
Budapešte ir Londone.
Taika ar karas?
Ko jie ten ieško? 
įžeidimas profesorių.

Rašo A. BIMBA

žymusis amerikietis Wen
dell Willkie mirdamas paliko 
sūnų Philip. Dabar tas vy
rukas jau trisdešimties meti) 
ir jau gerai politikuoja. Jis 
yra Indiana valstijos senato
rius.

Philip, rodos, stengiasi eiti 
savo pažangaus tėvo pėdomis.

Cambridge,
kalbėjo Harvardo 

ir profesoriams.
jis smarkiai 
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1 Rogge išskrido į

Jis atvažiavo
Masš., ir 
studentams 
Vienoje vietoje
supyko ir garsiai 
kad abidvi senosios 
“yra lygiai morališkai ir filo
sofiškai subankrutavusios.”

Tai didelė puokštė labai 
karčios teisybės. Reakcijonie- 
riams nepatiko. J’e sako: 
Tasai vaikėzas nieko nenusi
mano apie politiką. O New 
Yorko komercinėje spaudoje 

►' Philipo pareiškimas buvo ke
liomis eilutėmis giliai palai
dotas.

štai svarbi pamoka iš Lon
dono ir Budapešto, Anglijos ir 
Vengrijos, senosios demokra
tijos ir naujosios.

Vengrijos valdžia sugavo 
amerikietį Vogeleršnipinėjant 
prieš Vengriją. Vogeler ne 
tik šnipinėjo, prisidengęs biz
nio firma, bet dar aktyviškai 
vedė prieš tą šalį sabotažą, 
organizavo kitus ir pats daly
vavo šalies pramonės grmvi- 
me.

Vogeler prisipažino kaltu, 
bet vis tiek buvo teismas, bu
vo parodymai. Teismas ėjo 
tris dienas. Tapo nuteistas 
keturioliką metų kalėti.

Paryžius. — Komunistai 
Francijos seimo nariai per 
tris dienas ir tris naktis be 
paliovos kovojo prieš val
džios bilių - pasiūlymą iš
leisti žiaurų karinį įstaty
mą prieš streikus, trukdan
čius atsiunčiamų iš Ameri
kos ginklų iškrovimą ir jų 
gabenimą geležinkeliais.

Tūli to siūlymo “pataisy
mai” reikalavo net mirčia 
bausti streikierius, tram
dančius amerikinių ginklų 
įgabenimą ir išvežiojimą.

Komunistai protestais, 
kalbomis ir šauksmais su
laikė tą bilių bent 72 valan
doms. Valdžios atsiųsta po
licija vaikė laukan komu
nistus seimo narius. Buvo 
ir apsistumdymų tarp deši
niųjų partijų atstovų ir ko
munistų.

Pagaliaus, premjero Bi- 
daulto valdžia įsakė visai 
neleisti komunistams tuo 
klausimu kalbėti.

Komunistai seime
daugiau atstovų, negu bet 
kuri kita pavienė partija. 
Jos todėl susivienija prieš 
komunistus.

Washington. ■ 
jų. angliakasyklų kompani 
jos sekmadienį pasirašė su
tartį su Jungtine Mainie
rių Unija. Ši sutartis yra 
vienas didžiausių angliaka
siams laimėjimų unijos 
to rijoje.

SUTARTIS

ų kompani- TAI DIDI MAINIERIV 
IJNIJC IŠ PERGALE
Angliakasiai išsikovojo 70 centų 
daugiau algos per dieną ir 

ce£°aigro?per difcjp pagerintą pensijų fondą -
kad dieninė jų

Londone buvo suareštuotas 
mokslininkas vokietis Fuchs. 
Jis irgi prisipažino šnipinėjęs 
prieš Angliją ir Ameriką. Nie
ko daugiau jis nedaręs, tik 
išdavęs atominės bombos ga
minimo procesų paslaptis. An
glijos teismui ėmė viso labo 
tik pusantros valandos. Pro
ceso jokio nebuvo. Vienas 
teisėjas mokslininką Fuchsą 
nuteisė keturiolika metu ka
lėti.

Tai 
jos ?

kur daugiau demokrati-
Kur daugiau laisvės?

čia niekas nekelia au- 
Angliją ir jos teis-

Bet 
droš prieš 
mus. Tuo tarpu dėl Vogele- 
rio nuteisimo sukeltas baisus 
alasas prieš Vengriją.

Pereitą trečiadienį The New 
York Times įdėjo vienas šalia 
kito du pranešimu iš Wash
ington©. Viename sakoma, 
kad planuojamas yra Angli
jos, Francūzijos ir Amerikos 
užsienio reikalų ministrų susi
rinkimas “militariniam pasi
ruošimui sulaikyti komuniz
mą.”

Kitas kalba apie tai, kaęl 
senatorius McMahon vėl ragi
na mūsų vyriausybę imtis žy
gių dėl susitarimo su Sovie
tais atominės bombos reika
le. Jis mano, kad šiaurinio 
Atlanto Pakto šalys turėtų su
sirinkti, išdirbti naują planą 
ir pasiūlyti Sovietams.

Tikriausi prajovai. Viena 
burnos pusė kalba apie pasi
ruošimą karui, o kita apie tai
kąs Du nesuderinami daly
kai.

Klausimas yfa aiškus : Ka
ras arba taika. Kas šneka 
apie karą, tas atmeta taiką. ■

Lietuviškiems hitlerinin-
X kams Vokietijoje vėl smarkiai 

paniežtėjo kailis. Praneša, 
J kad jie kalbėjosi ir tarėsi su 

Vakarinės Vokietijos reakcine 
valdžia ir prašė jos užtarimo, 
kvietė ją talkon. Girdi, padė
kite mums atkariauti Lietuvą, 
mes amžinai būsime su jumis!

(Tąsa ant 5 pusi.)

is-

alga bus

mokės 30

turi

Čiango lakūnai užmušė 
bei sužeidė dar 800 
civilinių kinų
Taipei, Formoza. — Čiang 

Kai-šeko kinai tautininkai, 
naudodami amerikinius lėk
tuvus, per dieną bombarda
vo ir apšaudė Kantoną, 
liaudiškos Kinijos didmies
ti ir uostą.

Pranešama, jog per 12 
valandų jie nužudė bei sun
kiai sužeidė 800 civilinių 
kantoniečių ir sunaikino 
kelis šimtus namų.

Čiangininkai taip pat oro 
bombomis atakavo Sumčun 
ir Kongmoon miestus.

Pietų Korėjos partizanai 
atakuoja policiją

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos policija skundžiasi, 
jog partizanai urmu užpul
dinėja policijos stotis; šau
do nepasiduodančius polici
ninkus, pagrobia ginklus ir 
pasišalina į savo policijas.

Demokratinių partizanų 
kova prieš reakcinę valdžią 
plinta ypač pietinėje to 
krašto dalyje.
Pietinė Korėja yra Ameri

kos globojama.

Newark, N. J.
Mirė John Pravilionis, 

m. amž. Gyveno 107 Adams 
St. Mirė kovo 6 d., Beth Is
rael ligoninėje. Kūnas pa
šarvotas Matthew A. Bu- 
yus koplyčioje, 425 Lafay
ette St., Newarke.

Laidotuvės įvyks kovo 8 
d. ryte. Kūnas bus palaido
tas Utica, N. Y.

Velionis paliko nuliūdime 
seserį Veronica Plenčiūnas. 
Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi M. A. Buyus įstaiga, iš 
kurios gavome šią liūdną 
žinią.
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mas Mainierių Unijos narių 
turės nubalsuoti, kad ši u- 
nija yra jų atstovas ben
droms deryboms su samdy
tojais. Balsavimai bus val
dinės Darbo Komisijos 
priežiūroje.

Kompanijos sutiko sumo
kėti į senatvės pensijų - ge
rovės fondą 5 milionus do- 

sulai- 
sutar-

Maskvą kaip taikos 
delegatas

John 
Jungtinių

Kompanijos 
centų į mainierių senatvės 
pensijos - sveikatos fondą gus, 
nuo kiekvieno iškasamo an
glies tono. Pagal senąją su
tartį, jos mokėjo po 20 cen
tų į tą fondą nuo tono.

Unija, iš savo pusės, su
tiko, kad naujojoj sutartyj 
nebūtų paragrafo, kuris sa
kė, jog mainieriai dirbs, “ka
da norės ir pajėgs.” Anglia
kasiai, naudodami šį ] 
grafą senojoj sutartyj, ga
lėdavo bet kada ant greitų
jų sustreikuoti.

Ne daugiau kaip 5 dienas,

per metus mainieriai galės 
sustabdyti darbą, gailestin
gai minėdami savo drau- 

žuvusius kasyklų ne
laimėse.

Unijos pirmininkas John 
L. Lewis ir toliau bus mai
nierių senatvės apdraudos- 
gerovės fondo pirmininkas.

Anglies kompanijas tame 
fonde atstovaus Charles A. 
Owen.

Trečias, “bepusiškas” šio 
fondo narys - globėjas bus 
Josephine Roche, fondo di
rektorė ir unijos samdinė.

Prisitaikant prie Tafto- 
Hartley’o įstatymo, daugu-

* J š

lerių, kuriuos buvo 
kiusios po senosios 
ties išsibaigi Ino.

Minkštosios anglies mai
nieriai per 10 mėnesių kovo
jo dėl pagerintos naujos su
tarties;* dėl to jie kartais 
dalinai, o kartais pilnai 
streikavo įvairiose srityse 
ir, pagaliaus, išėjo Į visuo
tiną streiką.

Apie 400,000 angliakasių

New York. — O.
Rogge.
Valstijų generalio prokuro
ro padėjėjas, išskrido Mas
kvon. Ten jis su kitais Pa
saulinės Taikos Kongreso 
pasiuntiniais įteiks Aukš
čiausiajai Sovietų Tarybai 
(seimui) pasiūlymus dėl 
taikos išlaikymo.

Tarp išvykusiu Maskvon 
taikos pasiuntiniu yra ir 
kiti .dju amerikiečiai — ar
tistas) Rockwell Kent ir ra
šyto jas-radi jo komentato
rius Johannes Steel. Jie 
siūlys ypač uždrausti ato
mines - hydrogenines bom-

Rogge, pirm išlėkdamas,

Senatorių komisija užgyrė
para- reakcinį Mundto kilių

pastaruoju laiku streikavo, -pareiškė korespondentams, 
nepaisant dviejų teismo in- -jog

•Idžionkšinų, liepusių jiems mas
tuoj aus grįžti darban.

Susitarus ]
su unija, prez. Trumahas

Plinta streikai 
Francijoje

Paryžius. — Sustreikavo 
31,000 Paryžiaus požeminio 
geležinkelio tarnautoju ir 
miestiniu auto-busu kon
duktorių.

Jau kelios dienos kai 
streikuoja 350,000 kitų dar
bininkų — angliakasiai, au
tomobilių ir plieno darbi
ninkai ir kiti.

Šį antradienį skelbiamas 
audėjų streikas.

Įvyko 24 valandų1 visuo
tinas laivakroviu streikas.
Streikieriai reikalauja pa

kelti algas pagal gyvenimo 
reikmenų pabrangimą .

Planuojama masiniai lai
vakroviu ir geležinkeliečių 
streikai prieš iškrovimą 
gabenimą atsiunčiamų 
Amerikos ginklų.

Kongresmanai nutarė 
pakelti Alaską j valstijas

ir 
iš

Washington. — Kongreso 
atstovų Rūmas daugumu 
balsų nutarė padaryt Alas-

Bet abejojama, ar Senatas 
sutiks pakelti Alaską į val
stijos laipsnį.

Alaska yra milžiniškas 
plotas, bet turi tik 90,000 
gyventojų. Alaskoje yra 
puikių miškų ir mineralų 
kasyklų. Alaskos vandenys 
turtingi žuvim.

Washington.
Senato komisija 
šeštadienį, užgyrė 
konų Mundto - Fergusono 
bilių, kuris siūlo paskelbti 
Komunistų Partiją ir įvai
rias progresyves organiza
cijas neteisėtomis ir “prieš- 
amerikinėmis.”

Tas bilius apšaukia Ko
munistų Partiją “sąmoks
lu, siekiančiu įvesti šioje 
šalyje diktatūrą, pagal sve
timos valdžios patvarky
mus,” ir perša bausti iki 10 
metų kalėjimo ir $10,000 
kiekvieną asmenį, jeigu jis 
“įmatomai prisidėtų prie 
pastangų dėl totalitarinės 
diktatūros” įsteigimo 
Jungtinėse Valstijose.

Mundto bilius reikalauja, 
kad visi komunistų politi
nių organizacijų nariai su- 
siregistruotų pas generalį 
Jungtinių Valstijų proku
rorą, paduodami savo var
dus ir adresus ne tik eina
muoju laiku, bet ir per 12 
mėnesių pirm to. Taipgi 
reikalai! j am a su registru o t, 
iš kur tos organizacijos 
gauna pajamų (įplaukų) ir 
kam pinigus naudoja.

Kartu Mundto bilius taip 
pat siūlo suregistruoti vi
sas progresyves ir laisvai- 
demokratines organizaci
jas, kurias tam tikra valdi
nė komisija paskelbs “ko-

—i Teisminė munistinio fronto organiza- 
praeitą cijomis.” Visi jų nariai ne- 
republi- būtų vardais registruojami.

Bet šios organizacijos taip-

amerikinis kapitaliz- 
ir sovietinis socializ- 

~ m'as galėtų taikiai sugyven- 
kompanijoms ti. Jisai siūlo dalinai pakei- 
. Trumanas sti ir

atšaukė savo planą — per- ir sovietinius planus^ dėl 
imti angliakasyklas Į val
džios rankas.

sti ir suderinti amerikinius

jl^VxU oivo v/1 ctinzuCAVzijvjo uciip T\e IV* • /M 1 •

gi turėtų priduot finansi- UlflZiaUSl thryslfiriO
nes savo apyskaitas.

Generalis prokuroras vie
šai laikytų vadinamų ko
munistinių organizacijų ir 
jų narių sąrašus.

Mundto bilius, toliau, rei
kalauja, kad visi per paštą 
siuntinėjami komunistiniai 
laikraščiai ir literatūros 
leidiniai būtų pažymėti ant
spaudu, jog tai komunistų 
siuntiniai.

Valdinė Mundto komisija 
spręstų, ar ’organizacija 
yra komunistinė, sulig to, 
kiek ta organizacija sutin
ka su “svetimos valdžios” 
(suprask, Sovietų Sąjun
gos) politika.

Jeigu organizacija skelbs, 
pavyzdžiui, kad reikia ir 
galima susitarti su Sovietų 
Sąjungą ir uždrausti ato
mines 
bas, tai valdinė komisija 
nuspręs, jog ta organizaci
ja yra komunistinė. Nes 
Sovietų vyriausybė taipgi 
siūlo uždrausti atominius 
ginklus ir nori santaikos su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Mažiausia bausmė už an
trinių Mundto biliaus pos
mų peržengimą yra perša
ma nuo 2 iki 5 metų kalėji
mo ir nuo $2,000 iki $5,000.

automobilių pelnai
au-Detroit. — Chryslerio 

tomobilių korporacija pra
nešė, jog 1949 metais gavo- 
132 milionus, 170 tūkstan
čių dolerių gryno pelno, li
kusio po taksų išmokėjimo. 
Tai didžiausias metinis pel
nas tos korporacijos istori- 
joj.

1948 metais Chrvsleris 
turėjo 89 milionus dolerių

Dabar nuo sausio 25 d.

bininkai, reikalaudami pa
kelti algą ir įvesti senatvės 
pensiją samdytojų lėšomis.

i Anglų darbiečių valdžiaii 11 UZ.U1U.USU ČILU“ .11 • 1*
- hydrogenines bom- stabdo SOCiallzavimą

Komunistų Partija šaukia 
atmušt Mundto bilių

ka-London. — Anglijos 
ralius Jurgis atidarė naują 
seimą, kuriame darbiečiai - 
socialistai turi tik 7 atsto
vų dauguma prieš visų ki
tų partijų žmones.

Karalius perskaitė sei
mui “socialisto” premjero 
elemento Attlee’o parašy
tą pareiškimą, kuris sako, 
jog valdžia sulaikys įvairių 
pramonių . socializavimą, 
tai yra jų ėmimą į valsty
bės nuosavybę.

atominės jėgos kontroliavi
mo pasaulyje.
Amerika neįsileido taikos

Amerikos valstybės de- 
partmentas nedavė Įsileidi
mo vizų Pasaulinės Taikos 
Kongreso delegatams, ku
rie norėjo atvykti iš Pary
žiaus į Washingtona ir at
sišaukti j prezidentą Tru- 
maną ir Kongresą, kad su
laikytų atomines varžyti
nes ir susitaikytų su Sovie
tų Sąjunga. Tai delegacijai 
vadovavo pasauliniai gar
sus artistas Picasso.

Frandja f aklinai 
užgrobė vokiečių

MIRĖ JŽYMUS 
AMERIKOS POETAS

Mirė Edgar Lee Masters, 
vienas įžymiausių Ameri
kos poetų, 80 m. amžiaus. 
Jis ypač išgarsėjo savo po
ema “Spoon River Antho
logy,” kuri išversta ir į 
daugelį svetimų kalbų.
Masters taipgi parašė pui

kią Abrahamo Lincolno bio- 
grafiją.

BROOKLYN. — Policija 
areštavo tris Amerikos 
Darbo Partijos narius už 
maisto rinkimą streikuo
jantiems mainieriams.

New York. — Amerikos 
Komunistų Partijos centro 
sekretorius Eugene Dennis 
atsišaukė į visus mylinčius 
laisvę ir norinčius taikos 
amerikiečius, ka(j/sukrustų 
ir atmuštų pavojų, kuriuom 
gręsia Mundto - Ferguso- 
no bilius.

Atsišaukimas ragina vi
sus demokratinius žmones, 
nepaisant politinių ar reli
ginių skirtumų, tuojau sių
sti telegramas senatoriams 
ir kongresmanams, kad at
mestų tą “nacišką policinį 
bilių dėl minčių kontrolės.”
Komunistų Partija pabrė-

Dešinieji socialistai laimį 
Graikijos rinkimus
Athenai, Graikija. — Pra

nešama, kad Graikijos sei
mo rinkimuose sekmadienį 
daugiausia vietų gavę deši
nieji socialistai; paskui se
ka Kostantino Tsaldario 
monarcho - fašistai ir kitos 
reakcininkų bei dešiniųjų 
partijos.

Komunistams ir kitiems 
kairiesiems buvo uždrausta

žia, jog Mundto bilius visų 
pirma nukreiptas prieš 
tuos, kurie reikalaują už
draust atominių - hydroge- 
ninių bombų naudojimą ir 
kurie pageidauja, kad 
Jungtinės Valstijos per tai
kias derybas su Sovietų Są
junga išspręstų ginčijamus 
klausimus.

Mundto biliui priešinasi 
Amerikos Darbo Federaci- rinkimuose dalyvauti. • /"X T /"X A • 1 • v • • • Ija, CIO, Amerikiečių Civi
lių Laisvių Sąjunga, Demo
kratinio Amerikiečių Veiki
mo organizacija, Progresy
vių Partija ir šimtai kitų 
organizacijų, visuomenės 
veikėjų ir intelektualų.

PA RYŽIUS. — Mirė bu
vęs Francijos -prezidentas 
Albert Lebrun, 78 metų.

Bonn, Vokietija. — Fran
cijos valdžia padarė 50 me
tu sutarti neva su savival- 
dine Saar. sričia vakarinėje 
Vokietijoje.

Francija, pagal sutartį, 
naudos Saaro angliakasyk- 
las ir kitas pramones, 
sako, 
ten
Francijos ambasadorius ga
lės atmesti Saar seimo iš
leidžiamus įstatymus.

Karo pabaigon francūzai 
užėmė Saarą, 990 ketvirtai
nių mylių plotą su 1,000,000 
vokiečių gyventojų. Saar 
yra trečia turtingiausia an- 
gliakasyklų sritis Europos 
žemyne. Be to, Saare yra 
daug svarbių fabrikų.

Pagal pokarinę didžiųjų 
talkininkų sutartį, tai jų 
taikos konferencija su Vo
kietija turėjo spręsti galu
tinąjį Saaro likimą. Bet 
Francija to nelaukė ir iš ti
krųjų prijungė sau Saarą.

BERLIN. — Sovietinės 
armijos laikraštis Taeg- 
liche Rundschau, leidžia
mas vokiečių kalba, rašo, 
jog Francijos imperialistai, 
pasiglemždami Saarą, pasi
elgė kaip vagys ir tarptau
tinių teisių laužytojai.

bet 
“pripažins vokiečiam 
savivaldą.” Tačiaus

ORAS. — šiltoka

PUERTO RICO. — Pel- 
nagrobiai - spekuliantai čia 
išpūtė kavos kainą iki $1.25 
svarui.
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H-bomba — “nuodėme prieš dievą”
Katalikų bažnyčios dvasininkijai reikėtų pasimokinti 

kad ir iš protestantų dvasininkų. Kai popiežius ir visa 
katalikų bažnyčios hierarchija jau pradeda atominę bom
bą, o ypač h-bombą skelbti dievo atsiųsta malone pasaulį' 
apvalyti nuo komunizmo, protestantiškų grupių vysku
pai ir pastoriai reikalauja tos pavietrės prašalinimo.

Taip vadinama Pasaulinė Bažnyčių Taryba, kuri at
stovauja visas svarbiausias protestantiškas grupes, su
sidedanti iš žymiausių protestantų tikybos dvasininkų, 
laikė susirinkimą Šveicarijos sostinėj-e ir nutarė išleisti 
į pasaulį atsišaukimą. Atsišaukime nesvyruojančiai pa-; 
smerkiami naujo karo kurstytojai ir atominės politikos! 
skelbėjai. Protestantų dvasininkai sako, kad “h-bomba 
yra nuodėmė prieš dievą.” Jie reikalauja, kad įvairių ša
lių atstovai dar kartą susirinktų ir surastų būdus to pa
vojaus prašalinimui.

Tik stebėtis reikia, kad komercinė spauda šios Pasau
linės Bažnyčių Tarybos nepaskelbia raudonųjų suokal
biu prieš demokratijas. Juk šios organizacijos pasiūly-i 
mai ir reikalavimai pilnai sutinka su reikalavimais viso 
pasaulio komunistų. O dabar madoje kiekvieną giliausio 
liaudies troškimo apsireiškimą apšaukti komunistų są-> 
mokslu ir darbu.

Komunistų 
Eugene De
Williamson

“MAINIERIAMS PARA
MA TURI STIPRĖTI, 
TAPTI JUNGTINIU 
VEIKSMU”

Amerikos 
Partijos vadai 

ir John
išleido pareiškimą, kuria
me, varde savo organizaci
jos, visai darbininkų klasei 
pakartoja iššaukimą remti 
mainierius:

“Anglies kasėjai ir Uni
ted Mine Workers gali ti
kėtis blogiausio einamoje 
teismo byloje. Ankstybuo
siuose šios kovos laipsniuo
se teismai ' buvo privertę 
mainierius išmokėti $2,500,- 
000 pabaudomis. Galima 
tikėtis ir ateityje žiaurių 
kerštavimų mainieriams už 
atsisakymą grįžti į kasyk
las be kontrakto, ir už at- 
laikymą darbininkų apsi
gynimo pirmųjų linijų.

Darbo žmonės visose in
dustrijose ir darbo unijose 
vis didesniais skaičiais 
ateina mainieriams pagal
bon. Mainieriai parodo, 
kaip ginti savo gyvenimo 
lygį ir unijas, kaip kad ir 
kovoti . prieš Taft-Hartley

,'Aktą — kovojant prieš jo esąs vienintelė išeitis išgel- 
| vykdymą. }bėti mainierius nuo Taft-

Kova plinta iš mainų 
šapas, ofisus, fabrikus. Ji 
pasireiškė didingame ir au
gančiame solidarume rem
ti mainierius, ir prieš Taft- 
Hartley drausmes, taipgi 
iš visur pasipylė maisto ir 
drabužių mainieriams ir jų 
šeimoms.

Mainų operuotojai, re- 
publikonai, diksikratai ir 
Trumano administracija 
dabar nori nugalėti kovo
jančius mainierius ir jų 
uniją. Anglies baronai turi 
Taft-Hartley Aktą, o Bal
tasis Namas tuo basliu už
simojo prieš mainierius. 
Darbininkų priešai rokuo- 
ja, kad atėjo momentas at
siskaityti su United Mine 
Workers of America — ir 
tuomi pasidaryti atvirą ke
lią panašiai užpulti kitų 
amatų unijas.

Šioje naujoje kovos sce
noje — ar ne visų darbinin
kų eilė žengti pirmyn nuo 
gretimos veiklos į jungtinę 
veiklą bendram tikslui?

Yra mąstančių, kad val
džios paėmimas kasyklų

> Taft- 
Hartley lazdos, taipgi nuo 
teismais išplėšimo jų iždo. 
Bet kas gi, kad ne Trumano 
administracija ir Robert 
Denham, jo republikonas 
paskirtasis Nacijonalėje 
Darbo Santykių Taryboje, 
tvojo drausmėmis 
mainierius? Kas, 
valdžia, reikalauja 
United 
America? Tai kokios veik
los tikimasi iš tos valdžios 
— jeigu ji paimtų kasyk
las? Ar ji nebandytų begai- 
lestingai spausti mainie
rius, laužyti jų atsparumą 
anglies korporacijoms? V 

Mainieriai. tą . žino. Mų 
drąsa, tikėjimas savomis 
jėgomis, ryžtingas atsparu
mas Stambiojo Biznio aro
gantiškumui įkvėpia kovim 
gumo dvasią visų unijų ei
lėse. Daug lokalų, pareiš
kia iššaukimą į jungtinę 
veiklą, ir priėmė rezoliuci
jas solidarumo su mainie
riais prieš bendrą priešą.

Rezoliucijos gerai. Pašal
pa skubiai yra reikalinga. 
Bet to jau nebeužtenka.

Pasiruošimas desėtkuose

prieš 
kad ne

teisti
Mine Workers of

Moderniško Judos grašiai
Nėra žinios, kiek Judos gautieji už pardavimą Kris

taus 30 grašių turėjo perkamosios vertybės-galios. Da- 
teistina, kad Judai neužtikrino visam amžiui poniško gy
venimo, nes Kristų pardavusysis Judas pasikorė — taip

kelių, kailių ir kitų unijų 
lokalų solidarumo veiklai 
su mainieriais, demonstra
cijoms prieš Taft-Hartley, 
ir vienadieniai sustabdy
mai darbo yra būtini. Bū
tini ne vien tiktai mainie
riams, bet L visiems darbi
ninkams, kadangi toks vei
ksmas yra klausimu apsi
gynimo savęs kožnoje uni
joje.

Dabar nėra laiko vado
vautis partiniais sumeti
mais. Kad visuomenė gąutų

Negrai ir progresistų partija
Savaitraščio “The Worker’’ korespondentas Ruby Coo-|sa^o mums šventraštis.

per kreipia dėmesį į labai svarbų apsireiškimą. Jis rašo' Moderniškasis pardavikas savo brolių, suokalbio nu- 
apie neseniai įvykusią Chicagoje Progresistų Partijos:kryžiuoti Harry Bridges’ą vyriausias liudytojas Mer- 
•konvenciją ir iškelia be galo svarbų vaidmenį, kurį toje wvn Rathborne praėjusį gegužės mėnesį gaudavęs iš val- 
konvencijoje vaidino negru veikėjai. Nesirado tokios ko-'džios po $34 už dieną. Ir po to, per visą laiką, gaunąs 
misijos, kurioje nebūtų dalyvavęs vienas ir daugiau neg-'P0 $120 už savaitę.
rų veikėjų. Tiesiog stebėtis ir džiaugtis reikia, kad visą' Tie faktai buvo iškelti aikštėn Bridges’o gynėjui per- 
vieną ketvirtadalį konvencijos, susidedančios iš 1,200, klausinėjant Rathborne kovo 1 dieną, San Francisco teis- 
delegatų, sudarė negrai. ^labutyje, kur vykdoma teismas nuteisti Harry Brid-

Nepaprastai smarkiai, akty^iškai pasirodė veikėja iš ges’a, kovingą Pacifiko pajūriečių vadą, kuris neparsi-
pietų, iš Virginijos, Senora Lawson. Ji buvo pirmutinė duoda bosams. _ , -p. •
negrė moteris pietiniu valstijų istorijoje išstatyti savo' Tame pat teisme Rathborne pasisakė, kad jis buvusiojo W galimu Šaltajam 
kandidatūra i Virginijos seimelį. generalio prokuroro Tom Clark dar 1948 metų spalių,N.am.ui padedant, turi būti

Konvencijoje dalyvavo toki žymūs negrų vadai, kaip!mėnesį buvo kviestas talkon prieš Bridges’ą. Ir kad jis užbaigtas.________
------ -- — - ! pataręs Clark’ui, kaip geriau “sufremuoti” darbininkų “LEOPARDAI DRYŽIUO-

vadus. Jis pataręs “nebedaryti klaidos,” kaip pirmiau TOMIS KELNĖMIS” 
Clark kad darė, “pavadino visus CIO vadus komunistais.”, Taip pavadinęs tuos, ku- 

Greta kitko, Bridges’o advokato perklausinėjamas, He nori žudyti žmones dėl 
Rathborne pripažino, jog Clark’as norėjo prašalinti pelno, angliškas darbininkų 
Bridges’ą iš įtakingos vietos unijoje. Rathborne sutiko ta- dienraštis ‘Daily 
mej'am patarnauti, parsiduodamas už $34 per dieną.

Riebi algelė. Daugelis darbo žmonių, prakaite, suaižė
jusiomis, 
tiek už visą savaitę. Tačiau iš jų ir taip menko uždarbio 
tebeišskaitomi karo laiko taksai. Žmonės juos moka tam, 
kad valstybė turėtų ištekliaus žmones mokslinti, būklę 
gerinti. Darbo žmonės neužgirs eikvojimo tų pinigų 
šnipeliams, kad jie darbo žmones pardavinėtų, kad dėl 
tų šnipelių melo darbininkų vadus tampytų nuo Aino- 
šiaus, pas Kaipošių, ar ant Golgotos kalno.

Pagaliau, reakcija amžinai neviešpataus, darbo žmo
gus nesibijos, turės teisę Judą jo akyse pavadinti Judu.

Earl’ Dicketson, Dr. W. E. B. DuBois, Mrs. Charlotta 
Bass, Howard, Mrs. Esland Goode Robeson, žrhona Paul 
Robesono, Charles‘Collins ir kiti. O savo vice-prezidentu 
Progresistų Partija išrinko Paul Robeson.

Šis aktyviskas negrų įsitraukimas į nauja partiją yra 
didelės reikšmės ateičiai. Milijonai negrų pasvirs naujo
sios partijos pusėn. Jie pamatys ir įsitikins, kad šioje par
tijoje nesiranda jokios rasinės diskriminacijos, kad ji 
yra visos liaudies partija, kad jos pagalba galima kovoti 
prieš visokią rasinę diskriminaciją.

Kalbant apie stoką vandens
Prisipažinkime, kad vandenį reikia taupyti, kur jo 

s^oka. New Yorko mieste šiandien yra tas momentas. Jei 
dar kiek daugiau sausros, stoka vandens gali kainuoti 
visiems daug nepatogumo, “myterius” ir pakeltas ren- 
das, o daugeliui ir darbą dėl užsidarymo dirbtuvių.

Vienok įsistebeilijus į mūsų aukštųjų piliečių dejones 
dėl stokos vandens ir prisimygusį šauksmą “myterių, 
myterių reikia,” mintis krypsta nuo dalyko. Atrodo,' kad 
gal kas nors prisidirbo “myterių” perdaug. O gal mano 
užsidėti naują fabriką?

Kad ir įvestų “myterius,” vis viena jais iš skalos van
dens neišspaus. Reikia pastangų atvesti daugiau vandens 
iš mūsų didžiųjų ežerų ir atvesti greit, nes mūsų mieste 
gyventojai pastaruoju virš dešimtmečiu žymiai padau
gėjo. Tie arti milijonas naujų gyventojų be vandens ne
gyvena — myteriais neapiprausti, nei pagirdysi.

Vandens atsivesti iš toliau nėra lengva, nei darbas la
bai greitas. Tačiau, jei privatiška firma galėjo į New 
Yorko miestą atvesti iš Texas naturalį gasą, nėra prie
žasties, dėl ko 8 milijonų gyventojų miestas negalėtume 
parsivesti šids pačios valstijos vandens. Mūsų valstijos 
šiaurinėje dalyje randasi bilijonus galionų vandens tal
piną ežerai. Juos dar niekad nebuvo išdžiovinusi jokia 
mūsų gadynės sausra.

Gėdisimės prieš svietą savo bailumo
Šiuos žodžius rašant, mūsų šalies Valstybės Depart-, 

mentas dar vis nebuvo suteikęs Pasaulinio Taikos Kon
greso delegacijai vizos atvykti į Jungtines Valstijas. De- 
lėgacija nori matytis su mūsų valstybės pareigūnais, pa
sitarti dėl bendro darbo taikai. Esą neįleidžiami dėl to, 
kad kas nors delegaciją skaito “komunistų frontu.” *

Delegaciją sudaro 17 žymių pasaulio artistų, moks
lininkų, dvasiškių, su meksikiečiu artistu Pablo Picasso 
priešakyje.

Būsų didelė gėda mums, jeigu dasileistume tokio bai
lumo, kad 17 vyrų ir moterų su pieštukais, kryžiais, 
plunksnomis paskaitytume pavojumi mūsų valstybei, ta
riamai esant galingiausia pasaulyje.

i-1 anglies, kasyklų operuotoji! 
sabotažas unijos kontrak-

Netankiai pasirodome 
spaudoje su pranešimais 
apie aukas C. T. Kongre
sui, nes ne taip tankiai 
gauname aukų. Tad sudarę 
pluoštą vardų, skelbiame 
dabar. Prašome pasiskaity
ti.

“Drauge: Prisiunčiu nuo 
mūsų draugių skirtingų 
parių aukas. Pirma parė 
įvyko pas Julia Werner, 
surinkta $16.50. Antra parė 
pas M. Geibis, surinkta $14. 
Viso $30.50. Draugiškai, 
J. N. Simans, Cleveland 
Hts., Ohio.”

“Įdedu čekį veTtės $15. 
CTK reikalui. Aukavo: J. 
Kulis, $7. B. Černiauskas 
$5. Po $1: M. Vaidila, J. Že
maitis > ir W. Likavičius. 
Draugiškai, Wm. Cherney, 
Rochester, N. Y.”

“L. K-tei: Prisiunčiu Ci
vilių Teisių gynimui $18.85, 
nuo Liet. Draugijų Bendro 
Komiteto. $5 nuo Liet. Mo
terų Apšvietos Klubo.

Draugiškai, P. Repečka, 
Inglewood, Calif.”

“Drauge: Čia randate 
$10. Tai bus sekamai: J. 
Meškauskas, $3. Po $2: V. 
Danielius ir V. Unikas. Po 
$l:*0na Šlapik, A vien Fa- 
rian ir S. S. Žemaitis. Drau
giškai, S. Sharkey, Easton, 
Pa.”

Ant blanku surinkta se
kamai:

Nuo M. Pūkis (LLD 145) 
kp., iš' Los Angeles, Calif.: 
Grupė Draugų $17. LLD 
145 kp. 5. Po $1: V. Krins- 
ky, Ch. Marcinkus, B. Ma
telis, K. Pečiulis, M. Šim
kienė.- :Po 50c: Selingai, W. 
Pozer, E. Cable. Yukelienė, 
25c. R-ka, $1.25. Viso $30. •

zera. Po 25c: Povilas, K. 
Raguskas, John Wenslov. 
John Beržanskis, 75c. Viso 
$15.50.

Worker’ 
savo vedamajam rašo:

“Jie pagavo laukinį 
pūslėtomis rankomis dirbdami, negauna po pardą.

Bet ar pagausime 
ar prijaukinsime tuos 
kinius žvėris, kurie nešioja 
A-bombas ir H-bombas sa
vo rankose?

Leopardas papiauna tik
tai maistui.

Šaltojo karo pabaisos— 
leopardai dryžiuotomis kel
nėmis — užmuša už pini
gus, už pelnus.

Amunicijos dirbėjai ir jų 
samdytieji per radiją ir 
spaudoje staugia kraujo. 
Kraujas reiškia pelną. Jie 
rėkia, kad penkiolikos bili
jonų dolerių, dabar bėgiu 

' vienerių metų skiriaiųų 
kanuolėms ir atominėms 
bomboms, neužtenka.”

Laikraštis toliau nurodo, 
jog pelnagrobiai yra mirti
nai išsigandę taikos. Jiems 
ir sapne vaidinasi klausi
mas — kas bus su karui ga
minių kontraktais, 
“kiltų” taika?

Jūsų Dovanotas Kenukas Maisto Liudijo 
Už M aini erių s Teisme

k Ar žinojo šeimininkė, nutraukdama nuo savo šeimos 
kenuką maisto, kad tas kenukas liudys už mainierius? 
Tikriausia to nežinojo vaikutis, kuris savo mylimą žais
liuką atidavė nuvežti nepažįstamam maiųi-eriukui. Vie
nok tos dovanos, ta parama rodo visos šalies darbininkų 
solidarumą su mainieriais.

Iš visos šalies plaukianti mainieriams parama, prie
dams prie rezoliucijų valdinėms įstaigoms, padėjo mai
nieriams išvengti paskiausio taikyto jiems smūgio. Dis- 
trikto Teismo tesėjas Richmond B. Keech nusprendė, jog:

“Valdžia neįrodė, kad unije^būtų šutiniai, norieti, blo
gais sumetimais ir apgalvotai nepaklausiusi laikinojo 
įsako susilaikyti nuo streiko.”

Tas įsakas buvo išduotas vasario 11-tą. Unijos virši
ninkai tą įsaką buvo persiuntę savo skyriams tokiu, ko
kiu jiem’s buvo paduotas — įsaką mainieriams grįžti 
darban. Mainieriai negrįžo be kontrakto.

Dabar buvo daleidžiama, kad unija bus nubausta už 
neprivertimą mainierių sugrįžti darban. Bet tai būtų 
buvęs nuteisimas apie 400,000 mainierių ir jų šeimų. Tai 
būtų buvęs nuteisimas milijonų darbininkų, pritariančių 
mainieriams jų teisėtoje kovoje už teisę dirbti laisvai, be 
prievartos. Tai būtų buvęs nuteisimas ir tų šeimininkių, 
kurios aukojo ir rinko maistą, kad neturintieji progos 
uždarbiauti mainieriai nemirtų badu.' Tai būtų buvęs 
nuteisimas apie pusės visų Amerikos gyventojų.

Solidarumas padėjo atsakingam teisdarybės pareigū
nui išmintingai' išspręsti opią bylą. O tas padeda artinti 
streiko užbaigą. Juo mažiau kompanijos turės laimėjimų 
prieš darbininkus, tuo greičiau jos pradės su savo darbi
ninkais rinitai derėtis.

leo-

mes, 
lau-

jeigu

IŠ BRAZILIJOS

d. suėjo lygiai 14 
tos karžygiškos da'- 
mūsų šalies darbi- 
karžygišku darbo

KARŽYGIŠKA SUKAKTIS
Sao Paulo.—1949 metų lap

kričio 27 
metų nuo 
tos, kada 
ninkai su
klases vadu Luiz Carlos Pres- 
tes, griebėsi ginklo, kad iš
vaduoti šalį nuo Hitlerio it 
Mussolinio vienminčių. 1 
trumpais žodžiais ir mes, 
žangūs lietuviai, negalime 
prisiminti šios karžygiškos 
kakties nepaminėję.

Mes, lietuviai, daugumoje 
esame laisves mylėtojai, de-

pa- 
ne- 
šu-

Pius Rinkevich, iš Grand 
Rapid, Mich., prisiuntė se
kamai: A. Daukšas, $15. 
LLD 66 kp. $10. Po $1: S. 
Motejaitis, P. Gaspar, V. 
Rakštis, J. Stankaitis, ‘ P. 
Rinkevich. Viso $30.

Nuo L. Bekis, Rochester, 
N. Y., gauta: LLD 110 ir 
50 kuopos, $21.56. Nuo R. S. 
$5. Viso $26.56.

J. Baltutis, Milwaukee, 
Wis., prisiuntė: LLD 56 
kp., $5. Po $1: Charles Ki- 
selis, Anton Paksys, John 
Draugas, Draugas, E. Čiul- 
kienė, Charles Kiselis, T. 
Sprindis, A. Bubelis. Po 
50c: G. Morkevičius, C. Po-J

mokratijos šalininkai bei pri
tarėjai. Ir mums, lietuviams, 
kova už laisvę yra daug kai
navusi, daug gyvybių nusine
šusi, o paskutiniu laiku nusi
nešė dar vieną: Alfonsą Mar
mą.

, Minime šią datą- su pagarba 
• kartu su viso pasaulio darbi
ninkais, petys petin daly va > 
jame kovos lauke už daugiau 
duonos, prieš žmogaus žmo
gumi išnaudojimą ir prieš fa
šistinę vergiją, prieš karus. 
1935 metais Brazilijos liaudis 
ėmėsi ginklo, kad išvaduoti 
kraštą iš fašizmo vergijos. 
Dabar naujos rūšies imigran
tai, kurie čia bando užnuody
ti lietuvius kartu su policijos 
šnipais ir mūsų kolonijos sme
toniniais agentais, dar vis ne
palieka savo senos profesijos: 
skundimo mūsų pažangiųjų 
tautiečių politinės policijos 
įstaigose.

Prisimenant visus tuos fa
šistų sufabrikuotus skundus, 
ši 27-ji lapkričio, 14-kos me
tų karžygiškos kovos data, 
mus, lietuvius, turi dar arčiau

Nuo pavienių ir organi
zacijų:

Po $50: LLD 8-ta Apskr., 
(per J. Urboną) Pittsbur- 
gho apylinkėje ir nuo Flori
dos Draugų.

ALDLD 3-čia. Apskr., 
(per Anna Giraitis) Hart
ford, Conn., $30.

Po $25: LLD 153 kp., 
(V. Sutkiene), San Fran
cisco, Calif., LDS 3-čia Ap
skr., N. J. ir N. Y. (per J. 
Jordan), ALDLD 6-tos 
Apskr. konf. (per A. Lip- 
čius) Phila., Pa., ALDLD 
31 kp. (per A. Apšegienę), 
Auburn, Me. ir ALDLD 7- 
ta Apskr., (per S. Penkaus- 
ką), Lawrence, Mass.

LLD 44 kp., (per J. Bla- 
žonį), Lowell, Mass., $20.

Nuo pikniko, per K. J. 
Toshalis, St. Petersburg, 
Fla., $18.

LDS 1-ma Apskr., per P. 
Baron, Bro.ckton, Mass., 
$15.

Kazys Berukštis, Pitts
burgh, Pa., $11.

Po $10: J. Šalčius, Hobo
ken, N. J., LLD 39 kp., 
Scranton, Pa., Jurgis ir 
Ona Šleiviai, Brooklyn, N. 
Y., K. Motiejūnienė, Glen 
Rock, N. J., LLD 75 kp., 
Miami, Fla., L. ir O. Slan- 
čiauskai, Rahway, N. J.

Po $5: Du geri rėmėjai, 
LDS 122 kp., Collinsville, 
Ill., Rėmėjas iš Tunkhan
nock, Pa., Geras draugas 
F. A., iš Rrand Rapid, 
Mich., Juozas Banaitis, Flu
shing, L. L, J. Walins (Va
linėms) Stratford, Conn., 
LLD 145 kp., (per du kartu 
po.$5. per L. Peters ir M. 
PuŪis), Los Angeles, Calif.

Po $3: Rafolas Kirkilą, 
Seattle, Wash., A. J. jau
čius, Lewiston, Me., Senas 
Eastonietis.

Po $2: V. Beckas, W. Ha
ven, Conn.,' St. Rumšą, 
B’klyn. N. Y., L. J. Kasper, 
Cleveland, N. Y.
.Po $1: G. Draugas, Phi

ladelphia, Pa., Stasys Bis- 
trajus, Great Neck, N. Y., 
V. Kriaučiūnas, Windsor, 
Conn., A. Marshall, Tor
rington, Conn., Antanas 
Skipayis, Detroit, Mich., 
Martin Kvedar, Detroit 
Mich., Peter Cox, Roslin- 
dale, Mass.

Tai šiek gavome šį sykį.
Širdingai dėkojame už 

aukas.
Civilių Teisių Kongreso 

Lietuvių Komitetas.

i suvesti į kovą prieš visokįus 
skundimus ir melagingus pro
vokatorius. Jie skleidžia iš 
piršto išlaužtus melus apie 
mūsų Tėvynę.

Brazilijos liaudis pralaimė
jo 4 935 metais, bet ji neužil
go laimės. Tatai šiandien ro
do karžygiška Kinijos liaudis. 
Kinų liaudies' laimėjimai prieš 
naujo karo kurstytojus labai 
išgąsdino kitų šalių dykaduo
nius. Dėl to šiandien senų 
kapitalistinių šalių valdovai 
visu žiaurumu puola laisvę ir 
taiką mylinčius žmones.

Bet toji diena, dėl kurios 
tikslo Prestes su savo drąsia 
kariuomene 1935 m. lapkričio 
27 d. išėjo su- ginklu ginti sa
vo Tėvynę, jau nebetoli.

Varguolis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Dipukų Velniui, Detroit, 

Mich. — Eilėraščio nenau
dosime laikraštyj, nes tuo 
padėties nepataisysite. 
Prie§ tą blogą (kaziriavi- 
mą) reikia ant vietos kovo
ti.

Kovo 7, 19502 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Antrad.,
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ĮVAIRUMAI
Argi paseno atominė uraniumo- 

plutoniumo bomba?
Amerikoje dabar šneka-'niai Tiuja Mujan 

ma, lyg būtų jau pasenus 
atominė bomba, gaminama 
iš uraniumo ir perdirbant 
uraniumą į plutoniumą. 
Valdininkai, generolai ir 
kapitalo laikraščiai klega 
apie naują, pragarinę hyd- 
rogeno bombą. Žada paga
minti šią bombą iš sunkio
jo hydrogeno - vandenilio 
dujų.

Atominiai žinovai tvirti
na, kad Amerika dar neturi 
hydrogeninės bombos. Vie
ni sako, kad gal per metus 
galima būtų tokią bombą 
padaryti. Kiti teigia, jog 
tam bus sugaišta keleri me
tai. Bet visi sutinka, kad 
reikės “senosios”
bombos, norint hydrogeninę' Daban kalnyne, 
bombą išsprogdinti. Tiktai j Sovietinis akademikas V.

atominė bomba tegali is-j. popovas 1923 metais pa- 
vystyti baisų karšti, reika<skelbg raportą apie uraniu- 
lingą naujosios bombos, iš-,mo racĮinius Sibire.

vo atrasti 1937 metais Aga- 
lyk srityje ir 1940 metais 
Karatu kalnuose Sibire. 
Apie naujuosius uraniumo 
sluoksnius taipgi buvo pra
nešta sovietinėje spaudoje.

Bet komercinė Amerikos 
spauda apie tai vis tylėjo, 
ir tiktai 1949 metų sausyje 
Haiwardo Universiteto tyri
nėjimų centro darbuotojas, 
profesorius D. B. Shimkin 
prisiminė Sovietų uraniumo 
kasyklas. Jis rašė ameriki
niame mokslo žurnale Scien
ce:

“Per pastarąjį dešimt
metį Sovietų atrastas ura
niumas Vidurinėje Azijoje, 
matyt, gali suteikti pama
tą atominės jėgos išvysty
mui toje srityje.”

Vadinasi, Sovietams ne- 
|buvo reikalo mėginti slaptai 
išgauti žiupsnį uraniumo iš

srityje, 
Sibire. Tada buvo pagamin
tas ir planas uraniumo ka
sykloms ten išvystyti. Tais 
laikais uraniumas buvo 
naudojamas kaip medžiaga 
tūloms nekarinėms pramo
nėms.

Įsikūrus Sovietų valdžiai, 
buvo įsteigtas Radiologijos 
Institutas, vodavaujant 
prof. Vernadskiui. Tas in
stitutas specialiai tyrinėjo 
ir tyrinėja uraniumą-ir ki
tas radijiniai veiklias (ra
dio - aktingas) medžiagas. jungįinių Valstijų,

Tuo tarpu sovietiniai | 
mokslininkai atrado naujus 
gausingus uraniumo klodus 
Dalei Sibiro geležinkelį, ties 

atomų Baikalo ežeru, ir Chamar

Oleomargarinas ir sviestas Estai džiaugiasi socializmo laimėjimu
Oleomargarine — dirb-.kiek vitaminų A ir D. Bet 

tinib sviesto — gamintojai 
ir pardavinėtojai per kelias 
dešimtis metų turėjo mokė
ti specialius taksus šalies 
valdžiai. Tais taksais jiel 
buvo baudžiami už dirbti
nio sviesto biznį. Ir tiktai 
pastaruoju laiku Kongresas 
nutarė paliuosuoti oleomar- 
gariną nuo taksu šalies val
džiai.

Bet įvairios valstijos dar 
ima vietinius taksus už to 
dirbtinio sviesto gaminimą 

j ir pardavinėjimą. Valstiji- 
niais taksais ypač apkrau
tas yra dažytas oleomar
garinas.

Nedažytas oleomargari
nas yra išblyškęs. Todėl jis 
gelsvai dažomas tam tikrais

dar įdedama apsčiai vitami
no A.

Oleomargarinas ilgiau iš
silaiko nuo sugedimo.

O kas liečia skonį, tai tik 
retas kuris valgytojas galė
tų atspėti, ar šeimininkė 
davė jam tikrojo sviesto ar 
oleomargarine.

N. M.

Worcester, Mass

Rašo A, Nugis
. Paskelbti Tarybų Estijos 
liaudies ūkio plano įvykdy
mo rezultatai per III ket
virtį. Šie rezultatai džiugi
na kiekvieną respublikos 
darbo žmogų, sukelia juose 
teisėto patriotinio pasidi
džiavimo savo socialistine 
tėvyne Jausmą. .

Tuo metu, kai kapitalis

kos žemės ūkio srityje. Šį 
pavasarį dešimtys tūkstan
čių valstiečių susijungė į 
kolūkius. Buvo suorgani
zuota apie tris tūkstančius 
naujų kolūkių, į kuriuos į- 
ėjo trys ketvirtadaliai visų 
valstiečių kiemų. Visi jie 
nūnai išaugino pirmąjį ko
lūkių derlių, žymiai geriau 

pirma susidorojo sutinės šalys neišvengiamai i- . _ .
lenda i eilinę ekonominę J<> nuėmimu ir pirma nus- 
krizę, tarybų socialistiniu pgto V1!1“ lvykfl5 valstV- 

c , c Him rrvnrlri nninmon nlono
respublikų, tame tarpe ir į 
Estijos, liaudies ūkis au
dringais tempais nenu
krypstamai žengia į priekį.

Darbo žmonių pastango
mis nužengtas naujas stam
bus žingsnis priekin įvyk
dant pirma laiko pokarinį 
penkmetį.

Pirmojo pusmečio pabai
goje Estija jau yra pasie
kusi 1950 metams — pasku-, 
tiniesiems penkmečio me-’ 
tams užplanuotos pramoni-Į 
nės gamybos vidutini mėne- 

!sinį lygį. Trečiame ketvir
tyje darbo žmonės tęsė 
lenktyniavimą dėl įvykdy
mo savo naujo įsipareigoji- 

i mo — šių metų pabaigoje 
J vykdyti penkmečio planą 
į taip pat ir išleidžiamosios 
i produkcijos apimties at
žvilgiu. Trečiojo ketvirčio 
rezultatai rodo, kad šis į- 
sipareigojimas sėkmingai 
įgyvendinamas. Ketvirčio 
plana Estijos pramonė vir
šijo 7 proc. ir, palyginti su 
tuo pačiu praeitų metų lai
kotarpiu, padidino produk
cijos išleidimą 20 proc. Pir
mosiose lenktyniaujančių 
eilėse yra stambiausios res
publikos įmonės: 
motorų gamykla 
Talino mašinų 
skalūno perdirbimo kombi
natas Kohtla-Jarvėje ir 
Krenholmo manufaktūra 
Narvoje.

Pavaizdūs yra išaugimo 
skaitmenys pagal atskiras 
produkcijos rūšis. Antai, 
elektromotorų išleidimas 
padidėjo daugiau kaip 24 
proc., fosforitinių miltų — 
76 proc., elektros laidų — 
55 proc., faneros — 35 pro
centu, medvilnių audiniu — 

į 85 proc., mėsos konservų— 
beveik du kartus, kondite
rijos gaminių — beveik pus
antro karto ir t. t.

Šiemet Estijos pramonei 
yra būdinga 
gamybos priemonių atnau
jinimas. Kaip žinoma, pali-1 
kime iš buržuazinės Estijos 
beliko tik įmonės su pase
nusiais bei mažai produk
tyviais įrengimais. Pokari- į 
niu laikotarpiu gamyboje 
prasidėjo naujų šiuolaiki-

lenda į eilinę
kinį grūdų paruošų planą.I

1949 m. žymiai geriau 
dirbo masinu — traktorių 
stotys, aprūpintos galingais 
tarybiniais 
kombainais 
mašinomis. Antrame ir tre
čiame šių metu ketvirtyje 
respuŲikos MTS įdirbo ko
lūkiuose du su viršum kar
to daugiau žemes, negu 
pernai.

Pramonės bei žemės ūkio 
sėkmę lydėjo tolesnis dar
bo žmonių materialinės ge
rovės augimas. Atskirai 
imant, gyventojai pirkosi 
žymiai daugiau prekių, ne
gu anksčiau. Tatai paaiški
nama dideliais darbininkų 
ir tarnautojų uždarbiais, 
o tain pat ir didėiančiomis 
kolūkiečių pajamomis.

Pasiektuose laimėiimuose 
Estiios darbo žmonės mato 
n en ai v g i n am u s soči a 1 i s ti nės 
ūkio sistemos pranašumus 
prieš kapitalistine sistemą.

traktoriais, 
ir kitokiomis
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augaliniais dažais, kad būtų 
panašus į karvės sviestą.

Taigi kai kurių valstijų 
įstatymai ( pavyzdžiui, New 
Yorko) visai uždraudžia 
dažytą oleomargariną par
davinėti. Tad daugelis šei
mininkių pačios jį nusidažo.

Tą dirbtinį sviestą perse
kioja karvinio sviesto kom
panijos, stambesni pieniniai 
farmeriai ir jų politikieriai. 
Jie bijo, kad dirbtinis svies
tas nenumuštų kainos tikra
jam sviestui.

Dirbtinis sviestas — oleo
margarinas — yra daug pi
gesnis, negu karvinis. Mais
tingumu gi oleomargarinas 
beveik toks geras, kaip ir 
tikrasis sviestas, tatai ma
tysime iš sekamų skaitme
nų:

Sviesto svaras turi 3,327

pasakojo tūli isteriški jan
kių karininkai. Faktai ro
do, kad Sovietų Sąjunga ga
li apsieiti ir be Čechoslova- 
kijos ar rytinės Vokietijos 
uraniumo.

(Kitą kartą pakalbėsime 
apie skirtumą tarp seno
sios atominės ir žadamos 
naujosios hydrogeninės 
bombos.) J. C. K.sprogdinimui.

Valdžia todėl eikvoja dar 
šimtus milionų dolerių di
dinti fabrikams, kad gamin
tų vis daugiau senesniųjų 
atom-bombų, v

Įkaitusiai ieškoma dau
giau uraniumo kasyklų Jun
gtinėse Valstijose, Kanadoj, 
afrikiųėj Belgijos kolonijoj 
Kongoj, anglų kolonijose ir 
pusiau - kolonijose Afrikoj, 
pietinėj Azijoj ir Australi
joj. O Anglija už uraniumą 
iš anglų imperijos kraštų 
reikalauja, kad Amerika 
atidengtų sekretą, kaip pa
daroma atomų bomba.

Anglija dar neturi ato
minė sbombos; ir Churchil- 
las, buvęs Anglijos premje
ras, smerkė anglų darbie- 
čių - “socialistų” valdžią už 
toki apsileidimą.

Praeitą savaitę atominis 
anglų mokslininkas Klaus 
Fuchs buvo nuteistas 14 
metų kalėti, girdi, už ato
minės bombos sekretų ati- 
vietų agentam.” Pasakoja-' 
dengima vadinamiem 
ma, būk Fuchso sekretais 
pasinaudoję Sovietai ir to
dėl taip greitai pasigaminę 
atomų bombą.

Tai keistas klegėjimas, 
Nes jeigu anglams buvo se-j

■ niau žinomi atom-bombos
sekretai, tai kodėl pati An-, . , .. „
glija nesugebėjo tokią bom- 
bą pasidaryti? i- -
Ar Sovietai turi atominių !j0 raštų rinkinys

kasyklų? |l,200 skirtingų tomų. A.
Amerikiniai laikraščiai ir Durnas yra autorius ir po-’kurie ateivius laiko vergais, 

radijai iki pat šiol tęsia na-'puliarės apysakos “Three1 neduodami jiems jokių pi
lietinių teisių, visai nepai
sydami, kad mes visi esame 
ateiviai.”

Kiti, uraniumo klodai bu-

Kazio Bevardžio margumynai
“Jei vergijos palaikymas rėkdami prieš rusus, 

būtų pripažintas teisėtu, tai 
nėra pasaulyje kitos netei-

Tai žodžiai buvusiojo 
Jungtinių Valstijų prezi
dento Abrahomo Lincolno.

Prieš pat buvusiojo Jung
tinių Valstijų prezidento 
Andrew Jacksono mirtį, at
ėjo kunigas suteikt jam 
paskutinį palaiminimą ke
lionei į amžinastį. Jackso- 
nas, pamatęs kunigą, už
klausė:

— Kas tave Čia atsiuntė?
— Ponas Dievas, — at

sakė kunigas.
— Tai parodyk įgalioji

mą nuo jo, — atsiliepė Jac- 
ksonas.

Amerikietis apysakų ra
šytojas Mark Twain (jau 
miręs) yra parašęs sekamą 
palyginimą:

“Jeigu suvargusį ir alka
ną šunį pašersi ir priglau
si, tai jis tavęs nekąs ii net |Lalorijas maisto, kurį kūnas 
gins tave nuo užpuolikų. Bet naucloja šilumai ir jėgai, 
yra žmonių, kuine ir uz di- pat kalorijų turi oleo-
džiausią jiems padalytą ge
radarystę smeigs tau peiliu 
i strėnas.” z'l

Pagal seniau padarytą 
Sutartį, Jungtinių Valstijų 
valdžios lėšomis yra spaus
dinamas ir platinamas So
vietų Rusijoje 
laikraštis vardu “Ameri
ka.” Jo cirkuliacija yra 
55,000 egzempliorių per mė
nesį.

Tas laikraštis pardavinė- 
r . jamas laikraštinėse stotyse,
i protėviai buvo lietuviai ka- J-----
talikai.

Feodoras gimė 1821 me-.nas, kalbėdamas apie atei
tais Maskvoje. Jis mirė, su- vius ir juodaspalvius ver- 
laukęs 60 metų amžiaus.

Garsusis rusų rašytojas 
i Feodoras M. Dostojevskis 
i paėjo iš lietuvių kilmės. Jo 
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Kartą Abrahomas Lincol-

gus, pareiškė:
“Mūsų protėviai, atkelia- 

Francūzų rašytojas Alek- vę į šią šalį, jėga atėmė iš 
sandras Durnas parašė dau- šios šalies gyventojų - indi- 

apysakų ir jonų šėtreles (palapines), 
(teatrinių veikalų, negu ku- kuriose indijonai gimė, už
riš kitas iki šiol literatas, augo ir kurios buvo jų nuo- 

; sudaro savybė.
“Dabar atsiranda tokių,

radijai iki pat šiol tęsia pa-' puliarės apysakos
saką, būk Sovetų Sąjunga 
neturinti uraniumo kasyklų, 
o jeigu ir turinti, tai “la
bai mažai.” Uraniumas gi 
yra būtinoji atominių bom
bų medžiaga.

Tai pasakai paremti ame
rikonai ir anglai skleidžia 
paskalus, kad Sovietai pri- 
verčią šimtus tūkstančių ry
tinių vokiečių ir čechoslova- 
kų kasti uraniumą Sovie
tams. Išgalvota ir “istori
jos” apie tariamus uraniu
mo kasyklų sprogimus ry
tinėje Vokietijoje ir Čecho- 
slovakijoje, kur, girdi, 
vę šimtai” žmonių.

Kaip gi iš tikrųjų yra?
Vidurinėje Rusijos Azijo-' 

je, Ferganos klonyje, jau 
1900 metais T 
uraniumo klodai.

“žu-

Musketeers” (Trys Šauliai).
Jis mirė, sulaukęs 68 mė

tų amžiaus.

Amerikietis poetas Edgar 
Allan Poe mirė dagyvenęs 
tik 40 metų amžiaus. Jo ei
lėraščiai muzikalesni, skam
besni, negu bet kurio kito 
amerikinio poeto.

Poe gyvenimo istorija tu
ri panašumo į mirusio lietu
vių dramaturgo Broniaus 
Vargšo - Laucevičiaus.

Poe užbaigė nelaimingą 
savo gyvenimo kelionę Bal
timore, Md., karčiamoje. Jis 
ten rastas be sąmonės; taip 
ir mirė, neatgaudamas są
monės.

Marylando ir Delaware
buvo atrasti (valstijose dar ir dabar vei- 

uiixuiuinu muuai. Rusijos,kia įstatymas, leidžiantis 
Mokslų Akademija, vado- rykštėmis plakti prie stul- 
vaujama profesoriaus Ver- po pririštą prasikaltėlį, 
nadskio, 1914 metais viešai A ‘ ‘ \ \nadskio, 1914 metais viešai Jei toks dalykas būtų So- 
paskelbė, jog (atidengti di- vietų Sąjungoj, tai Smeto- 
džiuliai uraniumo sluoks-,nos auklėtiniai užkimtų, be-džiuliai

PAMATYKIT LIETUVOS 
KAIMĄ WORCESTERYJ— 
SCENINIAM VEIKALE 
“GIEDA GAIDELIAI”

“Iš kur tu dabar gausi 
gerą marčią? Piršlį ap- 
juost ir tai neturi su 
kuo.”

NASTĖ BUKNIENĖ 
Ilgiausioj Rūkienės rolėj

Kokia tamsi, šykšti, godi, pik
ta, amžina zirzlė ta pasitu
rinti ūkininkė Rūkienė. Ėdasi 
ji su savo vaikais, kertasi su 
visais kitais, su kuo tik su
sitinka. Jai visko maža, ki
tiems pavydu. Ji net savo 

tik 
si-

su kuo tik 
Jai visko maža, 

pavydu. Ji net 
vaikams visko'gailisi. Jai 
“nerūdijanti, .svorį turinti 
dabriniai” terūpi.

Sūnus nori vesti—turi 
didele pasoga merginą susi
rasti. Jai pikta, kad jis įsispok
sojo į tą “plikauodegę Mary
tę.”

Graži jos dukraitė turi progą 
ištekėt — reikia pasogos, o 
motina jai sako: “Kiek marti 
į namus, tiek ii- tau iš namų.” 
O čia pasogingos marčios taip 
ir neatsiranda.

Na, tai ir tęsiasi Rūkienės 
rietenos su vaikais.

Tai—juokingi ir kartu 
pūs tie senojo Lietuvos 
mo gyvenimo vaizdai.

Bet veikalo autorius 
zas Baltušis šiame kūrinyj pa
vaizduoja ir jau auštantį švie
sesnio gyvenimo rytą, kuriam 
jau. “gieda gaideliai.” 

Kiekvienas balandžio 
dieną atvykęs į Lietuvių

margarinas.
Proteinų 1 (baltymų), rie

balų, geležies, skrobylų 
(karbohydratų) yra lygiai 
tiek pat oleomargarine, kaip 
ir karvės svieste.

Karvės sviestas turi po 
73 vienetus kalkių ir fosfo- 

mėnesinis Į ro, o oleomargarinas — 9 
u a vienetus kalkių ir 68 fos

foro.
Karvės svieste yra 15,000 

vienetų vitamino A, 1 pro
centas vitamino B, 5 pro
centai vitamino B2 (ribo- 
flavino) ir 50 procentų vi- 
taminiškos niacino rūkšties.

Oleomagarinas turi 9,- 
000 vienetų vitamino A, 16 
procentų vitamino BĮ ir 
taip pat 16 procentų vita
mino B2 (riboflavino).

Oleomargarinas daromas 
iš galvijų taukų ir augali
nių aliejų, kurie ištraukia
mi iš “pynacų,” medvilnės on „ .. ,, o., 1 \ • • v , . i • i 29 Endicott St., jsigysseklų, palmių riešutų ir ki-! __ - v:
tų augalų vaisių. Taukai bei nos kūrinį0‘_ -Gieda < 
aliejai sušildomi, apvalomi
ir sumaišomi su nugraiby-Į Suvaidins Brooklyn© Lietu-

su

šiur- 
kai-

juo-

1-mą 
salę, 
neiš- 

' dildomų įspūdžių iš šio sce
nos kūrinio — “Gieda Gaide-

elektro- 
‘Volta”

So. Boston, Mass
Sunkiai susirgo Augustas • 

Dambrauskas, kuriam ligoni
nėje padarė operaciją 24 d. 
vasario. Dambrauskas gyve
na IBI I St., So. Bostone. Po 
operacijos taisosi. •

Draugės į r draugai raginami
- aplankyti ligonį, nes jis, kol 
| buvo sveikas, daug dirbo vi
suomenės naudai. Nuo savęs 
linkiu jam greitai pasveikti.

1SITEMYKITE!

padidintas d omą:

Visi Laisvės skaitytojai, LDS 
nariai ir ALDLD nariai, jsitė- 
mykite šių įstaigų antrašus, ir 

' kada susi rašinėji ate, tai adre
suokite taip, kaip čia nuro-

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

Tel. Virginia 9-1827

mų įdiegimas. Šiais metais 
tu ir pradedančiu rūgti pie-i vių Liaudies Teatro aktoriai. tas darbas buvo tęsiamas _ • 1 _ • _  * 1 * _ ' -r-v » i • . _ i tva n 11 vi i TAlnnnni T c*

, Iki šių metų pradžios se
kami skaičiai įvairių tautų 
dipukų (išvietintų) atkelia
vo i Jungtines Valstijas:

Lenkų______  43,841
Lietuvių____  12,910
Vokiečių____ 12,807
Latviu___
USSR___
Estonų — 
Čekoslavu _
Vengrų ___
Jugoslavų
Austru___c
Rumunu
Įvairių kitų tautų 802.

9,207 
6,268 
4,005 
2,809 
2,646 
2,488 
1,459 
1,322

nu. Pienas gi taip veikia, 
kad perdirba taukus bei 
aliejus į panašią kaip svies
tas medžiagą. Skoniui pa
gerinti yra pridedama tam 
tikras nuošimtis karvės 
sviesto.

Tokiu būdu pagamintas 
oleomargarinas jau turi

kare Jungtinių Valstijų ar
mija naudojo 54,000 karve
lių (balandžių) susisieki
mams su kitomis armijomis.

New Jersey valstijoj tie
sioginiai dirba telefonų 
kompanijoj 22,000 žmonių.

Poetas, kurio eiles žmo
nes prisimena iš atminties, 
niekad nebus užmirštas.

Empire State Buildingas 
New Yorke yra 104 aukštų 
— 102 aukštai virš žemės, 
o 2 aukštai požemyje. Viso 
tas trobesis turi 1,265 pė
das aukščio ir 6,500 langų, bet jis niekad nepamiršta,

Greit žmogus užmiršta, 
kai kitas jam gero padaro,

-----  jeigu pats padaro kitam ką 
Antrajame pasauliniame gero. Kazys Bevardis.

Rengia abi worcesteriškės ypatingai plačiai. Iš broliš- 
Draugijos kųjų tarybinių respublikų 

I įmonės gavo didelį kiekį 
naujausių techninių įrengi
mu.

Tuo pačiu metu įmonėse 
nepaliaujamai buvo įdiegia
mi tobuliausieji technologi
jos procesai, vyko toliau 
bendras gamybos kultūros 
pakilimas. Dėl visa to žy
miai pakilo darbo našumas, 
sumažėjo produkcijos savi
kaina ir pagerėjo produkci
jos kokybė.

Trečiame ketvirtyje sėk
mingai vystėsi kapitalinė 
statyba. Ypatingai plačiu 
frontu vyko butų 
Ketvirčio būvyje 
naudotis daugiau 
mo ploto, negu 
pirmą pusmetį. Gyvenamų 
namų statybos planąs vir
šytas.

Rimtais laimėjimais pasi
žymėjo 1949 m. ir respubli-

Liet. Literatūros 
kuopos.

Pelnas skiriamas dienraš
čiui Laisvei paremti.

Įžanga—tik $1,00, įskaitant 
taksus.

Jau turime žinių, kad te
atro mėgėjai rengiasi atvykt 
iš visų plačiosios Bostono apy
linkės kolonijų. Būtų labai 
gerai, kad jie patys per Lais
vę apie tai praneštų.

Moterų kuopos nare J.

Iš gaisro išnešė lėlę vieton 
mergaites

Oklahoma City, Okla. — 
Ugniagesis Bob Coley per 
klaidą išnešė iš degančio 
namo didelę lėlę, manyda
mas, kad tai mergaitė. Tuo 
tarpu name liko ir žuvo 
dvejų metų'mergaitė.

PUERTO RICO. — Gene
ralinė Puerto Rico Unijų 
Sąjunga nutarė remti Ame
rikos angliakasių streiką.

statyba, 
atiduota
gyvena-
per visą

Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas 

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

Lietuvių Literatūros
Draugija 

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

Lietuvių Namo 
Bendrovė 

ir
Liberty Auditorium

110-06 Atlantic Avenue 
Richmond Hill 19, N. Y.

Tel. Virginia 9-4678

Dienraščio Laisvės raštine 
atdara kasdien nuo 8-tos vai. 
ryto ifti 7-toš vai,, vakaro; šeš
tadieniais nuo 9-tos iki 12-tos 
dieną.
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ROJUS MIZARaI

Kelias į Laimę
11-3-49 APYSAKA —79—

(Tąsa)
— Brangioji, — atsakiau, — tu atrodai, kaip ko

kia grafaitė, kaip princesė!
— Aš drąsiai pasakysiu, — įsikišo Simsonienė: 

— Kauno ponios šiandien gražiau rėdosi nei Niu
jorko. Jos turi aukštai ištobulintą aprangoj skonį, 
jos daugiau refinuotos.

Po pusvalandžio iš laivo buvo paleisti ir Lujizos 
kelionės draugai — komersantai.

Pamačiusi savo giminaitį, Simsonienė pribėgo 
prie jo ir ilgokai abudu susikabinę bučiavosi, o tuo 
kartu Lujiza man pristatė jo draugą:

— Mykolai, susipažink su ponu Zigmuntu Dobi- 
lėnu, mano kelionės draugu.

Tai buvo už Lujizą aukštesnis vyras, tiesus, dir
žingas, dar jaunas amžiumi, juodame, madingame 
palite.

— Malonu!
— Malonu!
Pasisveikinome. Man stebint komersantą, atro

dė, tarytum aš jį buvau kur tai sutikęs, bet nie
kaip negalėjau išsiaiškinti.

— Aš, rodosi, su tamsta . ..
— Ne, — skubiai pertraukė jis mane, — aš ne

turėjau laimės poną sutikti!
Tuojau priartėjo Simsonienė su savo giminaičiu, 

antruoju komersantu.,
— Ponas Kilpa, — tarė ji, — prašau pažinti ma

no giminaitį poną Algimantą Žiliūną.
Šis buvo žemesnis už Dobilėną vyras, storesnis, 

aptukęs ir jau su geroku gurkliu pasmakrėje, bet 
amžiaus dar buvo jauno.

— Kur dabar mus veši, Mykolai? — linksmai nu
siteikusi, klausė Lujiza.

— Kur? Mudu tuojau privalome sėsti traukiniu 
ir vykti Vandenmiestin; ten ne viskas gerai!

Ji nusikvatojo.
— Koks tu juokingas! Kas ten gali būti bloga? 

Vandenmiestis dega? Kaipgi dabar! Tuojau ir iš- 
sisklaidysime, kaip paukšteliai, net nepasikalbėję! 
Aš noriu nors kampelį Niujorko pamatyti. Reikia 
kelionės draugams tinkamai sudie pasakyti. Tarp 

' kitko, — aš alkana. Aš noriu metropolyj nors vie
ną naktį pernakvoti, tai bus man maloniausias pri
siminimas. Kur tas jūsų Hotel Pierre?

Žmonos sugėdintas, aš pašaukiau taksį ir visi 
penki nuvykome į viešbutį, — ne į Hotel Pierre, — 
kuriame nusitarėme nakvoti. Pajutęs, jog pinigų 
man truks, aš, susiieškojęs Kostelio telefono numerį, 
jam paskambinau, gražiai prašydamas paskolos. 
Kai jis sužinojo mano padėtį, ne piktai,'tik griežtai 
atšovė: \

— Pinigų neskolinsiu, Maiki. Jei nori pats iš
gerti ir svečius pavaišinti, atvažiuokit tiesiog į ma- 

' no įstaigą, — visko gausite, net irt užkandžių. Są
skaitą galėsit apmokėti vėliau, palauksiu.

Tai buvo sveikas sumanymas ir mes neužilgo 
buvome Kostelio spikiziniame restorane, pačioje 
miesto širdyj, netoli mūsų viešbučio.

Įdomu man buvo sutikti Kostelį ir pamatyti, kaip 
šiam, mano buvusiam partneriui sekasi Niujorke.

Kai mes pasistiprinome, visi buvome linksmesni 
ir drąsesni, Lujiza tuomet užklausė:

— Mykolai, tu dar nepasakei, ką nupirkai man 
lauktuvių, sutiktuvių ar priimtuvių, nežinau neį 
kaip tai išreikšti?

— Ponas Kilpa tavęs nepamiršo! — juokdamosi 
Įsikišo Simsonienė. — Jis — vyras! Jei visi tokie 
vyrai būtų!

— Turiu kai ką, mano brangioji, turiu! — ra- 
. minau žmoną, abejodamas, sakyti viešai, prie kitų, 

ar ne?
— Ką gi? Sakyk greičiau, Mykolai! Aš nerims- 

tu, degu smalsumu! Atsimink, jog už trijų dienų 
bus mano gimtadienis, — aš tau rašiau! Ar atsi- 
.meni? .

— Žinau! — atsakiau.
Ištraukęs iš kišenės braižinį ir nuotrauką, gautą 

iš agento, parodžiau jai.
— Štai, šis bungalow — tavo, brangioji!
— Ką sakai!... — džiaugsmu suklykė Lujiza. 

-t — Mano?
— Taip, jis tau nupirktas, tau aprašytas.
Apžiūrėjusi, Lujiza paleido aniems prisistebėti.
— O kiek už šitos, va, slenukės — rodydama 

pirštu į nuotrauką, — slepiasi vekselių?
— Nei vieno! Pilnai išmokėtas, — piųktas gry

nais pinigais. r
Lujiza nusidžiaugė ir pakštelėjo man į žafidą sa

ly 4 vo tirštai nudažytomis lūpomis.
Abu komersantai dideliu susidomėjimu stebėjo 

visa tai, kas vyko. Juodu atydžiai studijavo namo 
braižinį ir nuotrauką. u

— Puiki vila! Puiki! — kalbėjo Zigmuntas Do- 
X te bilėnas.

— Ji man panaši. į atsargos generolo žaliansko 
Į vilą Žaliajame kalne, — pratarė ilgokai tylėjęs Al- 

; te ■ gi m an t as Ž i 1 i ū n as.
Aš išdidžiai, pasiėmęs atgal popierius, pašaukiau 

_ daugiau gėralo. Bet savyje jaučiausi nekaip, ži
nodamas realią padėtį Vandenmiestyj.

r
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Dienraščio Laisvės
o BAZARAS(">

»>

PACKAGE PARTY & DANCE
<">

Bus Dvi Dienas: šeštadienį ir Sekmadienį<1

o Kovo-March 25 ir 26o

o

šeštadienį prasidės 6-tą vai. vakare
<< >

Sekmadienį nuo 2-ros vai. po pietų’r
<♦>

<p

o

Kasdieną bus margumynų programa ir šokiaio

< I)

LIBERTY AUDITORIUMo

(Lietuvių Kultūriniame Centre)< •>

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

Įžanga 40c asmeniui (valdžiai taksai įskaityti)o

Geri valgiai, pilni pietūs dienom ir vakaraiso

< >

>(I

JERUZALĖ. — Izraelis 
ir Jordanas svarsto planą 
dėl tų dviejų kraštų neka- 
riavimo sutarties per 5 me
tus.

WASHINGTON. — Val- 
dipinkai skaičiuoja, kad tik 
5 dienom tėra minkštosios 
anglies įvairiose valstijose.

<n 
O

Miami, 
šilta,

žmo-
Vi-

Frank J. Cvirka man pra
nešė, kad jie sutvėrė chorą,

o
< >
<į>

o

Pas mus žiema buvo nesun
ki, nedaug buvo sniego ir šal
čio, bet po Jurgio Washingto- 
no švenčių prasidėjo tikra 
žiema. žinoma, jai nedaug 
laiko beliko.

S. Penkauskas.

Užsiprenumeravo “Kelias Į Laimę”
Per J. Karsoną: Juozas Stančikas, Juozas Puskunigis; 

Montevideo (iš Pietų Amerikos, Uruguajaus) lietuviai už
sisakė per Antaną Vaiyuską: Antanas Vaivuskas (ir $1 
aukoja), Juozas Donkus, Jurgis Janulionis, Vladas Kar- 
velis, Jonas Kibirkštis, Juozas Lekavičius, Bronius Strums- 
kis, Bronius šabrinskas.

Kurie dar norite užsisakyti “Kelias į Laimę,” pasi- 
skubinkit, nes tuoj knyga bus baigiama spausdinti ir ne
tilps joje prenumeratorių vardai, per vėlai prisiųsti.

< >
o

Gabrėnas su 
ir sūneliu iš Trenton, 
Draugai Finenkai iš 
Diena buvo saulėta ir

kaip vasarą. Visi 
rėjo linksmą/besiedą .

Wilkes-Barre. Pa.
Skundžia LRKSA Viršininkus

Patraukti teisman Lietuvių 
Rymo Katalikų Susivienijimo 
Amerikoj viršininkai, nuo ku
rių reikalaujama grąžinti 
$19,151.50 ir jups prašalinti 
iš vadovybės. Taip rašo vie- 

i tos laikraštis “Times-Leader” 
kad iš vasario 28 d.

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

Išgėrę neįprasto jiems ragauti gėralo, — jis buvo 
tvirtas ir kirtosi gerklėje, — mano svečiai pradėjo 

• dainuoti, paskui bučiuotis: abu komersantai, apsi
laižydami, — juokais, žinoma, — bučiavo: Žiliū- 
nas Simsonienę, o Dobilėnas — maniškę. Bučiuo
dami moteriškes, juodu nesurado žodžių manęs gar
binimui. Koks aš turtingas, koks liberališkas, koks 
plačių pažiūrų vyras!

— Jei žmoniją sudarytų tokie, kaip ponas Kilpa,
— garsiai deklamavo Dobilėnas, — tai pasaulyje 
nebūtų karų, nereikėtų jokių komunizmų nei ka
pitalizmų: būtų toks gražus, malonus gyvenimas, 
kokį pranašavo tie, kurie rašė bibliją.

Neužilgo vienas komersantų pradėjo miegoti, o 
kitas — rygon važiavo. Lujiza už tai kaltino ma
ne: kam aš juos atvedžiau į tokią be estetinio sko- 

- nio lindynę. Lujiza būtinai norėjo nors porą valan
dų praleisti Balsamo Kabarete.

— Aš nei nežinau, kur jis, — atvirai teisinausi.
— Nesu apie jį girdėjęs.

— Nežinai?! Mykolai, tu man gėdą darai! Nors 
neprisipažink! Visas Kaunas žino Balsamo Kaba
retą. Ten Kongo negrai džiazą groja, — patį pri- 
mityviškiausį džiazą, pagalvok, — o Pącifiko salų 
laukiniai nuogi šokius šoka. Kaip tu gali skaitytis 
kultūringu žmogumi, jei nežinai tokių vietų! Aš 
privalau tai pamatyti!

— Kitą kartą, brangioji, kitą kartą! Aš šį va- 
kąrą labai pavargęs. ,

— Sutinku su ponu Kilpa, — gynė mane Simso
nienė. -—Jis jau nebejaunas žmogus, jam būtų ne
lengva. Pagaliau, žiūrėkit į šituodu bernelius!... 
Jie žingsnio nenužengs!

Tuo tarpu Kostelis užkamandavo savo padavė
jus ir kitokius talkininkus nešte išnešti komersan
tus laukan ir pasodinti į taksį.

Neužilgo mes visi penki buvome viėšbutyj ir ėjo-

III.
Pirmiausiai aprodžiau Lujizai jos namo vidų: 

čia, va, tavo laboratorija - virtuvė, čia valgomasis, 
ten salionas su storu persišku kilimu ant grindų; 
viršuje — du miegrūmiai su dideliais langais, su 
lovomis, komodėmis ir dideliais sieniniais veidro
džiais; miegrūmius skiria moderniška vania su du
šu ir kitais galais. Telefonas. Salione ant sienų kabo 
keli piešiniai, gamtos peizažai; pasienyj radijo pri
imtuvas. Rūsyje — moderniška rūbams skalbti ma
šina; visuomet automatiškai šildomas vanduo; žie
mą šilumai teikti — moderniškas aliejinis pečius. 
Viskas sutaisyta pagal naujausią technikos žodį!

— O dabar, brangioji, atsistok prie lango ir žiū
rėk: pro medžių viršūnes žvilga ežero paviršius! 
Koks ežeras! Jis čia pat. Nesunku pakalnėn nueiti, 
pasėdėti, pasigrožėti retais gamtos vaizdais, o va
sarą — pasimaudyti, atvėsti. Viskas tau, mieloji! 
Šios sienos, šie baldai, šie visi naujausio išradimo 
patogumai — tau, tau! Viskas ant tavo vardo už
rašyta !

Mudu sėdomės į minkštas kėdes ir tūlą laiką žiū
rėjome viens į kitą. Lujiza dar kartą pasižvalgė po 
salioną, užsirūkė cigaretą, galvojo.

— Mykolai, — ramiu tonu tarė ji. — Ar nerei
kėtu kiek nors pasiusti mano tėvams?
/ — Dar?!

— Kiek aš jiems jau daviau! .s..
— Tėvams meilei rodyti nėra nei “dar” nei 

“kiek,” — šaltai atsakė ji. — Ar tu ir to nežinai?!
Lujiza giliai atsiduso, matyt, dėl mano storžie

viškumo.
— Man praėjusią vasarą kelionė Lietuvon ir at

gal lėšavo arti trisdešimt tūkstančių dolerių. Be to, 
sugrįžęs dar tau siunčiau.

— Ne už dyką: tu mane gavai!
— Aš... bankrutuoju. Norėjau tau, brangioji, 

pasakyti tai.anksčiau, bet nedrįsau.
— Bankrutuoji!'... Pigus išsisukinėjimas. Tiek 

namų; bankas!
— Iš viso senų namų tepasiliko tik vienas, šis — 

antras. Bet skolų turiu. Banke pasiliko tik $25,000. 
Jei juos ištraukčiau — prarasčiau banko direkto
riaus vietą, o ji pian svarbi.

Ji pakilo, neramiai vaikščiojo po šviesų kambarį, 
nepažvelgdama į mane.

— Iš viso tepasiliko tik du namai? Man gi sa
kei, turi net dvidešimt. Kur jie? Sutirpo?

Aš jai ąiškinau, jog nedarbas ir pasikeitimas ta
me rajone gyventojų, — negrų įėjimas, — nupuldė 
namų nuosavybes ♦‘tiek, kad iš jų man beveik nieko 
nebeliko.

■— Pardavus 19-ką, vos nupirkau ir įtaisiau šį, 
— dar skolų užtraukiau.

— Ką bendra turi nedarbas ir negrai su namais, 
aš nesuprantu! Nesuprantu! — Ji pyko, nervinosi.

(Bus daugiau)

MŪSŲ ŽINIOS
Vasario mėnesį pas 

saulėtoj Floridoj, svečiavosi 
Laisvės nuolatinis rėmėjas Le
onas Tilvikas, duonkepyklos 
savininkas iš Easton, Pa. Jam 
saulėta Florida patinka. Mi
ami maudynėse gerai išsimau
dė. Nematė jokių kenksmin
gų praj.ovų, nei tų krokodilių, 
ar kitokių parazitų.

Vasario 21 parvykęs namo 
rado šaltą orą.

Taipgi lankėsi iš Philadel- 
phijos Viki & Eddie Vasiko- 
niai, fabrikanto Dumšos žen
tas. Pas Paukštaičius atosto
gauja Mikas ir Marijona Vit
kauskai iš New Jersey ir Juo
zas Rakauskas iš Waterbury, 
Liudvikas Lučkauskas iš New
ark, N. J., o iš Worcester Ma- 
čionis su žmona — kirpyklos 
savininkai. Jie pabuvojo ir 
St. Petersburge; sakė, 1— 
Webs 12 krėslų barber šapoj 
plaukus kerpa po 40 centų. 
Mūsų mieste tokių šposų nėra, 
visos barbernės unijinės, kur 
daleidžiama plaukus kirpt ne
žeminu, kaip 85 c. Tačiau, 
kuo ne visos šapos ima po 
vieną dolerį už plaukų nukir- 
pimą.

į kurį galės prigulėti ir dai
nuoti visokių pažiūrų žmonės. 
Už mokytoją buvo apsiėmęs 
Jonas Velička, bet .fam atsi
sakius yra numatomi kiti du. 
Cvirka pranešė, kad choras 
rengia pikniką sekmadienį, 
kovo 12 dieną, F. Mockaus 
sode. Be abejo, jaunąs cho
ras turės pasirodyt nors su 
keliomis dainomis. F r a n k 
Cvirka yra buvęs mokinys 
Miko Petrausko. Visa plačioji 
publika ir svečiai kviečiami 
dalyvauti piknike.

V. J. Stankus.

Virš 4,000 darbininkų užsi
registravo, kad X-ray prietai
sais nutrauktų jų krūtinių pa
veikslus tikrinimui, ar neturi 
džiovos. Išlaidas apmokės CIO 
227 lokalas. American Wool
en Mills, Wood Mills ir Ayer 
Mills kompanijos.

Paveikslų traukimas prasi
dėjo su 27 d. vasario ir tęsis 
iki bus visi nutraukti. Rei
kia nutraukti tuos paveikslus, 
žinokite, kad dažnai žmogus 
nežino, kad jau turi ligos pra
džią, o kada sužino, tai būna 
pervėlu.

Vasario 26 dieną įvyko šau
nus piknikas piliečio Mockaus 
sode, sutrengtas LLD 75 kuo
pos . Suvažiavo daug auto ma
šinų, buvo gražios publikos. 
Piknike dalyvavo, apart visų 
kuopos narių, visokių pakrai
pų žmonių, kuo ne pilnas so
das. Iš Tampos buvo atvažia
vusi Simonavičienė su savo 
drauge V. Kozlov. Dalyvavo 
Laisvės bendradarbis inžinie
rius Antanas 
žmona

Skundžia juos Frank Kati
lius iš Scranton, William Los- 
coskis* ir William Savage — 
Pittston, Siman Galinas — 
Scranton, Joseph Venslauskas 
iš Edwardsville ir Albert Va- 
libus iš Kingston. Jų advo
katais yra John Verbalis ir 
Thomas Moore.

Patraukti atsa k o m y b ė n 
LRKSA viršininkai: preziden
tas—Leonardas šimutis, Will
iam Kvietkas — sekretorius; 
Petras Kamarauskas — iždi
ninkas ir iždo globėjai .

Kaltina, kad LRKSA se
kretorius Kvietkas ima iš or
ganizacijos po $250 algos į 
mėnesį, kada jis tuo pat laiku 
dirba dėl Luzerne apskrities, 
kur gauna nuo $2,000 iki $3,- 
000 i metus algos. Kaltina ir 
kitais prasikaltimais, kurie 
nešą LRKSA organizacijai be
reikalingus nuostolius.

Kept.

Sekmadienį, birželio 18-tą 
dieną, Maple Parke įvyks Lie
tuvių Literatūros Draugijos 7- 
tos apskrities metinis pikni

kas. Todėl, pranešame visoms 
LLD kuopoms Massachusetts 
valstijoj, kad tą dieną nieko 
nerengtų, bet ruoštųsi į šį pik
niką.

Antras didelis piknikas 
Maple Parke įvyks liepos 16 
dieną, 'kuri rengia Naujosios 
Anglijos Moterų Sąryšis. Visi 
ir visos atminkite tą.

Draugė Zula Surengė savo 
dukrai “surprise party.” 
nių buvo pilna svetainė,
si skaniai valgė, gėrė, juoka
vo. Emilija Zulaitė susives su 
jaunuoliui Vincent Foderaro, 
su kuriuo iš jaunystės buvo 
pažintyje, kaipo kaimynai. 
Linkime jauniems daug lai
mių.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—An trad., Kovo 7, 1950

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiam
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CLEVELANDO ŽINIOS
Dėl Sunkėjančios Būklės 
Šio Streiko Metu

United Mine Workers atsto
vai čia lankėsi iš West Virgi
nia ir buvo apsistoję Fisher 
Body lokalo 45, CIO-UAW 
buveinėje. 1055 E. 140th St. 
Dešiniuosius nustebino, kad 
pažangiųjų h e a d q ua rte r y j e
apsistojo, o ne 1000 Walnut 
Ave.

Mainierių atstovu tikslas 
buvo perstatyt Clevelando 
unijistams darbininkams strei
kuojančių mainierių be galo 
sunkią padėtį, nes mainierių į 
kova su anglies baronais yra 
didelės svarbos klausimas vi
siems unijistams. Jie lankė
si paramos reikalais, nes jų 
šeimoms gręsia badas ir kom
panijos jų šeimas meta iš butų 
šalton žiemos gatvėn.

Kol dešinieji CIO-UAW 
unijų vadai susigalvojo, tai 
lokalas 45 pasikvietė mainie
rių atstovus ir surengė visą 
eilę mitingų sek mi ilgesniam 
sukėlimui jiems pagalbos.

St re i k u o j a n č i ų ma i n i e r i ų 
atstovai nurodė, kad jų drau
gai mainieriai West Virginia 
neturi legalizuotos pašalpos ir 
neturi teisės prie šalpos ar ne
darbo mokesties. Visas pa
galbos teikimas priklauso nuo 
jų pačių savitarpinės pagal

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮSIGYKIT JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje ;

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS į

i
ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji pa

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

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, 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, prigėrusiu gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas.
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdėstytų ne

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

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

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

Kita svarbi knyga yra

Darbininku Sveikata
Parašė

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

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

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius,
> 

parašytas
DR. ANTANO PETRIKOS

ši knyga yra labai svarbi. Ją gerai išstudijavęs, turėsi 
platų supratimą apie sveikatą ir mokėsi tinkamai užsilai
kyti, kad btūi sveiku ir gyventi ilgą amžių.

.Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

Svarbus 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. 
Petrikicnė. Išleido Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas. Gaunama Laisvėje.

Užsisakydami knygas, rašykite:

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

bos. Mainieriai jau seniai ne
dirba ir jų narių išsisėmė tau
pa, kokią turėjo. Jie nuro
dė, kad mainieriams pralai
mėjus šią kovą labai skau
džiai atsilieptų ant visų unijų, 
kokios jos bebūtų.

Kur mainierių atstovybė 
lankėsi ir tm*ėta mitingai, vi
sur buvo entuziastiškai su
tikti ir drąsinami, kad pa
galba rimtai organizuojama.

Fisher Body lokalas 45 per
eitą savaitę didelį sunkvežimį 
maisto pasiuntė Yorkville, O., 
mainieriams.

Bedarbių Delegatai 
Išvyko į Columbus

Vasario 15 d. po vadovybe 
Jaunųjų Progresyvių Partijos 
skyriaus 50 delegatų bedar
bių išvyko Į valstijos sostinę 
Columbus, O., kur ir iš kitų 
industrinių centrų panašios 
delegacijos atvyks. Dele
gacijos tikslas matyti gu
bernatorių Lausche ir kitus 
valstijos pareigūnus, kad 
greičiau būtų išmokama ne
darbo kompensacija, kitais 
žodžiais, į laiką, o ne taip, 
kaip dabar, kad reikia darbo 
netekusiam išlaukti iki 12-kos 
savaičių ir ilgiau.

Bedarbių reikalavimai yra 
teisingi, kad nedarbo mokes
tis būtų išmokama laiku, nes 

jiems reikia gyventi. Nedar
bo kompensacijos valstijos 
viršininkai “teisinasi” nauju 
pataisytu pereitais metais 
įstatymu ir visokiais tyrinėji
mais.

Jaunųjų Progresyvių Parti
jos direktorius ir karavano 
organizatorius į C o 1 u m b u s 
Don Rottemberg sakė, kad jis 
anksčiau norėjo matytis su 
gub. Lausche tuo pačiu klau
simu, bet Lausche visai atsi
sakė matytis su juo, tai dabar 
jie JPP nariai ir bedarbiai 
yra priversti daryti kitokius 
žingsnius.

Numato Mažint
Šalpą ant 20 Nuošimčių

Sulyg biednųjų šalpos ko- 
misijonicriaus John Pokorny 
pranešimo, tai būsiąs reikalas 
sumažint biedniesiems šalpą 
20 nuošimčių todėl, kad rei
kalaujančių šalpos skaičius 
n e s u 1 a i k' o m a i k y 1 ą s- a u g: i s.

Sausio mėn. pasiekęs iki 4,- 
| 615 skaičiaus ir jei taip pasto
viai kils, sake Pokorny, pa
skirti šalpai pinigai greitai 
išeis. Ponas Pokorny nekal
ba apie darymą žingsnio, kaip 
daugiau pinigų gauti iš vals
tijos ir federalės valdžios.

štai ką ponas komisijonie- 
rius Pokorny siūlo — sulaikyti 
šeimynoms, kurios turi gyven
ti iš šalpos. Pokorny supra
timu, turėtu būti atimta šie 
daiktai iš šalpa gyvenančių: 
muilas, washing powder, me
dicina, mokyklų reikmenys 

j vaikams, šluotos, viedrai ir lo
voms klodalai; maistą ir dra
panas taipgi apkapoti.

Tai matote, ką siūlo biednų
jų .šeimynoms, kurios iš šal- 
pos&yvena, 1950 m. padaryti. 
Bet čia tai pradžia, nes priė
mus Mr. Pokorny logiką ka- 

! pojimas šalpos turės tęstis 
tol, kol daugės skaičius pa
šalpos ieškančių.

Taftas už Skaudesni
T-H Įstatymą

Vasario 15 d. čia lankėsi 
sen. Taft ii' tarėsi su republi- 
konų čyfais 'laike Lincolno 
dienos minėjimo. Jis kalbė
damas bankietp pareiškė, kad 
jeigu mainieriai nesugrįš prie 
savo darbų prez. Trumano nu
skirtu laiku, mainierių strei
kas tęsis ir Trumanas nedarys 
aštresnių žingsnių prieš mai- 
nierius, tai jis (Taft) tikisi, 
jog Kongresas su republikonų 
vadovyste priims aršesnį 
(more drastic) įstatymą prieš 
darbininkus, negu dabartinis 
Taft-Hartley aktas.

Ponas seų. Taft sako, kad 
mainieriai ir jų unija kalta ir 
už viską atsakominga, bet ne 
anglies baronai, kurie užsimo
jo United lytine Workers su
daužyti. Anglies baronai-ka- 
raliai nekalti avinėliai, dėl 
kurių godumo prie didesnių 
pelnų kas metai ne desėtkais, 
bet šimtais šukaneveikiama ir 
užmušama mainieriai.

Mainų savininkai griežia 
dantį ant mainierių Unijos,’ 
kad ji prieš kelis metus iš
kovojo savo sukanc veiktiems 
mainieriams geroves fondą, į 
kuri mainu savininkai išanks- 

• to nuo tono anglies turėjo 
skirti 20c.

Sen. Taft skelbė mainie
riams vergijos pančius d a r 
aršesnius, kokius negrai ver
gijoj turėjo. Sen. Taft nau
dojo Abraham Lincoln gimta
dienį savo bjauraus tikslo at- 
siekimui. ' Ar reikia didesnio 
paniekinimo Lincolnui, kuris 

j savo gyvastį padėjo bekovo
damas su anų dienų tolygiais 

, vergijos palaikytojais, koks 
yra Ohio' senatorius Taftas.

V. M. D.

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisves Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

“DIPUKU” DEMONSTRACIJA BAIGĖSI 
JIEMS PATIEMS NEPASISEKIMU

MITINGAS VINCO ANDRULIO GYNIMUI BUVO 
DIDELIS IR ENTUZIASTINGAS

DETROIT, Mich.— Vasario 
26 Ispanų svetainėj įvyko 
prakalbos su programa. Tiks
las buvo supažindinti Detroito 
lietuvius su V. Andrulio by
la; mat, jis buvo areštuotas 
deportavimui ir po kaucija 
padėtas, taipgi prisidėti prie 
jo apgynimo.

Prakalbas ruošė Progresy
vių Partijos Lietuvių Klubas, 
paskui susiorganizavęs An. 
drulio Gynimui Komitetas 
taip jau prisidėjo.

Dar ankstokai prieš mitin
gą jau žinojome, jog atžagar
eiviai ruošiasi pikietuoti. O 
prieš pat mitingą per lietuvių 
radijo programą buvo ragina
mi “dipukai” ir visi klerikalai 

I susirinkti po bažnyčia “orga- 
' nizuotis svarbiam tikslui.” Pa
galios paskelbta, kad po “mi
šių šventu” visi vėl susirinktu 
po bažnyčia .

Prakalbos skelbta prasidės 
2 valandą, bet daug pirma 
svetainę apstojo iš po bažny
čios išėję “dipukai,” taipgi 
geras skaičius “nedipukų”— 
klerikalų, tautininkų, na, ir 
“socialistų.”

Apie antrą, valandą susidarė į 
toks judėjimas prie svetainės, 
kad . trafiką sulaikinėjo., Pri
buvo gerokai policijos. Ji ne
leido ir gatvekariams sustoti 
tame bloke, liepg toliau va
žiuoti.

žmonės renkasi salėm Apie 
ją susigrūdę “pikietai.” Iška
bose ne vien Andrulis nieki
namas, siūlomas deportuoti, 
bet ir Stephanie Masytė, kuri 
yra Detroite gimus ir augus ir 
šiuo tarpu yra asistentas Vals
tijos Generalio Prokuroro.

Paskleistas nešvarus “dipu
kų” ar jų vardu kitų atžagar- 

1 e i vi u lapelis.
“Dipukai” sakė, jie užstos 

svetainę, neleis žmonių jon. 
Jie apsiriko. Pirmiausia jiems 
teko nemalonių komplimentų 
girdėti:

“Jūs Hitlerio bernai.
“Važiuokite pas Hitlerį!”
“Jūs kariavote prieš mūsų 

sūnus Vokietijoj, dabar norite 
nacizmą čia įvesti!”

“Jūs nacių pastumdėliai!”
Padalinta čia prieš “pikieti- 

ninkus” lapelis, kuriame nu
rodoma, kas jie per vieni.

Didelis sąjūdis.
Svetainė veik prisipildė, 

nors buvo 50 centų įžangos.
Prasidėjo mitingas. Cla

rence Butėnas, jaunas, iškal
bus vyras, perstatytas pirmi
ninku šio mitingo. Mitingą

I atidarė Jurgis Nausėda.
Pirmininkas trumpai apibū

dino mitingo tikslą, taipgi tin
kamai apibūdino “demons
trantus” iš lauko svetainės ir 
perstatė kalbėti advokatą 
Harry Anbender, atstovą Sve- 
turgimių Teisių Gynimo Ko
miteto. Anbender, jaunas, iš
kalbus žmogus, aiškino, kad 
V. Andrulis yra vėliausia au
ka iš 150 nuskirtų deportavi
mui. Jis nurodė, kad iki šiol 
Imigracijos departmentas sa
vaip vedė deportavimo bylas, 
bet Aukščiausiasis Teismas 
dabar atmetė tą procedūrą. 
Jis taipgi nurodė Aukščiausio
jo .Teismo nuosprendį Schnei- 
dermano (San Francisco) by- 
je, jog komunistinės idėjos 
yra politinės idėjos, kurių ne
galima laikyti nusikaltimu.

Po jo Lietuvių Moterų Pa
žangos Klubo Choras-sugiedo
jo Amerikos ir Lietuvos him
nus,; daina paįvairino progra
ma.

Paskui kalbėjo brolis Gross
man, sekretorius vietinio Svc- 
turgimių Gynimo Komiteto.

Pirmininkas, jaunasis Butė
nas, paragino finansiniai pa
remti šį svarbų darbą. Rink
tą tam tikslui aukos. Be jo
kios agitacijos tuojau sudėta 
virš $160, paskui dar gauta 
$40.

Paskiausia kalbėjo V. An
drulis, Vilnies redakcijos šta
bo narys. Jis apibūdino savo 

bylą; aiškino, kad visokių pa
žiūrų žmonės, kurie jį pažįs
ta, remia jį; skaitė keletą net 
ir katalikų jam parašytų laiš
kų. Paskui aiškino tarptau
tinę situaciją, nurodydamas, 
kad reakcininkai, net ir tūli 
valdžios pareigūnai, nepaten
kinti dalykų eiga ir bijo dėl 
ateities. Jis nurodė, kad šal
tajam kare mūsų užsienio po
litika pralaimi, kad bijomasi 
bedarbės. Tas padidina iste
riją prieš pažangiečius.

Paprastai tokiuose momen
tuose norima nukreipti žmo
nių dėmesys nuo tikrosios pa
dėties, nuo viso blogo tikrųjų 
priežasčių. Tam daromi puo
limai ant pažangiųjų, ypač jų 
vadovybės.

Areštais, pasinio j imais de
portuoti norima bauginti žmo
nes ir tuo būdu kenkti darbi
ninkų judėjimui, jo spaudai ir 
organizacijoms. A1 sakyti rei
kia padidintu veikimu.

Nors programa buvo ilga, 
žmonės klausėsi labai domin- 
gai, kartas nuo kart.') lydėda
mi kalbėtojus garsiais delnų 
plojimais.
“Demonstracija” Subliūško

Prasidėjus mitingui, lauke 
pusėj viskas nutilo. Keli ko
miteto nariai išeina pažiūrėti. 
Demonstrantai traukia į po- 
bažnytinę salę. Ten suėję jie 
ilgokai mitingavo ir vėl pas
kui pradėjo eiti, bet polici
ja sako, pikieto daugiau ne
bus. ■

Dėl ko demonstrantai pa
varyti ?

Kurie maišėsi tarp pikieti
ninkų ir tėmijo, kas dedasi, 
štai ką sako:

Policija pabijojus, kad, mi
tingui pasibaigus, kada žmo
nės eis iš svetainės, pikieti- 
ninkams gali būti riestai.

Išvengimui to, pikietininkai 
pavaryti namo.

Kada publika suėjo svetai
nėn, pikietininkai pradėjo įsi
smaginti šūkauti, bet štai juos 
varo iš čia. £ai buvo skau
dus jiems smūgis. Jiems bu
vo sakyta, kad jie darys, ką 
norės, bet išėjo visai kitaip.

Beje, policija neleido jiems 
sustoti, liepė vaikščioti, po du 
eilėj, taipgi neleido jiems 
priekabiauti.
Kas Juos Kurstė, Organizavo?

Mačiau, vežime sėdjo kuni
gas, berods tai vietinės para
pijos. Ant šaligatvio stovėjo 
“dipukas” kunigas. Stovėjo 
dar pora “ponų,” kurie davė 
1< o m a n d ą demonstrantams.

Ir va, nežiūrint to Viso, 
jiems teko trauktis vos įsisma
ginus.
Piktinosi

“Tai susilaukėme laikų, baž
nyčios organizuoja puolimus 
ant mitingų ir pramogų,” pik
tai išmetinėjo vienas iš stebė
toj ų<.

Tikrai, pobažnytinė svetai
nė .buvo- koncentracijos punk
tas šiai demonstracijai, štai, 
į ką verčiami “Dievo namai.”

Daugelis “pikietininkų” 
skirstėsi dideliai nepasitenki
nę, kad jų demonstracija taip 
baigėsi. Mitingui jie neiikiek 
nepakenkė, o ne vien pažan
gius lietuvius, bet visus gerus 
žmones jie labiau sukėlė prieš 
save.

Nedarbui didėjant, dar pa
didės pagieža prieš “dipu
kus,” kurie taip elgiasi.

Reikia pabrėžti, kad gera 
dalis “pikietininkų” buvo ne 
“dipukai,” kas reiškia, kad 
gera dalis Detroito “dipu
kų” nėjo pikietuoti .

Mitingas baigėsi ramiai, gra
žiai. Publika skirstėsi paki
lusiam ūpe. Pažangos prie
šams nepavyko pakenkti šiam 
svarbiam mitingui. Vieton 
pakenkti, jie tik daugiau iš
judino daugelį lietuvių.
Bankietas

Tuojau po ^mitingo, 6 valan
dą vakare', ’ Draugijų salėje, 

buvo bankietas pagerbimui 
spaudos vajininkų ir taipgi V. 
Andrulio.

* Čia irgi susirinko nemažai 
žmonių. Pirmininkavo N. Be- 
liūnienė. Ji iškvietė kalbėti 
M. Janulienę, Verą Smalstienę, 
J. Gugą, kurie veikė Vilnies 
vajuje. Pažymėjo, jog St. 
T vari jonas veikė Laisvės va
juje.

Įteiktos vajįninkams mažos 
dovanėlės Moterų Pažangos 
Klubo vardu, kuris bankietą 
ruošė.

Paskiausia pakviestas V. 
Andrulis, kuris ilgokai kalbė
jo apie mūsų spaudą, orga
nizaciniais, savo bylos kai ku
riais klausimais.

Laike prakalbų ir bankieto 
V. Andruliui įteikta nemažai 
pinigų Vilnies reikalams—už 
prenumeratas ir aukų. Ban- 
kiete taipgi dar keli asmenys 
aukojo jo bylos vedimui, ką 
jis priduos chicagiškiam komi
tetui.

Abu parengimai gražiai pa
vyko. Nors pavargę, bet visi 
sk irstėmės dideliai pasitenki
nę.

Beje, Lietuvių Moterų Pa
žangos Klubas ir Choras ruo
šė Moterų Tarptautinės Die
nos paminėjimą kovo 5, Is
panų svetainėje. Programą 
pildė pats choras, taipgi so
listė Zigmantaitė-Merrick ii 
Zigmantienė—motina su dūk- j 
teria dainavo duetų.

Kalbėjo Ruth Price-Palevi- 
čiūtė. Ji yra iškalbi jauna 
moteriškė. Turi gražų balsą, 
gerą tarmę. Ji taipgi gerai 
išsilavinus ir pamokinta.

Labai smagu, kad jauni 
žmonės stoja veikimam Esu 
tikras, iš jos turėsime gei;ą 
veikėją.

Laisvės Koresp.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Literatūros Draugijos narių mitingas 
LLD 68 kp. narių mėnesinis susi

rinkimas įvyks 13 d. kovo. 7:30 vai. 
vakare, 157 Hungerford St., Hert
ford, Conn. Nariai, atsilankykite, iš- 

! girsite naujų pranešimų. .
Valdyba. (41-42)

ROCHESTER, N. Y.
, Vakarienė. Rengia LDS 11 kp., 
i įvyks kovo (March) 11 d., ateinantį 
; šeštadienį. Vakarienė 6:30 vai. va
kare, Gedemino Salėje, 575 Joseph 
Avė: Kviečiame visus dalyvauti.
Sckr. (41-42)

ELIZABETH, N. J.
Liet. Darbin. Susivienijimo 33 kuo

pos susirinkimas įvyks trečiadieni, 
8 d. kovo (March), po num. 408 
Court St., 8 vai. vakare. Nariai pra
šomi dalyvauti, bus svarbių reikalų 
apskarstymui. Fin. Rast.

(40-41)

Telefonas TFT F V T S T O N
EVergreen 4-9407 ’ 10 1 VF

SHUFFLE BOARD

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

0« CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —.An t ra d., Kovo 7, 1950

KRISLAI
CTąsa nuo 1-mo uusT.)

Kaizerio laikais, šitie patys 
sutvėrimai pažadėjo amžinais 
ryšiais surišti Lietuvą su kai
zerine Vokietija. Hitlerio lai
kais jie glaudėsi prie Hitlerio 
ir parsidavė jam.

Dabar ta istorija vėl pakar
tojama. Sako, kad Vokieti
jos valdžios politikieriai visiš
kai nesibaido tos lietuvių hit
lerininkų siūlomos sąjungos.

Californijos universiteto pro
fesoriai sukėlė revoliuciją 
prieš pasimojimą juos pa- 
klupdyti ir speciališkai pri
siekdinti, kad jie niekuomet 
nė vienas nebuvo ir niekuo
met nebus nei komunistu, nei 
komunistų sankeleiviu, neigi 
bandys studijuoti ir suprasti 
marksizmo mokslą!

Šitą siūlomą priesaiką pro
fesoriai paskaitė jų garbės ir 
profesijos įžeidimui. Jie sako: 
Jeigu kas nori, mes galime ir 
sutinkame dar sykį prisiekti 
Amerikos konstitucijai, bet 
negalime sutikti pasižadėjimus 
duoti grupelės nususiu politi
kierių iškeptai rezoliucijai.

Kuomi ta profesorių revo
liucija pasibaigs?

George Gillette, švogeris 
gengsterio Adonis’o, tapo pri
pažintas federaliniame teisme 
kaltu pasiryžime paleisti $1,- 
000,000 vertės American Ex
press keliautojinių čekių (fal- 
šyvų). Kaltu pripažino džiŪ- 
rė. Jam gręsia. ilgų metų ka
lėjimas.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA FLORIDOJ
šešių apartmerųtų išnuomuotos dvi 

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

5kių didelių kambarių namai par- 
karvė. Nėra taksų mokėti. — $9,000 
visais forničais: 2 piazai su skrynėm, 
didelis daržas, garadžius, vištos ir 
karve. Nėra taksų mokėti. — $9,- 
Be agento.

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

J. G.,
1723 So. Pond St., 
Ocala, Florida.

(38-42)

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

NEWARK 4. N. J. 
HUmboldt 2-7964

Liūdesio 
tės prie 
naktį,

valandoj kreipki- J! 
manęs dieną ar ! ‘ 

greit suteiksime <> 
modernišką patarnavimą. < • 
Patogiai ir gražiai mo- < • 
dern'iškai įruošta mūsų ■ • 
šermeninė. Mūsų patama- < • 
vimu ir kainomis būsite ;» 
patenkinti. ; •

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110



NewYhrto^^a^feZlnKH
Niujorkas — 
Skersai-Išilgai

Apie šeštadienio ir sekma
dienio pramogas, įvykusias 
Kultūriniame Centre, bus pa
rašyta sekamuose Laisves nu
meriuose.

★
Niujorke yra susidariusi lai

kina gydytojų grupė, pasiry
žusi padėti streikuojantiems 
angliakasiams. Ji ne tik ren
ka medikamentus, kuriuos 
siųs j streikuojančių mainie- 
rių sritis, sergantiems strei- 
kieriams arba jų šeimoms gy
dyti, bet taipgi sako, jog Niu
jorko gydytojai gali nemoka
mai padaryti operaciją tiems 
angliakasiams, kuriems ji rei
kalinga. šios grupės (komi
teto) pirmininku yra Dr. Leo 
Davidoff, o sekretorium, Dr. 
Elizabeth Kalisher.

★
Brooklyn© Amerikos Darbo 

Partija nutarė padvigubinti 
savo siuntinius (maisto) strei
kuojantiems angliakasį a m s 
Pennsylvanijoje.

» ★
ADF Dažytojų unijos loka- 

las 848 priėmė rezoliuciją, 
reikalaujant, kad atomo bom
bos turėtų būti sunaikintos, 
kad tarp trijų didžiųjų įvyk
tų pasitarimai dėl baigimo 
šaltojo karo, kad Amerika 
nuimtų embargo nuo preky
bos su T. Sąjunga, Kinija ir 
kitais liaudiškais kraštais.

★
James A. Farley, galva Co

ca-Cola Eksporto Kompanijos, 
grąsina Francūzijai už tai, 
kam pastaroji atsisakė įsileisti 
į tą kraštą coca-cola skystį.

Laura Riciuto, 18 m. am
žiaus mergina, tapo užmušta 
sunkvežimio tuomet, kai ji 
lauke buso. Tragedija įvyko 
ant kampo Hollywood ir 
Miles Ave., Bronkse. Mergi
na vyko į mokyklą tuomet, 
kai buvo užmušta.

★
Gemblinimas Brooklyne la

bai prasiplėtęs, — jis veikia 
kolegijose, veikia visur, pasak 
pareiškimo prokuroro Miles 
F. McDonald. Ryžtamasi “visu 
svoriu” užgulti ant gemblerių 
ir juos suvaldyti . Matysime, 
kokios bus pasekmės, žmonės 
kalba: perdažnai tokiais skel
bimais pareigūnai mus rami
na, o gemblinimas plečiasi, 
kaip kokia liga.

★
Jacob Kiefer .inžinierius, 

kurio vairuojamas (Long Is
land geležinkelio) traukinys 
kadaise pravažiavo raudona 
šviesą ir susikūlė, užmušda
mas ir sužeisdamas daug žmo
nių, yra bėdoj. Tapo surasta, 
kad šis žmogus pirmiau šios 
nelaimės yra padaręs 21 di
desnį bei mažesnį nusikaltimą 
važiu otėje.

FESTIVALIS
LIAUDIES ŠOKIŲ |

Ruošia LMS 3 Apskritis

Kovo 11,—Pradžia 7:30 vai. vakare

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Avenue — Richmond Hill, N. Y.

JURGIO KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ

' r I
Liaudies šokių Grupes — lietuvių ir svetimtaučių. 
Liaudies šokiai bus parodyti ir publika mokinama 
juos šokti. Taip pat Ballroom šokiai jauniem ir se
niem. —- Visi kviečiami. — Įžanga $1.00.

Liaudies Šokių 
Festivalis Visai Arti

Visi, jauni ir seni, kalbasi 
apie tai, ką ruošia LMS 3 ap
skritis. Kas ten bus, kodėl 
šokių vakaras vadinamas fes
tivaliu? Vienas, žiūrėdamas į 
taip gražiai, įvairiomis spal
vomis pieštą iškabą (posterį), 
pakabintą Auditorijos restau- 
rane, klausia:

—Ką tai reiškia tas “festi
valis”? Kas jis per šokis?

—Tai ne šokis, bef šokiai 
daugelio, — aiškina kitas.

—Tai, kad nukalbėjui. Ma
tai, kad paveiksle tik pora 
jaunų, kostiumuose. Tai kaip
gi visi ten- galės-šokti ?

—Tai paklausyk, štai kaip 
bus. Bus liaudies šokių de
monstracija, parodymas ii 
mokinimas. Visi galės šokti 
liaudies šokius. Bus taip, kaip 
buvo LMS vasarinėje moky
kloje.

—Ir vėl tu su savo demons
tracijomis. O ką aš ten dary
siu, jei daugiau nemoku, kaip 
tik lietuvišką prtlką ?

—štai kaip bus, išmoksi ir 
tu. Salė bus paruošta, kaip 
kabaretui. Aplink stalai, kė
dės, o viduryje didelė vieta 
šokiams. Ir štai, pasirodo vi
duryje salės grupė liaudies 
šokikų, jie kostiumuose.

—Nu, tai jie ir šoks,—sako 
“neviernasis.”

—Ne, jie pašoks, pade
monstruos kurį liaudies šokį, 
o paskiau ta grupė pakvies 
tave, mane ir visus kitus, jau
nus ir senus į ratą, šokti sy
kiu su jais liaudies šokius.

—Tai tik šokiai, o ne šokių 
festivalis ?

—Taip, bus festivalis, nes 
daug tokių liaudies šokių bus 
demonstruojama ir mokina
ma. Bus lietuvių šokikų gru
pė, bus ir kitų tautų grupės, 
kurios parodys savus liaudies 
šokius ir juos mokins šokti. 
Tai reiškia, bus liaudies šokių 
festivalis.

—Tai reiškia, galėsime iš
mokti ir kitų tautų liaudies 
šokius ?

9

—Tikrai taip, būk 11-tą ko
vo (vakare) čia, Liberty Au
ditorijoj, ir pats pamatysi 
liaudies šokių festivalį.

— O kaip su amerikoniškais 
šokiais — jų nebus?

■j—Taip, bus valsų, fokstratų 
ir kitų -^amerikoniškų šokių. 
Bet bus amerikoniškų ir liau
dies šokių, kaip tai “skverų” 
ir kitokių.

—Gerai, jei taip, tai busiu 
ir aš. šeštadienis, nereikės 
skubėti į namus.

—Taip, šoksime nuo aštun
tos iki pirmos sekmadienio. 
Pasakyk ir savo draugam 
apie šį šokių festivalį. Jis pa
tiks jauniem ir seniem.

Klausytojas.

Svarbios Prakalbos 
Įvyks Penktadienį

Rengia ALDLD 1 k p. nau
jausiais iškilusiais šiomis die
nomis klausimais.

i

Amerikos Progresyvių Par
tijos atsibuvęs Chicagoj suva
žiavimas ir kaip Amerikos 
darbininkai turi veikti?

Mainierių streikas ir kas 
jiems padėjo laimėti?

H- Bomba ir karas ir ką 
Amerikos žmonės turėtų da

iryti?
Pasaulinė taikos konferenci

ja ir Washington© nusistaty
mas?

Tuos visus viršminėtus klau
simus kalbėtojai išaiškins ir 
kas kiekvienam Amerikoje 
gyventojui turi būt žinoma, 
nes tie politiniai klausimai pa
liečia kiekvieno žmogaus liki
mą.

Kalbės: D. M. šolomskas.
Be to, kalbės Simonas Spi- 

vakas, < žydų kilmės lietuvis 
dipukas. Jis dėstys tai, kaip 
Kauno žydai karo metu gyve
no Kauno miesto ghette, kaip 
naciai su jais elgėsi, kaip lie
tuviai juos traktavo. Šis jau
nas vyras turi daug medžia
gos apie išgyventus baisiuo
sius laikus Kaune ir Lietuvos 
kaime

Būtinai atvykite į prakalbąs 
jį išgirsti!

Prakalbos atsibus kovo 10 
d., kaip 8 vai. vakare, 110-06 
Atlantic Avė (Kultūriniame 
Centre), Richmond Hill, N.

Org. J. W. Thomsonas.
P. S. ALDJLD 1 k p. valdyba 

ir nariai, būkite kaip 7 :30 v., 
nes turėsime prieš prakalbas 
trumpą pasitarimą.

Pagalba Mainieriams
Vis daugiau ir daugiau Niu

jorko organizuotų darbininkų 
įsitraukia į darbą streikuojan
tiems mainieriams pagalbai 
rinkti.

Niujorko CIO United Shoe 
Workers unija nutarė paau
koti streikuojantiems anglia
kasiams $1,000.

Mokytojų unija pasiuntė 
sunkvežimį maisto Bracksville, 
West Virginijon, angliaka
siams; jis buvo šiltai sutik
tas.

ADF maisto darbininkų uni
ja siunčia penkis tonus mais
to. Šį maistą surinko arba su
dėjo tokių žymių restoranų- 
kabaretų tarnautojai, kaip: 
Lindys, Latin Quarter, Club 
21, Diamond Horseshoe, EI 
Morocco, Solowey’s Tip-Toe 
In, Leon & Eddie, El Borra- 
cho, Longchamps, ir kt. Vie
nas sunkvežimis, pilnas mais
to, jau pasiekė Morgantown, 
W. Va.

Kaip matome, Niujorko dar
bininkai nesnaudžia: jie pa
deda savo broliams, esantiems 
kovoje už duoną ir druską. 
Jie žino, kad angliakasių ko
va. yra ir jų kova. Jei pra
laimės angliakasiai, bus už
duotas smūgis visai darbinin
kų klasei.

Štai, kodėl niūjorkiškiai 
darbininkai taip nuoširdžiai 
duoda savo prietelišką ranką 
streikuojantiems mainieriams!

Organizacija Protinei 
Nesveikatai Kovoti

■ ■■ - ■ - ,_______

Prieš tūlą laiką Brooklyne 
įsikūrė Association for Mental 
Health (Protinei Nesveikatai 
Taisyti Susivienijimas).

Naujos organizacijos gene
ralinis ofisas (laikinas) yra 
30th Avenue, Brooklyne, ten, 
kur randasi Brooklyn Coun
cil for Social Planning. Or
ganizacijos direktorium yra 
Dr. Howard W. Potter, iš 
Kings County Ligon.ines.

j 18 Šeinių Išmesta 
IŠalton Gatvėn

Praėjusia ketvirtadienis Niu
jorke buvo labai šaltas—rotas 
šaltis kamavo didmiestį. Dau
gely! gyvenamųjų namų ne
buvo galima žmoniškai jaus
tis.

Bet, štai : į gatvę išmetama 
18-ka šeimų su visais baldais 
ir kitokiu turtu. Išmestieji 
nebežino, kur dėtis ir ką. da
ryti, nes neturi butų, neturi 
vietos, kur prisiglausti.

Tai įvyko 79-toj gatvėj, tarp 
First ir York Avenue, Man- 
hattane.

Namai, kuriuose šios šeimos 
gyveno, buvo pasmerkti su
griovimui, nes toje vietoje bus 
statomas naujas apartment n a- 
mis . Tuo būdu, visi, gyvenę 
tuose laužuose žmones, turėjo 
būti iškraustyti. Bet šios šei
mos nesusirado butų, neturėjo 
kur kraustytis.

Na, ir dėl to jos, be ma
žiausio pasigailėjimo, buvo 
išmestos, iševiktuotos gatvėn, 
šalton gatvėn, pučiant šiurkš
čiam vėjui.

žmonės ant syk atsidūrė be- 
viltiškon padėtim Bet“ aša
ros ir aimanavimai jų nesu
šildė.

Keturi įkaitinti 
Žulikysteįe .

Federalinė grand džiūrė 
įkaitino keturis asmenis leidi
mo netikrų čękių, taipgi nau
dojime pašto prigavikiškiems 
tikslams. Iš viso jiems prime
tama 38 “grickai.”

Tarp įkaitintųjų yra Samuel 
Broxmeyer, 54 m. amžiaus, 
kuris kadaise kontroliavo real 
estate biznį, vertą ' $22,000,- 
000!

šiuo metu jo real estate 
biznis visiškai susmuko ir jau' 
stovi ant bankroto slenksčio.

Edvardas Mažeika (iš 61-34 
56th St., Maspetho) ir George 
Pierce (348 Roebling St., 
Brooklyne) prisipažino mela
gystėje ir juodu bus nubaus
ti kovo 16 d. Juodu buvo 
kaltinami melavime, kai pa
davė aplikaciją Federal Hous
ing Authority įstaigai prašant 
paskolos. Abu buvo teisiami 
federal in i ame teisme Brook
lyne.

★
J. Victor Hoole, 60 m. am

žiaus, Hoole Service Korpo
racijos prezidentas, numirė 
kėdėje General Sessions teis
mo salėje, belaukdamas, kol 
teismas nusmerks vagišių, vo
gusį jo turtą. Jo turtą, sa
koma, vogė tūlas Matthew 
Merolla, buvęs, minėtos kom
panijos iždininkas; pastarasis 
prisipažino prie vagystės ir ; 
bus nusmerktas kovo 1.6 d. 
Bet Hoole tos valandos ne
matys, nes mirė teismabutyj.

PARDAVIMAI
KAS NORITE
GERO PIANO? .

Parsiduoda geras pianas, kombi
nuotas su self player. Kam reika
lingas namuose pianas, džiaugsitės tą 
pianą įsigiję. Prašau kreiptis telefo
nu: TA. 7-9277. Turime reikalą greit 
parduoti, tad nesivėlinkite atsikreip
ti. (41-43)

EGZAMINUI) JAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS

DAROME IR PRITAIKOME t 
AKINIUS \

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Svarbu
Maspethiečiams

ALDLD 138 ir 14 kuopų na
rių susirinkimas įvyks kovo 8 
dieną, 8 v .vakaro, Rusų liau
dies name, 56-58—61 st St., 
Maspethe. Turim daug svar
bių dalykų aptarimui. Taigi 
visi draugai ir draugės būti
nai turi atsilankyti .

★
Draugė Ona Kalvaitienė, 

mūsų kuopos sekretorė, po 
operacijos kasdien ;eina geryn. 
Sake, kad šiame susirinkime 
ji galės dalyvauti. Tai links
ma žinia. V. K.

Mirtinai Nudūrė 4-ris, 
Sužeidė 3 Asmenis

Neseniai išleistas iš krimi- 
nalės protiniams pakrikėliams 
ligoninės jaunuolis, William 
Jones (571 Warren Street
Brooklyn), praėjusį sekmadie
ni gatvėje' mirtinai suvarstė 
peiliu keturis asmenis, o sep
tynis sužeidė. Visa tai Įvyko 
South Brooklyne.

Nesveiko proto ligonis peilį 
buvo pasiėmęs iš valgyklos.

Vėliau policija ji suėmė ir 
patalpino i Kings County li
goninę.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, BROOKLYN, 

N. Y.
LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 

kovo (March) 7 d., 8 v. v., Shapolo 
ir Vaiginio salėjo, 147 Thames SI., 
Brooklyn, N. Y. Visi nariai prašomi 
dalyvauti šiame susirinkime. Turime 
daug svarbių tarimų nutarti ir ne
pamirškit savo duokles užsimokėti. 
P. Babarskas, Prot. Sekr.

(40-41)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. mitingas įvyks tre

čiadieni, kovo 8 d., 8 vai. vak., Lie
tuvių Neprigulmingo Klubo name, 
269 Front St. Visi nariai būkite. 
Vienas drg. skaitys Dr. J. J. Kaš- 
kiaučiaus parašytą paskaitą “Vis 
Tie Mūsų Viduriai.’' Turėsime ir 
daugiau organiz, reikalų aptarti.
Kp. Sekr. - (40-41)

BROOKLYN - WILLIAMS
BURG, N. Y.

LDS I Kp. Susirinkimas ir Paskaita
Kovo 7 d. įvyks LDS 1 kp. susi

rinkimas, ALP Klubo svetainėje, 280 
Union Avė. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Visi nariai pasistengkite atsilankyti 
laiku, kad galėtume susirinkimą 
baigt 9 vai. po tam bus skaitoma 
paskaita “Vis Tie Mūsų Viduriai.” 
Kviečiami atsilankyti ir pašaliniai. 
M. Stakovas, Prot. Sekr. (40-41)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Dr. A. Petriką 
i 

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 7-6288

Susituokė
Al Purvėnas, sūnus Juozo 

ir Marcelės Purvėnų, susituo
kė su Edna Bortnick’aite, du
kra Mr. ir Mrs.Henry V. Bort- 
nick’ų. Sutuoka įvyko vasa
rio 19-tą, St Aidens bažnyčio
je Jauniesiems palydovais bu
vo jaunojo draugai: Antanas 
Navikas, Vytautas Žilinskas, 
Povilas Drusys. Palydovėmis 
Ethel Bortnick iš Glen Cove, 
Patricia Murray iš Amster
dam, Eleanor Bortnick iš Le- 
viton.

Palinkėti jauniesiems laimės 
suvyko apie 200 svečių į Ame
rican Legion Hall, Williston 
Park, L I, kur suruošta vedy
binis pokylis. Grojo Jurgio 
Kazakevičiaus orkestras. Pa
silinksminę su savo svečiais, 
apdovanoti, jaunieji vedybinę 
atostogų praleido Floridoje. 
Sugrįžę, apsigyveno naujai 
į s i ]< ū r u s i a m e L o n g įsi a n d 
miestelyj Leviton, netoli jo

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 lllth St., Richmond Hill, N. Y. 
(Prie BMT Jamaica Lino H1th Stoteis)

arba Telef oliuokite? Virginia 7-0700 
ir Rutkunai pristatys jums į namus. 

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

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 

Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4--R174

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-3681

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.

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— AntracL, Kovo 7,

darbo vietos. Al yra geras 
lėktuvų mechanikas.

Al, praėjusiojo karo vetera
nas, lietuviuose yra plačiai 
pažįstamas, kadangi nuo vai
kystės iki išėjimo karinėn 
tarnybon dainavo Aido Cho
re ir veikliai dalyvavo LDS 
jaunime, ypatingai jo sporte.

Linkime jauniesiems laimės 
noroje ir gyvenime!

D—ė.

Padėka
Daug džiaugsmo suteikė 

mums giminės ir draugai ma
siniai atsilankymu į mūsų ves
tuves ir gausiomis dovanomis 
apteikdami mus šeimyninio 
gyvenimo pradžia, žinodami, 
jog neįmanoma visiems asme
niškai už tai paspausti dešinę, 
tariame visiems nuoširdų dė
kui per dienraštį Laisvę.

Al ir Edna Purvėnai 
ii' tėvai
Juozas ir Marcelė 

Purvėnai

B shaliNs
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

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

Woodhaven, N. Y.

3

Suteikiam garbingas laidotuves : 
Koplyčias suteikiam nemokamai S 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai: j

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

v

i

1950




