vas, nesulaukdamas Ostro
vo, ėmė mastvti, kad gal 
i is pa darė klaidą per daug 
užpuldamas ant jo. Jis ge
rai žinojo, kad be Ostrovo 
iam neįmanoma apsieiti. 
Jis greitai griebėsi už tele
fono pasišaukti ji ir tartis, 
ką reikės daryti. Bet Ostro
vas neatsišaukė, o tik atsi
šaukė jo žmona. Ji paaiški
no misteriui Kvlovui, kad 
jos vvras pavojingai' susir
go širdies priepuoliu. Ir 
kad jis yra suparalyžiuo
tas. Daktaras įsakė, kad ko 
greičiausia jis būtų išvež
tas į ligoninę.

Ostrovas iš ligoninės gy
vas nebesugrįžo.

HONG KONG. — Sako
ma, kad smarkus priešin
gas vėjas sulaikęs Kinijos 
liaudininkų įsiveržimą lai
vais ir valtimis į Hainan 
salą.
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(Tąsa)
tur būt jau pamiršau.. .
jog dabartinis metas gęriausias 
iš Amerikos į Lietuvą. Kapita-

— Ne, ne! Aš
Jis dėstė man, 

kapitalui perkelti 
lui saugiausia vieta Klaipėda, — ten uostas šau
nus, ten fabrikai vis kyla; ten įdėtas litas neša šim
tą nuošimčių pelno. Juo daugiau sudėsime ten li
tų, juo greičiau Klaipėdos kraštas ąusilietuvins.

— Kaip tai būtų galima? — pusiau lūpų aš pra
sitariau.

— Lengvai! Jūs, ženteli, sugrįžęs, tuojau gerą 
dalį savo kapitalo galėtumėt prisiųsti man, o aš čia 
žinosiu, kaip su juo padaryti, kad mano žentui ir 
dukrai būtų užtikrinta v ..

— Kai Lujiza į Ameriką atvyks, pasitarsime. 
Anksčiau vargiai besuspėsi u, — abejodamas atsa
kiau, jį pertraukdamas.

Garmui iš Ugniškių nerūpėjo, kad aš tą dieną 
buvau gavęs telegramą iš Vandenmiesčio, raginant 
mane koveikiausiai grįžti namo.

Agentas, besirūpinąs nekilnojamuoju mano tur
tu, aliarmuojančiai pagrasino: “Jei greit nesugrį- 
šit — nekaltinkit manęs dėl pasekmių. Grūmoja 
rimtas bankrūtas!. ..”

Mano sumanymas pabuvoti ilgiau Kaune, pama
tyti ten aukštų ponų, — gal net patį prezidentą, 
— pavirto niekalu.

Ant rytojaus, atsisveikinęs žmoną ir uošvius,- aš, 
apimtas naujų rūpesčių, skubiai dūmiau atgal Ame
rikon.

SKYRIUS PENKIOLIKTAS

|r

i

Grįžęs Vandenmiestin. ant rytojaus jau sėdėjau 
savo real estate agento Škico ofise. Jis tebebuvo to- ’ 
je pačioje vietoje, bet atrodė jau nebe tas žmogus: 
susirūpinęs, susimąstęs ir net sušykštėjęs kalboje.

— Gavot mano kablegramą, Mr. Kilpa?
— Gavau, mister Škic. Dėkoju! Nejaugi padėtis 

taip sublogėio, kaip žymėjote?
Agentas šaltai nusišypsojo, pasiraivė, paptelėjo 

keletą kartų pypkės cibuką, lyg ieškodamas tame 
įkvėpimo ryškesniam atsakymui į mano paklausi
mą.

— Ar tamsta pagalvojote, jog šiuo metu Ameri
ka gyvena giliausią ekonominę krizę savo istorijo- 
je? '

— Man tai neatėjo nei į mintį.
— Gaila! Tenka kiekvienam susirūpinti, o jei 

ne...
Jis man pradėjo dėstyti profesorišku tonu ir me

todu, it gydytojas pacijentui, tai, kas mūsų mieste 
vyksta, kaip krizė keičia žmonių santykius ir net 
jų galvoseną, kaip visa tai paliečia mano nejudo- 
mąsias nuosavybes, namus, liotus ir kiš-enę.

— Nenusigąskit, tamstų, mister Kilpa, interesai 
jau nukentėjo, bet jie gali tragiškiau pašlyti, jei 
laiku- nepriremsite savo pečių. Priežastys? Jos yra 
dvi: nedarbas ir negrai.

— Negrai?! — nustebau aš.
— Taip! Jūsų visi namai buvo supirkti viename 

rajone,’ lūšnynuose. Neperseniai ten įžengė neg
rai, — jie gi turi kur nors pastogę gauti. Be to, 
žmonės, gyveną tame rajone, daugumoje bedarbiai, 
— nemoka nuomų. O nemoka, nes neturi kuo, — 
nėra pajamų. Nemažai namų stovi tušti, apleisti, 
daug, žmonių gyvena patiltėse ir pelkynuose, kaip 
laukiniai.

Škico sakymas ir nedasakymas man rodė, jog aš 
žengiu per bankrūto slenkstį. “Tokią dovaną tu, 
Maiki, gavai, grįžęs iš Lietuvos ir belaukdamas at
vykstant kultūringos žmonos!” išmetinėjau sau. 
Mano susikrimtimą pastebėjęs, Škicas drąsino:

— Tamstos reikalai dar nėra katastrofiški, ne, 
bet jie griežtai pasikeitė į blogąją pusę per keletą 
pastarųjų mėnesių.

— Vadinasi, padėtis bloga?
— Nepergeriausia. Krizė tvoja žmones ne juo

kais! ■ ■ ‘
. Priminiau Škicui ano meto nedarbą, kai aš bu
vau grinorius, kai policija ties miesto rotuše buo
že man galvą aptašė ir į kalėjimą įmetė. Visa tai 
suįdomino agentą ir jis, išklausęs pasakojimo, gar
džiai kvatodamasis, prikergė:

— Tuomet tamstos kišenės buvo Tuščios, o galva 
pilna, tai krizė srųogė kirtį į ją, gi šiuo metu; kai 
kišenės pilnesnės. . . kerta į kišenes. Tuščian daik- 
tan nieks nemuša, nes oro kirviu neatkirsi.

Matyt, biznierius mojosi iš manęs pasišaipyti, 
bet aš, nelaimių slegiamas, nerimastavau:

— Kaip gi ten įsikūrė negrai? Kas juos pirmas 
Įsileido? Argi ne tiesa, kad ligi šiol tame rajone 
buvo uždrausta jiems gyventi?

— Tai kur jie dėsis? Ar jie ne žmonės? !
— Suprantu, — šaltai atsakiau aš, matydamas 

Škicą lyg palaikantį negrų pusę.
— Atsiminkite: tasai rajonas — lūšnynų rajo

nas. Namai nešildomi, seni, aplūžę, apirę, be jokios 
moderniškesnes įruošos, — tūluose net ir elektros 
šviesos nėra. Jūs tai žinote, nes ten esate buvę ir 
gal net kai kuriuos savo namus matę, nors žinau, 
kad juos pirkote ne gyvenimui, o bizniui.

Taip, kai kuriuose esu buvęs.

8—-Taigi!...
Mister Skič pasakojo: vienas darbininkas, turė

jęs ten pat savo namelį, ateina pas jį ir sako: ne- 
išsiverčiu, morgičiaus polūkių negaliu užsimokėti, 
— bankas namelį atsiims. Škicas jam patarė išsta
tyti namą pardavimui, per jį, per agentą. Žmogelis 
sutiko. Ateina pas agentą tūlas negrų kunigas, 
klausdamas: ar gali jis tą namą pirkti? Kai jam 
buvo pasakyta, jog gali, kunigas nusidžiaugė, nu
jausdamas, kad jam pirmajam teks pralaužti le
das, pro kurį ligi šiol joks negras negalėjo įkelti į 
kalbamąjį rajoną kojos apsigyvenimui. Gal savais, 
gal kitų savo tautiečių sudėtais pinigais negrų ku
nigas namą nupirko ir jin susikraustė gyventi.

Kai tik kunigas su savo šeima, — jis protestan
tu tikybos, — įkėlė namelin koją, tuojau Ku Klūks 
Klano nariai, maskuoti, suvykę naktį baltuose ap
siaustuose, kaip viduramžiu kryžiuočiai, sudegino 
ties kunigo nameliu kryžių. Tai reiškė įspėjimą, kad 
jis iš ten turįs koveikiausiai nešdinkis šalin. Bet 
kunigas kryžiaus liepsnos nebojo, — jis pats nešio
ja kryžių ant savo krūtinės. “Kol manęs kukluks- 
klanininkai nesudegins su manuoju kryžiumi, aš iš 
šito namelio neisiu ir jo neapleisiu!” sakė jis. Ap
sisaugojimui nuo sudegįnimo jo paties ir jo kry
žiaus, pats kunigas visuomet budėjo su ginklu ran
koje; dažnai naktimis jis gavo talkok'iš'lavo tau
tiečių, jį saugojusių. j

Kartą suoganizuota baltųjų gųvėda buvo pasi- 
mojusi negrą linčiuoti, .bet laiku \pribuvusi talka 
jį išgelbėio nuo mirties. '

Neužilgo kunigui pagalbon stojo ir baltieji, gal 
vadovaujami komunistų, gal ne komunistu, agentas 
to nežino. Įvykdavo dažni fiziniai susirėmimai vis 
dėl to paties reikalo: vieni sakė, jog negrai nepri
valą būti įsileisti į tą lūšnynų rajoną, kiti, — jie 
turį teisę gyventi ten, kur jie norį, nes jie esą žmo
nės, kaip visi!

Padedamas gerų žmonių, negrų kunigas išgyve
no tame namelyj ištisą mėnesį. Pamatę, kad jis 
drąsus ir ryžtingas, kad su juo stovi nemažai baltų 
ir juodų žmonių, teroristai atlėžo. Tuomet buvo pa
skleista aliarmuojanti propaganda, jog tame rajone 
baltųjų gyvenimas yra baisiame pavojuje: negrai 
užpulsią jų moteris ir dukteris, — išprievartausią 
net jaunametes!

Suagituoti baltieji namų savininkėliai bėgo pas 
real estate agentus, karštai prašydami jų namelius 
parduoti. Namų vertybė labai žemai nukrito. At
sirado vienas, antras ir trečias negras, turįs centą • 
kitą, ir pasekė savo kunigo pėdomis: pirkosi ten 
lūšnas. Kiti pasinuomojo tuščius butus. Ten pat 
vienoje lūšnoje negrai atidarė savo bažnyčią. Trum
pu laiku tame rajone įvyko savotiška revoliucija. 
Bet daug namų tebestovi tuščių.

— Jūs, Mister Skič, pirmiau pardavinėjote ten 
pat namus baltiesiems, o dabar negrams! — pa
stebėjau aš. — Ar tai logiška?!

— Parduočiau bet kam, tik lai man sumoka “ko- 
mišiną,’’ — šaltai atrėžė agentas. — Mano biznis: 
pardavinėti kitų, namus ir už tai gauti pinigų. Be
je, dabar ir pats turėtumėt juo greičiau ten nuo sa
vo namų taip pat atsipalaiduoti. Parduokit, kol dar 
kiek tiek už juos gaunate. Tūli tą rajoną jau ap
šaukė Afrika, o patys gerai žinote, kas yra Afri
koje — Sahara!...

— Reikės pagalvoti, — sumurmėjau aš.
— Galvojimui mažai beliko laiko. Privalote tuo

jau stvertis žygių.
Sėdėdamas supamojoj kėdėj, mister Skič dar kaž 

ką naujo galvojo i-p tarytum su savim debatavo, sa
kyti man, ar ne. Pagaliau:

— Ne mano darbas kištis į kitų biznį, bet aš 
drįstu jums, Mr. Kilpa, sugestuoti tai, kas yra ma
no pareiga: jūs dabar esate vedęs žmogus ir biznie
rius. Neužilgo, kaip minėjote, atvyks jūsų žmona, 
jauna, kultūringa, rafinuota ponia iš svetimo kraš
to. Ar jūs pagalvojote, kad, iš daugelio, jūs neturi
te vieno namo, kuriame galėtumėt su žmona pado
riau kultūriškai gyventi? Jūs pirkote ir pardavėte 
narpus ne tam, kad jie jums būtų gyvenimui reika
lingi, bet spekuliacijai, uždarbiui. Jūs pirkote lūš
nynuose, nes ten lengviau pirkti ir parduoti. Galiu 
tamstą užtikrinti, kad jūsų ponia, įpratusi gyventi 
kultūringai, atsisakys kelti koją į bet kurį iš jūsų 
dar turimų namų!

Skičo priminimas mane gyvai suįdomino. Ligi šiol 
aš nebuvau nei pagalvojęs, jog . neturiu tinkamo, 
gražaus, garbingesniame rajone namo su žmona gy
venti !

— Rimtas jūsų sumanymas, Mr. Skič, — prata
riau aš. — Teks pagalvoti!

— Vedę biznieriai daro taip: vienus namus užra
šo ant savęs, kitus — ant savo žmonų; jie susidaro 
daug skylių, pro kurias galėtų pralįsti, kuomet juos 
įstatymai bando pasigauti. Ką jūs į tai sakote? Aš 
čia turiu pardavimui keletą bungalows, esančių pa
ežerėje, ant kalno: nauji, gražūs, kaip žiedai. Ko
dėl vieno namo neaprašyti ant žmonos?

Todėl clevc- 
malonu su 

ir jo kalbos

Įvyks nedėlioj, 
Slovenian Audi- 

St. Clair Ave.

Mūsų LDS Kliubas
Ilgokai rengtasi prie 

kliubo skiepo ištaisymo, 
kūjo ir finansų sukelti : tam 
darbui. Tačiau jau galima 
pasakyti, jog darbas jau pra
dėtas ir už kelių savaičių tu
rėsime gražią, jaukią svetai
nę, kurioj sutilps visų drau
gijų susirinkimai ir bus 'vie-

LDS 
R e ir

Užsiprenumeravo “Kelias Į Laimę”
J. L., B. Kulvinskienė, J. Senukas, F. Kvedaras, VI. Lukša, 

Mrs. Karpies, V. ir K. Karlonąi; per W. Patten: J. Urbonas, 
Wm. Patten-

Kurie norite užsisakyti “Kelias Į Laimę,” pasiskubinkite, nes 
tuoj bus knyga baigiama spausdinti ir tuomęt prenumeratorių 
vardai joje netilps. Knygos spausdinimas susivėlino dėl spaus
tuvės persikėlimo Į naują vietą ir dėl kai kurių kitų techninių 

, priežasčių. ,'

CLEVELAND© ŽINIOS
tos mažesnėms pramogoms.

Nekurie draugai Įdeda daug 
darbo, kad tai kuogreičiausia 
ir geriausia Įvykinti. Taipgi 
mūsų draugės moterys žymiai 
su darbu prisideda, pagamin- 
damos kas penktadienio vaka- 
ra žuvu vakarienes. Kurie 
dar nebuvote — patariu pa
skaičiuoti, kiek jūs sutaupote 
namie valgydami, kuomet 
kliube už 60 c. galima sočiai 
pavalgyti. Kliubas 
9305 St. Clair Ave.

randasi

CLEVELANDO RUOŽAI
Malonus Svečias ir Bankietas

šiais metais sukanka 35 me
tai nuo įsikūrimo Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos. Tai gražus pulkas me
tų, -o dar gražesni minėtos 
draugijos tame laikotarpyje 
nuveikti darbai, kurie verti 
garbingo atžymejimo.

Vietines LLD kuopos, bū
tent, 22, 57 ir 190, bendrai 
su 15-ta Apskritimi nutarė 35 
metų jubiliejaus atžymėjimui 
surengti didelį bankietą.

Smagu pranešti Cleveland© 
ir apylinkės lietuviams, kad 
tame bankiete dalyvaus ir L. 
E. Draugijos pirmininkas drg. 
A. Bimba ir pasakys kalbą 
apie Draugijos nuveiktus dar
bus bei kitais svarbiais šių 
dienų visuomeniniais klausi
mais. Kaip \ žinoma, drg. 
Bimba čia yra retas svečias. 
Jis Clevelande nėra Buvęs nuo 
to laiko, kaip buvo tik sugrį
žęs iš Lietuvos, 
landiečiams bus 
juom pasimatyti 
pasiklausyti.

Bankietas 
kovo 19 d., 
torium, 6409
Pradžia, tai yra, pietų valgy
mas, 2-rą valandą po pietų, 
šokiai 5 vai. vakare. Įžanga 
tik $1. Tikietus patartina vi
siems -įsigyti iš anksto, nes bū
tinai reikalinga žinoti, dėl 
kiek žmonių valgių pagamin
ti. Tikietus galite gauti pas 
bile LLD narį, arba LDS 
Kliube, 9305 St. Clair Ave.

ir L. L. Draugijos pirminin
kas A. Bimba. Taipgi išrinkta 
komisija parinkimui aukų dėl 
Vilnies bazaro. J. Žebrys.

Bethlehem, Pa.
Numirė Leonas J. Petkevičius

Sausio
goninėje 

5 dieną Adelphia li- 
iš gyvųjų tarpo atsi- 
Petkevičius, 59 metų

. Influenzos 
per pirmąjį pasaulinį 

sirgo 10 mėnesių. Nuo 
neatgavo pilnos sveika- 

Nors užsilaikė pagal gy-

amžiaus.
1906 metais atvyko iš Lie

tuvos, Palekonių kaimo, Jezno 
parapijos, Vilniaus rėdybos. 
Daugiausia gyveno Blissville, 
Long Island, N. 
laiku 
karą 
to ir 
tos.
dytojo J. J. Kaškiaučiaus pa
tarimus — nerūkė ir buvo ty
kaus būdo.

Hooverio “gerovės” laikais 
gyveno Bethlehem, Pa., pas 
švogerį ir pradėjo pasiskaityt

4-tos Apskrities konferen
cija Įvyks balandžio 2 d., kliu
bo svetainėje, 9305 St. Clair 
Ave. Pradžia 10 vai. ryte. 
Visos apskrities kuopos prie 
pirmos progos išrinkite pilną 
skaičių delegatų ir dalyvauki
te konferencijoj. Delegatus 
rinkite vieną nuo kiekvienos švogerio prenume r u o j a m ą 
10 narių ir vieną nuo kuopos. Laisvę, ALDLD knygas ir pa- 
Dienotvarkis bus pateiktas tik tapo labai ------ . --•
konferencijoj.

LLD 190 Kp. Susirinkimas
Vasario 27 d. Įvyko virš mi

nėtos kuopos susirinkimas, ši 
kuopa gyvuoja Collinwoodo 
apylinkėje, bet su šiuo susi
rinkimu perkėlė savo susirin
kimus Į LDS kliubo svetainę. 
Todėl, 190 kuopos nariai, įsi- 
tėmykite. Susirinkimai nutar
ta laikyti kožno mėn. pasku
tinio penktadienio 
9305 St. Clair Ave. ’

vakarą, švogerį.

i

sukalbamu vyru. 
Užsiprenumeravo Laisvę, pri
sirašė prie LDS ir ALDLD. 
prigulėjo prie unijos ir rėmė 
darbininkų judėjimą, lankė 
progresyvių susirinkimus, pra
kalbas ir visą darbininku 
progreso judėjimą.

Prieš antrą pasaulinį karą 
vėl išvyko Į Brooklyną, gyve
no 406 S. 3rd St. Kas metai 
vasarą gavęs vakacijas atlan
kydavo seserį Adelę Žavis i)

Prieš Kalėdas ir Naujus 
Šiame susirinkime narių da-: Metus visiems atskiras atsiun

tė atvirutes su pasveikinimais 
ir linkėjimais ilgo gyvenimo. 
Labai gaila, dar beveik pus
amžis užbaigė kelionę.

Mūsų žentai iš Allentown, 
Pa., duktė ir žentas iš Queens 
Village, L. I., N. Y., švogeris, 
7 dieną sausio iš Joseph Garš
vos koplyčios, 231 ■ Bedford 
Ave., kaip 2:30 p. p., išlydė
jom i amžiną atsilsį? Lai bū
na lengva tau, švoger, šalta 
žemelė. F. Žavys.

lyvavo nemažai. Įrašyta 2 
nauji nariai, užsibrėžta greitu- 
laiku gauti ir daugiau, nes 
tam yra gana palankios aplin
kybės. Apkalbėta plačiai 
apie surengimą draugijos 35 
metų jubiliejinio pokilio-ban- 
kieto. Išrinkta t a m dar
bui komisija. Visi nariai 
pasižadėjo dirbti, kad tai įvy
kinti su geromis pasekmėmis. 
Kaip matėte, bankietas Įvyks 
kovo 19 d., kuriame dalyvaus
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MIAMI, FLA. pernai streikavo nekurie 
kriaučiai.

Bot gal draugui Mikui tas
New Jersey Žinios

ŽODIS KITAS ĮSPŪDŽIŲ 
RAŠYTOJAMS

Pastaruoju laiku čia lankėsi 
Mikas Detroitietis su dukra. 
Pabuvojo tiktai savaitę, para
še Įspūdžius, kurie tilpo pei 
keturis Laisvės numerius. 
Prirašė visokių netikslumų ir 
gązdinimų. Be* kas link dar
bininkų klasės darbo už duo
nos kąsni, tai nei žodelio ne
parašyta.

Mikas rašo: '‘Bet čia pa
prastam darbininkui ar ama
tininkui nėra darbų, suvažia
vę \isoki biznieriai ir milijo
nieriai.” Jeigu darbininkams 
nėra darbų, tai kas tuos visus 
biznierius, milijonierius ir ki
tokius ligų apsėstus aptarnau
ja, ii ne darbininkai? Kas 
augina žoles, sodina medelius, 
Poinsettia ir kitokius visokias 
gėles ? Aišku, darbininkai! 
Taiso ir tvarko gatves ir at
lieka daug visokių paprastų 
darbų negrai ir balti darbinin
kai !

O kas link amatininkų, sta
lių, plumberių, elektrikierių, 
stogų dengėjų. auto mechani
ku, kriaučių ir šiaučių, barbe- 
rių, valgyklų, viešbučių pa
tarnautojų. tai visi jie susior
ganizavę i AF of L uniją. 
Nors tos unijos pusėtinai pal
šos, tačiau geriau negu nieko.

CIO neįsileidžiama.
Taigi, visi amatininkai dar

bininkai gerai dirba ir turi 8 
valandų darbo dieną su pa
kenčiama alga. Aš pats dir
bu antri metai^skutykloj. Vi
si priklausome j Journeymen 
Barbers and Cosmetologists 
International Union of Ame
rica,

Miami mieste barberiai, se
zono laiku, uždirba iki šimto 
dolerių ir daugiau per savaitę, 
žiūrint pagal gabumą. Visokį 
amatininkai uždirba maž 
daug iki $80 per savaitę. Dar
bininkai prie paprastų darbų 
uždarbiauja visaip., tai yra, 
pagal sutartį su bosais.

Visos bėdos su tokiais 
amatininkais, kurie atvažiuo
ja iš šiaurinių valstijų ir ne
gauna darbų, pakol neišlaiko 
tam tikrų valdžios patvarky
tų kvotimų. Kvotimai nėra 
jau toki lengvi . Tai čia jiems 
ir būna nukirstas planas. Jie, 
negalėdami atimt nuo vietinių 
amatininkų darbų, tai ir šau
kia, kaip už liežuvių kariami, 
kad čia “viskas negerai.”

Miami Herald ir Miami 
News spaudos darbininkai, su
siorganizavę į Typografistų 
Uniją, jau antri metai, kai 
streikuoja ir laikraščiai yra 
pikietuojami kožną dieną. Už-

nesvarbu. Jis labai susirūpi
no, kodėl namai neturi skie
pų. Už tai, kad nereikalingi 
angliai. Didelių fabrikų, tei
sybė, nėra. Tačiau visokių 
šapukių, dirbtuvėlių ir klinie- 
rių yra prikaišiota visur, kaip 
tai, sodės ir alaus varyklos, 
plati namų statyba; eina gan
dai, kad Du Pont kompanija 
planuoja budavoti laboratori
jas. Florida, ypač Miami, 
naujas miestas, kyla ir auga, 
kaip ant mielių! Nesnaudžia 
nei darbo klasė. Ji! rūpinasi, 
kad per daug neskriaustų, ne
išnaudotu jos. Į

Trys metai, kai čia gyvenu : 
—gyvatė, skorpijonas, nei ta
rakonas dar neįkando. Bet j 
aš jų nei nemačiau. Ch. Ta
mošiūnas, kažin kur, pasiga
vo kelis skorpijonus, stiklinė
je laiko, maitina, visiems ro
do, parodė ir Mikui, kuris ir 
išsigando.'

Mikas rašo: “Uodų ir mu
sių nėra.” Mikas klysta! Mu
sių gali pamatyti, bet uodų 
ir mažyčių, muskičių yra už
tektinai. Apsigynimui nuo to 
brudo visur ant langų ir du
rų sudėti vielų sietai. Apart 
to, yra labai daug mažų ru- 

i dų skruzdėliukių. Apsigyni
mui vartojama su geromis pa
sek m ė m i s chemikalai.

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ
ĮSIGYK!! JAS TUOJAU-

------------- . ♦ ♦---------------

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
globus. 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, pūslėjimas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.-

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

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

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

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

Kita svarbi knyga yra

Darbininkui Sveikata
Parašė

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

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

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius, 
parašytas

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

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

Knyga iš 610 puslapių. Kaina $3.00.

Virėja T
Svarbūs • pamokinimai valgių gaminimui

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

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

Užsisakydami knygas, rašykite:

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

PATERSON
Pavieto aukščiausio teismo 

teisėjas Robert H. Davidson 
pareiškė, kad viešose moky
klose (Public Schools) nėra 
prasižengimu skaityti Bibliją, 
jei neaiškinama dogma atski
lai religinių sektų. Dalykas 
atsitiko sekamai:

Hawthorne aukštesnėje mo
kykloje (High School), pra
dedant ryte studentų , mokini
mą, skaitoma keletas para
grafų iš Biblijos. Anna Klain, 
kurios duktė lanko šią moky
klą, kartu su D. R. Dormus, 
direktorium United Secular
ists of America atsikreipė į 
pavieto aukščiausi teismą, rei
kalaudami uždraust viešose 
mokyklose skaitymą Biblijos.

Pavieto aukščiausio teismo 
teisėjas atmetė skundą, mo
tyvuodamas, kad įstatymai 
nedraudžia skaitymo Biblijos 
viešose mokyklose.

iš užsienio pasivadinusius DP, 
kurie atima iš amerikonų dar
bus, butus ir daro savo ne- 
kultūriškumu mūsų tautai 
gėdą.”

Kultūriškumo žvilgsniu, ta 
moteriškė gal tiesą pasakė. 
Brooklyno,' Newarko, Chica- 
gos ir Baltijnorės lietuviai ir 
kitataučiai turėjo progą būt 
liudininkais dipukų ignoran- 
t i šk u m o p i k i eta vi m u ose.

CLIFFSIDE

eina pareigas gaspadoriaus 
LDS 160 kuopos namo ir ilgų 
metų iždininko ALDLD 87 
L p., dėl nesveik atos atsisakė 
iš gaspadorystės. Jis pyašo, 
kad būtų paliuosuotas ir iš ki
lų draugijų pareigų. Laiky
kis, Juozai, nes jūsų laukia 
dar ilga kelionė — aplankyti 
Lietuvą, apie kurią taip daug 
svajoji. . .

Jūsų Draugas.

Waterbury, Conn.

Mikas rašo, kad čia nėra 
paukščių, tiktai ilgakojis fla
mingo. Bet ir tą jis mate 
gipsinį. Ir kas Miką galėjo 
painformuoti? žiemos laiku 
iš šaltųjų -kraštų suskrenda j 
Floridą žiemavoti tūkstančiai 
visokių paukščių, kurie apsi
gyvena pelkėse, ant ūkių iv 
priemiesčiuose.

Nuolatinis ir mylimiausias 
Floridos paukštis - dainininkas 
Mocking Bird. Jis pilkos spal
vos, kiek didesnis už žvirblį. 
Kompozitoriai užrekordavo, 
kad Mocking paukštis čiulba- 
gieda visokias melodijas iki 
80 gaidų. Jis gyvena arčiau
siai prie žmonių. Lizdus su- 
sibudavoja medžiuose, kartais 
prie pat lango. Jeigu naktį 
kambaryje žmogus sušneka, 
ar sukosti, tai Mocking paukš
tis užtraukia savo giesmę. 
Dienomis gieda be pertrau
kos. Visur parsiduoda atviru
tės su Mocking paukščio at
vaizdu.

O kas link sveikatos, tai 
Ema Sliekienė Mikui paaiški
no, kad jai Floridoj gyventi 
sveika. Man pačiam ir mano 
draugei yra daug sveikiau gy
venti Floridoj, negu šiaurėje, 
nors mūsų sveikata ir nebuvo 
pašlijusi. Sveikatai visai su
irus, geriausia pasitarti su 
graborium, nes Floridos saulė 
vargiai išgelbės.

Jeigu į Floridą žiemavoti 
suvažiuoja biznieriai, magna
tai, unijų viršilos, New Yorko 
majoras, šalies prezidentas ir 
vice-prezidentas, ir kitokį 
aukšti fišės, gi į Miami mau
dynes aktoriai ir vertelgos, 
tai reiškia, kad čia gerai.

Rašant šiuos žodžius, atva
žiavo Margaret -Truman, pre
zidento dukra. Ji čia švęs 
savo varduvių dieną. Mikas 
tą turėjo žinoti. Laike trijų 
metų mano gyvenimo nei 
vieno krokodiliaus nemačiau.
Aš nesuprantu, kokiems pai- 
beliame Mikas brangų laiką 

; eikvojo? Iš jo įspūdžių flo- 
ridiškiai juokiasi.

V, J, Stankus.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA FLORIDOJ
šešių apartmentų išnuomuoUos dvi

Skundėjų advokatas Zimmel 
pareiškė, kad šis klausimas 
bus apeliuojamas į valstijos 
aukščiausį teismą.

HACKENSACK
Hackensack Hospital direkto

riai paskelbė, kad būtinai rei
kalas kas nors daryti padidi
nimui minėtos ligoninės. Per
viršis šioje ligoninėje paci- 
jentų stačiai nepakenčiamas.

Iniciatyva Bergen County 
CIO komiteto, buvo sudaryta 
delegacija iš AFL ir CIO lo
kalų patirti padėtį minėto j li
goninėj.

i 21 d. vasario unijų delega
cija apsilankė minėtoje ligo
ninėje, o Mrs. . Conklin, vy- 

zi-iausia slaugė, aprodinėjo ir 
paaiškino trūkumus. Ji aiš
kino, kad nuo 1938 metų, kai 
dirbtuvėse prasidėjo grupių 
apdraudimo hospitalizacija, 
tai pacijentų pasidaugino ant 
70 procentų. Unijistai pareiš
kė, kad jie visomis galimybė
mis rems sumanymą padidinti 
šią ligoninę.

Dabar tokį pat- nusiskundi
mą paskelbė Englęwood ligo
ninė. Gražus ir girtinas yra 
labdarybės darbas', betgi ne
galime pamiršti ir to, kai šios 
šalies valdžia švaisto šimtus 
milijonų dolerių /čiang Kai- 
šekams ir kitoms' fašistinėms 
šalims, taikios šalies žmonių 
padėtimi nesirūpina.

RIDGEFIELD
Fob erge Co. dirbtuvės dar

bininkai per suvirs 10 metų 
priklausė lokalui 121 United 
G as, Coke and Chemical 
Workers CIO unijos. Dabar 
unijos biurokratai suspendavo 
minėtą lokalą. 1 Priežastis —- 
būk lokala valdo komunistai.

23 d. vasario buvo sušauk
ia visuotinas susirinkimas, 
kuriame dalyvavo atstovai tos 
pačios išdirbystės iš AFL lo- 
kalo 196. Vienbalsiai nutarė 
prisidėti prie AFL unijos ir 
darbininkai su pasipiktinimu 
pasmerkė CIO reakcinę biuro
kratų diktatorystę.

TEANECK
Washing-tono gimtadienyj 

Teaneck Armory atsibuvo pa
minėjimas George Washing- 
tono. Kalbėjo žymesni poli
tikieriai republikonai. Viena 
moteriškė kalbėtoja, kritikuo
dama demokratus ir preziden
tą Trumaną, palietė ir DP 
(dipukus). Ji pareiškė: , 

“Washingtonas kovojo prieš 
užpuolikus, besibrioviusius 
pavergti šios šalies žmones.

stubos vienoje vietoje, su daug že
mės, visai mieste; vendų neša $175 
į mėnesį. Arti gražios Silver Springs 
beach. Taksai dykai, jei savininkas 
ant vietos gyventų. — $12,000. Be 
agento.

5kių didelių kambarių parijai par- 
karvė. Nėra taksų mokėti/ — $9,000 
visais fornieaiš: 2 piazai Su skrynėm, 
didelis daržas, garadžius, Vištom ir 
karvė. Nėra taksų mokėti. — * $9,- 
Be agento. x

Savininkas abiejų vietų nori kitan 
miestan išvažiuoti. Daugiau informa
cijų klauskite šiuo adresu:

J. G., ’
1723 So. Pond St.;' 
Ocala, Florida.

(38-42) ■ 7

Dabartinis prezidentas mūšų 
mokamomis taksomis gabena

Plačiai žinomas šio mies
telio gyventojams M o r r i s 
Bloomberg pasimirė širdies 
priepuoliu.

šiuom laiku Bloomberg’is 
gyveno ir dirbo kaipo prižiū
rėtojas (custodian) House 
Office Building, Washington, 
D. C. Pirma šio užsiėmimo 
gyveno Cliffside ir užlaikė 
apavalų krautuvę per 38 me
tus'.

Bloombergis buvo žydų 
tautybes, gimęs Latvijoje. Jis 
su lietuviais artimai bičiulia
vosi ir buvo dienraščio Lais
vės šeri n inkų.

K. Darbininkas.

'Jo palaikai' parvežti ir pa
laidoti pūramus, N. J., kapi-
nesc. Liko sūnus ir dvi duk-
t e rys. Morris mirė 20 d. va-
sario, sulaukęs 71 metų am-
žiaus.

Pittsburgh, Pa.
Serga Dr. J. T. Baltrušaitienė

Dr. Baltrušaitienė sunkiai 
serga ir randasi Magee ligon- 
butyj: Yra atvykęs iš Sagi
naw, Mich., daktarės sūnus 
Edvardas su moterimi. Dak
tarė jau per kokį laiką nesi
jautė geroj sveikatoj, o stai
gi mirtis jos dukters Miner
vos labai sukrėtė daktarę ir 
pastūmė prie sunkios ligos.

Linkiu daktarei pasveikti!

Domininkas Lekavičius irgi 
sveikatoj yra nupuolęs. Per 
kokį laiką gulėjo lovoj. Da
bar kiek geriau jaučiasi, bet 
yra po daktaro priežiūra ir 
skundžiasi galvos sunkumu. 
Laikykis, drauge, nes dar 
daug darbų reikia atlikti!

Juozas Kazimier - Kauševi- 
čius, kuris jau kelinti metai

Taip vadinama Amerikos 
Lietuvių Taryba, vasario 12 
d., neva apvaikščiojo Lietuvos 
32-jų metų “nepriklausomy
bės” paskelbimą . Aišku, ko
kia ta “nepriklausomybė” ga
lėjo būti paskelbta 1918 me- 

1 tais, kada Vokietijos kaizerio 
' armija buvo pavergus Lietuvą 
ir kaizeris Lietuvai skyrė savo 
giminaitį Uraką už karalių.

Kalbėtojų buvo 4 ameriko
nai ir 4 lietuviai. Jų tarpe 
buvo kunigas Balkūnas iš 
Maspeth, N. Y., ir baisus sa
vo laikais bedievis* advokatas 

i Bagočius. Balkūnas kunigiš- 
| kai iškeikė Tarybų Sąjungą. 
Pasakojo senas pasakas, kad 

j “naikina bažnyčias,” kad ten 
yra “10 milijonų vergų,” “vi- 

' si pavergti.” Kur protas? 
Kaip vergai ir pavergti būtų 
galėję taip didvyriškai ka
riauti ir supliekti Hitlerio gau
jas, kurių kapitalistinis pa
saulis bijojo?

Bagočiaus keiksmai, prieš 
tarybinę tvarką pilnai supuo- 

| lė su kunigo Balkūno. Jis 
kartojo šimtus kartų nudėvė
tą pasaką apie “lietuvių išve
žimą į Sibirą,” “kalmukus,” 
“mongolus.”

žinoma, į jų kalbas neverta 
gilintis, nes tai tuščios pasa
kos. Pamename, kada Lietu
voj viešpatavo Smetona, tai 
jie tvirtino, kad ten “komu-

nistų nei su žiburiu nesurasi.” 
Bet faktas yrą, kad Lietuvoj 
buvo komunistų, buvo žmonių, 
kurie kovojo prieš fašizmą ir 
dabar jie vadovauja ‘Lietuvoj 
kuriamai naujai liaudies tvar
kai.

Faktai yra, kad dabar Lie
tuvoj ir knygų ir laikraščių 
yra daugiau, kaip bent kada 
seniau ir aukštas mokyklas 
lanko kelis kaltus daugiau 
studentų. Suprantama, tai vis 
darbininkų ir valstiečių vai
kai, o poneliai turi būti ly
gūs su kitafc piliečiais, gi ki
ti, išbėgę į užsienius, niekina 
savo tautą, savo gimtinę, o 
tam padeda Bagočiai ir Bal
kanai. Tegul jie tauškia, jų 
pyktis ir keiksmai istorijos ra
to nepasuks atgal.

Dzūko Vaikas.

Binghamton, N. Y,
Vasario 24 dieną gėlininkui 

Jonui Vaicekauskui padaryta 
operacija ant kojų. Operaci
ja pavyko, nes aplankius jį 
radome jau vaikščiojant. Jis 
randasi City Hospital, Bing- 
hamtone.

A. JZmitra vis dar serga. 
Gydytojai mano, kad gali 
prisieiti daryti antrą operaci
ją.

Mrs. Mikailienė sunkiai su
sirgo ir pasidavė j ligoninę. 
Taipgi serga Marijona Ka- 
niuškienė. Visi trys pastarie
ji ligoniai yra Johnson City 
ligoninėje. Linkime visiems 
greitai pasveikti.

A. J. K. Navalinskai.

ALBANY, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelis už- 
gyrė $862,775,677 lesų val
stijos valdžiai per metus.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Moterų Dienos Paminėjimas
Moterų dienos, 8-tos Kovo, ap- 

vaikščiojimą rengia Moterų Pažan
gos Klubas ir Choras, įvyks sekma
dienį, kovo 5-tą d., bus Ispanų salė
je, 25th St. ir Vcrnor Highway, 
pradžia 4:30 vai. po pietų.

Bus įvairi programa: Rūta Zig- 
montaitė dainuos solo ir su savo ma
myte duetus, dalyvaus Moterų Cho
ras 'Aido Choras ir Trio dainuos 
U. Palevičienė, N. vBiekūnienė ir E. 
Žimontienė, E. Uleskienė ir N. As
trauskienė suvaidins dialogą “Dvi 
Kūmutės.” Kitas numeris .tai Čigo
nė ir Mergina, atliks O. Denoskienė 
ir U. Palevičienė. Rūta Palevičiūtė 
(Price) pasakys kalbą apie Moterų 
Dienos kovas. Po programos bus 
šokiai prie geros orkestros..

Užkviečia visus Komisija.
(39-40)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia šokius ko

vo (March) 5, 1950, nedėlioj, ant 
155 Hungerford St. Pradžia 3 vai 
po pietų. Bus gera orkestrą ir ska
nių valgių. Komisija.

(38-39)

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp. susirinkimas atsibus 

sekmadienį, kovo 5 d., 407 Lafayette 
St., 4:30 P.M. Prašome visų narių 
įsitėmyti, kad LDS susirinkimai nuo 
dabar atsibus pirmą sekmadienį kož- 
no mėnesio viršuj pažymėtu laiku ir 
toj pat vietoj. Kuopos ValdyŲa.

' (38-39)

ZANES’ PACKAGE STOKE
Lietuviška Krautuve

' ' LIKERIAI, VYNAI IR ALUS ' ’

PETER YANUKONIS
savininkas

33 Center Street, Methuen, Mass.
Dėl Greito Pristatymo •

x Telefanuokite 20167

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

J. J. Kaškiaučius, M. D. 
53Q Summer Ave. 

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-796

JOSEPH BALTALUS
BAK & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas TFT TTVT^iTON
EVergreen 4-9407 ▼ 1 U 1 V 11

SHUFFLE BOARD

|o CHARLES J. ROMAN
• • i >

LAIDOTUVIŲ !:
DIREKTORIUS i I

® :: 1» 
Liūdesio valandoj kreipki- ; i 
tės prie manęs dieną ar !! 
naktį, greit «suteiksime !! 
modernišką patarnavimą, j. 
Patogiai ir gražiai mo- < > 
dern'iškai įruošta mūsų «■ 
šermeninė. Mūsų patarna- < • 
vimu ir kainomis būsite ;; 
patenkintį. ;;

1113 Mt. Vernon St ;: 
Philadelphia, Pa. j!

Tel. Poplar 4110 N

5 pusl.-^Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Kovo 3, 1950

ft

J
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Niujorkas Sekmadienį į Bazarui Dovanos

Atsimoka!

Skersai-Išilgai Moter’Pramog?;
'' tz _____ - z 1 z, .-s ™

Penktadienį, kovot 
kare, Kultūriniame 
įvyks Aido Choro 
Pradžia. 8 v. v.

Centre 
pamokos.

Čekerininkų - Šachmatininkų 
mitingas, šaukiamas Vinco 
Kazlausko, įvyks penktadienį, 
kovo 3 dieną, Kultūriniame 
Centre . Čia bus mojamasi 
daugelio pageidaujamas klu
bas įkurti. Susirinkimo pra
džia 8 v. v.

Kovo 5 d. nepamirškime, 
jog vietos Moterų Klubas ruo
šia įdomią pramogą atžymėji
mui Moterų Tarptautinės. 
Prelegentė Bronė šalinaitė - 
Sukackienė muzikos srityje 
bene bus pati ryškiausia asme
nybė Amerikos lietuvių tarpe. 
Bronė kaipo kūrėja - moky
toja ir veikėja yra užsipelniu
si gilios pagarbos visuomenė
je, tad atsilankiusieji į jai 
ruošiamą paskaitą gali būti 
tikri, jog bus daug ko pasi
mokyti. ,

Birutą Viltis, iš Peytona, W. 
Va., prisiuntė 8 gražius juos
tu k us.

Pinigais gavome sekamai:
Vincas ir Konstancija Kar

iūnai, Maspeth, N. Y., $5.
A. Navikauskas, New Ca

naan, Conn., $3.
Tai tiek gavome šį sykį. 

Bazaras artinasi, dovanų dar 
mažai gauta. Mes raginame 
dienraščio rėmėjus siųsti do
vanas iš anksto, nes reikės 
prisiruošti išdėstymui dovanų. 
Tikimės, kad mūsų prašymo 
išklausysite ir tai padarysite.

L. Administracija.

Dalyvauki! Nepaprastai 
Įdomiame Susirinkime

/
Kovo 7-tos vakarą, Manhat

tan Center, 3dth St. (prie 8th 
Ave.), New Yorke, įvyks viso 
miesto kongresisčių ruošiamas 
masinis mitingas Tarptautinei 
Moterų Dienai minėti, su dra
mine ir koncertine programa.

Programoje, dramos aktų 
formoje, bus perstatytos dar
bo moterims, vaikams tebeda
romosios skriaudos, moterų 
veikla už vaikų ir bendrai 
darbo žmonių gerovę ir taiką, 

•ir jau atsiekti laimėjimai.

Niujorke gyvuoja organiza
cija, pavadinta C o m m o n 
Cause, Ine. Tai organizacija, 
kurios vyriausias tikslas yra: 
kova prieš komunizmą ir ko
munistus. šiai įstaigai pri
klauso visokie Park Avenės 
raudonbaubiai, turtingi ir, ži
noma, “garbingi žmones.”

Organizacija yra fašistinė, 
anti-liaudiška, anti - darbinin
kiška. Ir jos vadovams ir 
nariams mielas kiekvienas,

Atsiminkime, po to, kai 
Medina, eidamas teisėjo ir 
(beveik) prokuroro pareigas, 
komunistų vadovus pasmerkė, 
jis yra dievinamas visos ko
mercines spaudos.

Herkulio vainiku jis vai
nikuojamas.

Na, ir štai, Common Cause 
organizacija rengia Medinai 
pietus jo šlovei padidinti. Pie
tūs - vakarienė rengiama ko
vo 14 d., Waldorf - Astoria

buvusiojo prezidento pritarė
jo.

Už pietus svečiai pasimo
kęs $17.50 kiekvienas. Bus 
ten valgių, bet dar daugiau, 
bus 
dam 
ant

tikrai karštų kalbų, de- 
ų ant to paties aukuro— 
raudonbaubizmo aukuro.

' N. .

MIRĖ

kom unistu s.
Visai natūralu!

LDS 1-mos kuopos narių 
mitingas įvyks antradieni, ko
vo 7 d., Lietuvių Piliečių
Klube, 280 Union Ave., Broo- 
klyne. Pradžia 8 v. v. Bus 
skaityta svarbi daktaro Kaš- 
kiaučiaus paskaita apie svei
katą.

Bet labiausiai ši organiza
cija gerbia ir garbina tuos, 
kurie jau yra kuo nors atsi
žymėję, kurio yra kirtę ko
munistams kokį nors smūgį. 
Tokius Common Cause šven
taisiais laiko, tiesiog dievina.

Pirmiau teisėjas sutiko pie-1 St., Brooklyne. 
tuose dalyvauti, bet, matyti, Į 
patariamas kitų, jis atsisakė, ! 
pareikšdamas, jog jam netin- i 
ką ton dalyvauti, nes tai pa- į

International Workers Or
der skelbia, kad ligi šiol šios 
organizacijos nariai jau sudė
jo $10,000 ir 10,000 svarų 
maisto, skiriamo streikuojan
tiems angliakasiams. Pini
gai perduoti IWO Miners 
Relief Komitetui, veikiančiam 
Pittsburgh e.

Coploniūtės ir Gubičevo teis
mas ir vėl tęsiasi; Coploniū- 
tė turi naujus advokatus, nes 
aną, Palmerį, ji paleido, 
biejų gynėjai reikalavo bylą 
išmesti arba pradėti iš nau
jo, bet teisėjas Ryan atsisa
kė tai padaryti.

Wm. Z. Fosteriui, komunis
tų vadovui, šiomis dienomis 
sukako 69 metai amžiaus. Ta 
proga jis, sakoma, gavo la
bai daug sveikinimų ne tik iš 
Amerikos, o ir iš kitų kraštų. 
Jiems padėką jubiliejatas pa
teikė Daily Workeryj.

Irene Rich, ilgametė aktorė, 
pagaliau ištekėjo už turtingo 
senio, George II. Clifford. Ji-j 
nai turi 58 metus, tris kartus i 
buvo vedusi ir vaidino per 32 
metus. Dabar Rich pasakė, 
kad ji daugiau jau nebevai- 
dins scenoje, nes užteks jai 
darbo vyrui pridaboti.

Public Service Commission 
(valdinė įstaiga) pareiškė, 
kad ji pradės tirti Long Is-, 
land geležinkelio stovį: kaip 
žinia, šis geležinkelis nėra ge
roje tvarkoje, įvyksta nema
žai nelaimių, patarnavimas 
žmonėms nekoks; pastaruoju 
metu šio geležinkelio nelaimė
je Rockwell Center. N. Y., bu
vo užmušta apie 30 žmonių.

Sekmadieni, kovo 5 d., Ho- 
telyj Capitol, Manhattane, 
įvyks svarbi konferencija, ku
rioje bus reikalauta panaikin
ti Graikijoje Makronisos kon
centracijos stovyką, į kurią 
yra sukišta tūkstančiai grai
kų patrijotų, kankinamų ir 
badu, marinamų.

William W. Remington, val
džios pareigūnas, kurį kadai
se pliatkininkė Bentley ap
šmeižė, patraukė National 
Broadcasting Kompaniją (ra- 

ijo) ir General Foods kom
paniją teisman, reikalauda
mas $100,000 atlyginimo už 
paskelbtus per radiją šmeiž
tus . Sakoma, abi kompani
jos sutiko Remingtonui atly
ginti »be teismo; kiek jis ga
vo atlyginimo, nieks, apart jų 
pačių, nežino.

Matykite judį su 
VISAIS atsakymais

MOTHER 
DIDN’T TEH ME 

dabar
DOW 7th Ave- ixvy/Y. i ir 50th st

Suzana Kazokytė

LMS III Apskr. Kon
ferencija Jau Čia Pat

LMS 3 apskrities ’konferen
cija jau visai arti-—kpvo 12, 
Lietuvių Auditorijoje,' 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. šis raginimas jau pa
skutinis. Delegatai iš toliau, 
kaip tai. Philadelphijos, Hart
fordo, Waterburio ir kitų to
limesnių kolonijų, kviečiami 
suvažiuoti iš vakaro, šeštadie
nį, kovo 11-tą, kad galėtumėt 
dalyvauti Liaudies šokių Fes
tivalyje.

Suzana Kazokytė, brookly- 
n iečių mylima ir pagerbta 
dainininkė, savo dramatišku 
balsu daug kartų yra gražiai 
publiką linksminusi. Sekma
dienio parengime Suzana vėl 
dainuos solo ir duetus su So
nia Reitman, kurią brookly- 
niečiams teks pirmu; 
girdėti dainuojant.

Miriam Gottlieb, talentinga 
pianistė, jau seniau yra pasi
žymėjus Moterų Klubo pa
rengimuose kaip0 gabi muzi
kė. Miriam dabar mokyto
jauja muzikos srityje, tūloje 
mokykloje, tad ją seniau gir
dėję vėl turės progos pasigro
žėti jos padaryta pažanga.

Apart vertingos programos, 
klubietės jau nuo seniai yra 
pasižymėję atsilankiusius pa
vaišint visokiais pačių narių 
pagamintais skanėsiais. Mo
terys rengiasi sekmadienio pa
rengime turėti visokių užkan
džiu ir karštos kavos,
grama prasidės kaip 3 p.

Nesivėluokit.
Kviečia Rengėjos.

kaitų

Pro-
P-

Brooklyno Moterys 
Vyks pas Mainierius

Kooperuojančios su Ameri
kos Darbo Partija rinkti mais
tą ir drabužius streikuojan
tiems mainieriams, moterys 
Amerikos Moterų Kongreso 
narės šį šeštadienį nuvyks pas 
mainierius ir pačios. Jos tu
ri du tikslus:

Savo akimis pamatyti strei
kuojančių mainierių ąeimų gy
venimą' kad vaizdžiau galėtų 
jį apsakyti sugtjžusįos namo. 
O tai savo keliu padės gauti 
mainieriams daugiau para
mos.

Susipažinti, pasikalbėti su 
mainierių moterimis.

Brooklyno darbiečių antra
sis siuntinys maisto mainie
riams išvežamas sunkveži
miais kovo 4-tą. Moterys 
sunkvežimius lydės savo ma
šinose, mašinas turinčiosios 
nuveš neturinčiąsias. Savo pa
tyrimui . jos raportuos masi
niame susirinkime
Tarptautinę Moterų Dieną, 
įvyksiančiame kovo 7-tos va
karą, Manhattan Center.

• Kongresistės įdeda stambų 
šėrą rinkliavoje pagalbos mai
nieriams. Ir ateidamos į sa
vo susirinkimą ,vasario 28-tą, 
atvežė, atnešė pundus surink
to krautuvėse ir savo dovano
to maisto. Kitos vietoje pri
sidėjo pinigais, kad komisija 
nupirktų. čia dalyvavusios 
lietuvės taipgi prisidėjo.

Taip pat visos broliškos or
ganizacijos (LDS ir LLD kuo
pos, Moterų Klubai) būtinai 
turi prisiųsti delegatus. Jei 
kurios dar nerinko delegatų, 
tai jų valdybos turėtų daly
vauti meno konferencijoje. 
Kviečiami ir svečiai, veikėjai.

Konferencija turės spręsti 
mūsų meno veiklą, o mūsų 
meno veikla yra didele ir dar 
didesnė ji turi augti. Moky
klos, apšvietos, veikalų, spek
taklių reikalai konferencijoje 
bus raportuojami ir diskusuo- 
jami. Delegatai kviečiami 
dalyvauti konferencijoje pasi
ruošę naujais sumanymais, 
patarimais mūsų meno- vei
klai.

Mes primename chorų, te
atro ir kitų meno grupių val
dyboms ir delegatams atvykti 
su tinkamais raportais iš jūsų 
vietinio meninio veikimo. Ge
riausia būtų, kad toki raportai 
būtų apgalvoti, parašyti. 
Svarbu ne tik tai, kas jau nu
veikta, bet ir tai, ką manote 
veikti, kokius planus turite at
eičiai. Ko jūsų meno savivei
kloje trūksta, ką jūsų veiklai 
gali padėti apskritis.

Mes prašome delegatus ir 
svečius pribūti laiku. Konfe
renciją šaukiame pradėti 10 
vai. ryte. Laiku pradėję — 
laiku ir baigsime. Taip pat 
bus daugiau laiko nuodugniau 
aptarti, padiskusuoti mūsų 
veiklos klausimus.

V. BOVINAS,
LMS 3 Apskr. Pirm.

Albert D. Chanzer tapo pri- 
feaikintą^ miesto teisėju (ma
gistratu )' ir gaus $12,000 al
gos per rn'etūš> Paskyrė jį 
majoras O’Dwyer.

Florence Fish’ienč, 74 metų 
amžiaus, našlė, rasta negyva 
savo kambaryj, esančiam IIo- 
telyj Madison, Manhattane. 
Policija spėja, kad ji mirė 
natūralia mirtimi.

minėti
Kas dar norėtų šiam siunti

niui prisidėti, privalo prista
tyti darbiečių patai pon, 129 
Montague St.

Kongresisčių veikla šiud tar
pa vyriausia susideda iš dar
bo už taiką, paramą mainie
riams, ir įšreikalauti- iš val
džios vaikams prižiūrėtuvių, 
o svarbiausia, gauti jiems duo
nos. Ruošiasi pasiųsti atsto- 
vingą delegaciją į Chicagoje 
įvyksiančią Bread-and-Butter 
Konferenciją balandžio 15 ir 
16-tą. Konferencijos tikslas 
yra gauti valdinės paramos 
biednuomenės vaikams.

Kongresistė.

/ Kodėl gi teisėjas Medina 
jiems didvyris? Nagi, jis nu
smelkė kalėjimai! 11 -ką ko
munistų vadovų.

Todėl pilnai suprantama, 
d tok'e žmonės, kaip teisė- 
s Medina, yra priskaitomi 
lžia> užsitarnavusiais vy-

Lieluviška Filmą

Mrs. Ada B. Jackson.

Vienu įspūdingiausių jų punk
tų šioje programoje bus Mrs. 
Ada Jackson, Amerikos Mo
terų Kongreso vice-preziden- 
tas. Ji raportuos apie pirmą
ją Azijiečių Motorų Konfe
renciją, įvykusią Peipinge, Ki
nijoje, -kur ji atstovavo ame
rikietes. Taipgi kalbūs pro
fesorius Melber Phillips ir E*- 
wart Guinier, United Public. 
W o r k e i 's v i rš i n i n k a s.

Mitingo vyriausias šūkis — 
Peace, Not Bombs (taikos, ne 
bombų) turėtų pasakyti vi
siems apie moterų dirbamojo 
darbo svarbą ii’ reikalą II- 
bombos priešams ten būti. 
Įžanga tik 50 c. Pradžia ly
giai 8 vai.

Senu Žmoniy Meninis 
Festivalis

Welfare Council of New 
York City skelbia, jog šių 
metų gegužės mėnesį įvyks 
didmiesčio senų žmonių me
ninis festivalis ar kaip jį pa
vadinsime.

Virš 60 metų amžiaus žmo-. 
nes, užsiima dainavimu, šo
kiais, paišyba ar kitokiais me
niniais darbais, yra kviečiami 
tame festivalyje dalyvauti.

Festivalis įvyks tarp, gegu
žės 4 ;r 14 dd., American Mu
seum of Natūra] History pa
talpose (77th St. ir Central 
Park West, Manhattane).

Kurie seni jaunuoliai nori 
toje meninėje iškilmėje daly
vauti, parodant savo gabu
mus, terašo į Hobby Show for 
Older Persons, 44 E. 23rd St., 
New York 10, N. Y. Tele
fonas: Algonquin ,4-5500.

Iš ten gaus tam tikras blan
kas, kurios teks išpildyti, pa
sakant, kokį instrumentą 
grieži, bei kokiu kitu menišku 
darbu užsiimi, — darbu, kurį 
norėtum tame festivalyje pa
rodyti. j

Kaip minėjome: tik 60 ar
ba vyresnio amžiaus žmonės 
— vyrai ir moterys, '— bus 
priimami į šio festivalio pro
gramos pildyto'.]*us bei pa
rodos dalyvius.

George Klimas
Tik ką pagaminta filmininko Gco. 

Klimo spalvuota lietuviška filmą 
“Paparčio Žiedas” bus rodoma per 
du vakaru: šeštadienį, kovo 4 d., 8 
v. v. ir sekmadienj, kovo 5 d., 6 v. 
v., Liberty Auditorium, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

i Filmą rodys G. Klimas, rengėjai — 
I Parengimų Komisija. įžanga veltui,' 
I bet. bus kolekta padengimui lėšų.1 
Prie lietuviškos filmos bus rodoma 
ir angliška filmą.

Kviečiame visus dalyvauti, maty
site Liaudies Teatro aktorius vaidi
nant, Aido Chorą dainuojant, Liet. 
Kalbos Mokyklėles studentus šokant, 
taipgi mūsų solistus ir solistes dai
nuojant. Visi gerai ir aiškiai atlieka 
savo roles.

Tad nepraleiskite progos nepama
tę šios filmos, mes, rengėjai, užtik- 
rinam, kad būsite patenkinti.

(38-39)

Amerikos ^arbo Partija 
skelbia, kad ji su kovo 5 die
na pradės teikti sekmadieniais 
per radiją kalbas iš stoties 
WINS. Kalbos bus teikiamos 
tarp 6 :lo ir 6 :30 vakare. Pir
mojoj ADP programoj kalbės 
kongresmanas Vito Marcan- 
tonio. Tai bus sekamą sek
madienį (atsisukit savo radio 
pagal num.-lOlO).

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
Penktadieniais uždaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

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

Bet ii’ be jo, be Medinos, 
pietūs i engiami. M edina ton 
bus vainikuojamas laurais.

Pietuose pasižadėjo daly
vauti visa eile aršių buvusiojo 
prezidento Roosevelto priešų, 
taipgi net ir generalinis pro
kuroras McGrath, besiskaitąs

Helen Lukas, 30 m. am
žiaus. Gyveno 380 So. 3rd

Mirė kovo 1 
d., Crown Heights ligoninėje. 
Kūnas pašarvotas M. P. Bal
las - Bieliausko koplyčioj, 660 
Grand St., Brooklyno.

Laidotuvės įvyks kovo 4 d., 
2 vai. dieną, Alyvų Kalnelio 
kapinėse . Velionė paliko nu
liūdimo vyrą Stanley, motiną 
Marijoną česnienę, 
Marcelę Lukaszuk ir daugiau 
giminių. Laidotuvių 
mis rūpinasi Bieliausko įstai
ga.

seserį

aneigo-

GREENWOOD
. WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken 

(Rutkunai) Savininkai

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

8707 tilth St., Richmond Hill, N. Y. 
r Prie BMT Jamaica Line Tilth 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
BI VI S

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket. 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

TELEPHONE
STAGG 2-5048

C'O6'3

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

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

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS •

32 TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

RES. TEL.
UY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
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