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Taigi, kaip praneša Penn- 
sylvanijos spauda, Lietuviu 
Romos Katalikų Susivienijime 
vyksta kas nors ne visai ra
maus.

Apie tą “neramybę” mes 
esame girdėję jau pirmiau, 
bet nieko nerašėme, vis lau
kėme pasirodant tikresnių 
davinių.

šešis LRKSA narius traukia 
teisman :

Leonardą Šimutį, preziden
tą

William T. Kvetką, sekre
torių

Petrą Krasauską,• iždininką
George Venslovą, iždo glo

bėją
William Abromaitį, iždo 

globėją.
Skundėjai reikalauija, kad 

šitie asmenys sugrąžintų Susi
vienijimui $19,151.50 ir kad 
jie būtų pašalinti iš savo par
eigų !

Romos Katalikų Susivieniji
mas, kaip žinia, pravedė savo 
nariams konversiją.

Konversiją pravedant, sako 
skundėjai, sekretorius Kvet
kus gavo tūkstantines sumas 
pinigų sau, o jam anie ketu
ri valdybos nariai pritarę.

Skundėjai: Frank Katilius, 
William Loscoskis, William 
Savage, Simon Galinas, Jo
seph Venslauskas, Edward J. 
Valibus.

Jų advokatai: John R. Ver- 
balis ir Thomas C. Moore.

Primetami sekretoriui ir ki
ti netikslumai.

Kaip matome, Romos Ka
talikų Susivienijime padėtis 
nėra rami. Bet apie, ją teks 
parašyti vėliau, kai prasidės 
teismas.

Romos Katalikų Susivieniji
mas skaitosi “šventu,” nes tai 
Susivienijimas, kurį faktinai 
kontroliuoja kunigija.

Rodosi, jame tokie cįalykai 
neturėtų įvykti. Bet, pasiro
do, įvyksta!

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijime apie tokius skanda
lus niekas nei nesapnuoja. Jų 
čia nėra ir negali būti!

★
Angliakasiai, pagaliau, lai

mėjo savo streiką.
Jie susilaukė kontrakto.
Jie dabar pradeda darbą.
Samdytojai, anglies kasyklų 

savininkai, nebūtų nusilenkę, 
jei pašaliniai darbininkai ne
būtų stoję streikuojantiems 
angliakasiams talkon.

štai, ką reiškia solidaru
mas!

Kai tik miestuose buvo pra
dėta rinkti maistas ir siųsti 
angliakasiams, kai tik prasi
plėtė solidarumo obalsis po 
visą šalį, tuojau samdytojai 
nusigando ir pasirašė kon
traktą; išpildė pagrindinius 
streikininkų reikalavimus!

★
Angliakasių kova ir laimėji

mas turėtų būti didžiule pa
moka kitiems unijistams.

Kai kurie unijų viršininkai 
(dešinieji) šiandien skelbia, 
būk streikas jau neapsimoką 
šaukti, nes jis tetarnautų “tik 
komunistams.”

Tai viršininkai, kuriems la
biau rūpi Šaltasis karas, o ne 
Amerikos darbininkų reika
lai.

Angliakasių unijos viršinin
kai žiūrėjo kitaip.

Jie sakė, jog pirmiausiai 
reikia patenkinti Amerikos 
darbininkų reikalavimus; šal
tuoju karu lai rūpinasi tie, 
kuriems rūpi pasaulį uždegti 
karštuoju karu.

Na, ir dėl to angliakasiai 
laimėjo!

Laisvės metinis bazaras 
įvyks šių metų kovo 25 ir 26

Į- —.tU. ... ..... ...

Darbo Žmoni y 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metanu
Užsietthiote $9.00
Queens Apskrity $8.00
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Mainierių Unija siūlo
$1,000,000 paskolą 
Chryslerio streikui
Užjaučia sunkią Automobilių 
Darbininkų Unijos kovų
Washington. — Mainierių 

Unija, pasisiūlė tuojau pa
skolint milioną dolerių CIO 
Auto. Darbininku Unijos 
streikui prieš Chryslerio 
korporaciją.

Platusis Mainierių Uni
jos komitetas iš 200 narių
užgyrė tokią paskolą. Mai- kovoti, iki laimėjo
nierių Unijos pirm. John L.'pagerintą sutartį.

naują

Kodėl Sovietų armija dar 
laikosi rytinėj Vokietijoj

Berlin. — Sovietų Sąjun
ga norėtų atsaukt savo ka
riuomenę iš rytų Vokieti
jos, bet kol anglai, ameri
konai ir francūzai laiko 
savo armijas vakarų Vokie
tijoj ir vakariniame Berly
no ruožte, tai nesaugu bū
tų ištraukt sovietine ka
riuomenę iš rytinės Vokie
tijos, — sakė Demokratinės 
Vokiečių Respublikos atsto
vas.

Bet jeigu vakariniai tal
kininkai sutiktų ištraukt 
savo armijas, tai Sovietų 
vyriausybė- tuojaus atšauk
tų savo armiją iš vokiečių 
žemės.

ANGLIAKASIAI DĖKOJA 
GERADARIAMS

Pittsburgh. — Minkšto
sios anglies mainieriai dė
koja žmonėms, kurie auko
jo mąistą ir drabužius an
gliakasiams laike streiko; 
sako, ta pašalpa padėjo 
streiką laimėti.

Kietosios anglies 
mainierių derybos 
1

Washington. — Mainierių 
Unijos vadai panaujino de
rybas su kietosios anglies 
kompanijomis dėl naujos 
sutarties. Pranašauja su
tartį su tokiais pagerini
mais, kuriuos laimėjo mink
štosios anglies mainieriai, 
būtent: t

Samdytojai turi pakelt 
angliakasiams algą po 70 
centų per dieną ir mokėt po 
30 centų į mainierių senat
vės - gerovės fondą nuo 
kiekvieno iškasamo tono 
anglies.
Pagal senąją sutartį kom

panijos mokėjo po 20 centų 
nuo tono į tą fondą.

Mainierių Unijos pirmi
ninkas John L. Lewis sakė, 
jog minkštosios anglies 
mainieriai, laimėdami strei
ką, sumušė priešunijinį 
Tafto-Hartley’o įstatymą.

dienomis.
Vilnies bazaras įvyks savai

te vėliau.
Abu bazarai labai svarbūs; 

abu rengiami dienraščių nau
dai, tai abu ir reikia visaip 
paremti.

Darbininkiškam laikraščiui 
gyvuoti šiandien yra sunkiau 
nei kada nors anksčiau.
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Vėliausios Žinios

Lewis pasiuntė nuoširdų 
laišką Walteriui Reuthe- 
riui, Automobilių Darbi
ninkų Unijos pirmininkui, 
pranešdamas apie paskolą. 
Lewis rašo, jog Chryslerio 
streikieriai susiduria su pa
našiais priešininkais, su ku
riais angliakasiai turėjo

Valdžia nori nubaust 
Mainierių Uniją
Washington. — Generalio 

prokuroro padėjėjas H. G r. 
Morison pareiškė, jog val
džia varys pirmyn apeliaci
ją aukštesniame teisme 
prieš Mainierių Uniją.

Federalis apskrities tei
sėjas Richmond Keech nu
sprendė, kad unija nekalta 
dėl to, jog minkštosios an
glies mainieriai streikavo 
po to, kai tas teisėjas davė 
indžionkšiną — įsakymą 
jiems tuojau darban grįžti.

Valdžia reikalauja, kad 
aukštesnis teismas pakeis
tų teisėjo Keecho sprendi
mą ir nubaustų uniją už 
pirmojo teismo indžionkši- 
no “paniekinimą.”

Bidault perša žiauriausiai 
bausti'Streikierius už 
ginklų jgabenimo trukdymą

Paryžius. — Francijos 
premjeras Georges Bidault 
prašė seimo pasitikėjimo 
dėl to, kad valdžia ragina 
išleisti žiaurų įstatymą 
prieš streikus, trukdančius 
iškrovimą ir išvežiojimą 
ginklų, atsiunčiamų iš Jun
gtinių Valstijų.

Valdžios pasiūlymas sei
mui reikalauja tokius strei- 
kierius surakinti geležiniais 
pančiais ir per ilgus metus 
laikyti kalėjime kaip pavie
nius atskirose kamerose. O 
jeigu kurie darbininkai ga
dintų ar naikintų ginklus, 
tokiems valdžia perša gal
vas nukapoti.

Ginčai dėl to valdžios pa
siūlymo seime tęsėsi ištisą 
naktį.
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Lenkija perkraustys 250,- 
000 vokiečių i Vokietiją

Bonn, Vokietija. — Ame
rikonai, anglai ir francūzai 
įsakė vokiečių valdybai va
karinėje Vokietijoje neisi- 
leist 250,000 vokiečių, ku
riuos Lenkija nusprendė 
Vokietijon perkraustyti. Į- 
sakymas primena, kad ju į- 
sileidimas dar padidintų be
darbių skaičių. O jau ir da
bar yra daugiau kaip du 
milionai bedarbių vakarinė
je Vokietijoje.

Vakarinių vokiečių val
dyba atsakė, jog negalės 
užkirsti kelią perkrausto- 
miems iš Lenkijos vokie
čiams. ’ ? •

NORFOLK, Virginia. — 
Atplaukė didžiulis karinis 
Francijos laivas — lėktuv- 

, nešis. Jis gabens Europon 
amerikinius lėktuvus ir ki
tus karinius įrankius At
lanto pakto kraštams, gir
di, pasiruoši “apsigipti” 
nuo Sovietu.

(Pranešama, jog Franci- 
-jos uostuose tebestovi bent 
du amerikiniai laivai, kurių 
atgabentus ginklus atsisakė 
francūzai dokininkai iš
krauti.)

DETROIT. — CIO Auto
mobilių Darbininkų Unijos 
vadai dar nedavė atsakymo 
į Mainierių Unijos pasisiū
lymą paskolinti milioną do
lerių Chryslerio automobi
liu streikui.
Jau 6 savaitės kai tie dar

bininkai streikuoja.

PARYŽIUS. — Francijos 
valdžia siūlė, kad pirmojoj 
balandžio mėnesio pusėj čia 
susirinktų užsieniniai Ame
rikos, Anglijos ir Francijos 
ministrai.

Ministrai svarstys šalto
jo karo planus prieš Sovie
tų Sąjungą ir klausimą dėl 
atskiros taikos sutarties su 
vakarine Vokietija.

Francijos užsienio reika
lų ministras Robertas 
Schumanns pageidauja, kad 
ta ministrų sueiga nutartų 
bendromis jėgomis remti 
karą prieš demokratinę 
Vietnamo respubliką.

Ta respublika įsikūrė 
trečdalyje francūzų koloni
jos Indo-Kinos, pietinėje 
Azijoje.

ELEKTRININKŲ UNI
JOS REIKALAVIMAI
• New York. — Jungtinė 
Elektrininkų Unija reika
lauja tokios naujos sutar
ties su kompanijomis, kad 
būtų darbininkams dešim
tuku pakelta alga valandai, 
įvesta $125 senatvės pensi
ja per mėnesį ii* sutrumpin
ta darbo savaitė.

Graikijos rinkimuose 
“Kairieji laimėję”

Athenai, Graikija, 
riamos kairesnės 
seimo rinkimuose 
sekmadienį gavo 
balsų, negu atviri 
cho - fašistai, pasivadinę 
“liaudininkais.”

Pranešama, jog daugiau
siai balsų paduota už gene
rolo Nicholo Plastiraso na
cionalinę “progresyvę vidu
rio sąjungą.” Paskui seka 
liberalai, monarcho-fašis- 
tai, respublikiniai socialis
tai ir demokratiniai socia
listai.

Dar nežinia, iš kurių par
tijų bus sudaryta nauja 
valdžia.

VOKIEČIAI IŠARDĖ 
ANGLŲ RAŠTINĘ

Bonn, Vokietija. — Vo
kiečiai darbininkai išardė 
ir išdaužė anglų raštinę ir 
apvertė 10 jų automobilių; 
keršijo už tai, kad anglai 
ardo plieno fabrikus Wa- 
tenstedte - Salzgitteryje.

WASHINGTON. — Kon
greso Atstovų Rūmas an
tradienį užgyrė pasiūlymą 
suteikti Hawaju teritorijai 
valstijos teises.

Kongresmanai praeitą sa
vaitę priėmė sumanymą pa
kelti Alaskos teritoriją į 
valstijos laipsnį.

Numatoma, kad Senatas 
atmes siūlymus perorgani
zuoti Alaska ir Hawajus į 
valstijas.

NEW YORK. — Grand 
džiūrė federaliame teisme 
prieš brooklynietę 'Judithą 
Coplonaitę ir sovietinį inži
nierių Valentiną Gubičevą 
padarė “kaltumo” sprendi
mą. Tai esą dėl to, kad Co- 
plonaitė “buvo susimoki- 
nūs” su Gubičevu išduoti 
jam karinius Amerikos se
kretus.

Teisėjas S. Ryan ketino 
paskelbt bausmę ketvirta
dieni. C

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos valdžia areštavo 
200 policininkų ir karinin
kų už suokalbį prieš val
džia, c

WASHINGTON. — Ame
rikos valdžia užsakė pasta
tyt naują submariną, kuris 
būtu varomas atomine jė
ga.

PRAGA. — čechoslovaki- 
jos valdžia įsakė visiems 
svetimu kraštu misionie
riams išsikraustyti.

ČIANGAS JAU APIE 
DEMOKRATIJĄ 
ŠNEKA

Formoza. — Kinų ' tauti
ninkų prezidentas Čiang 
Kai-šekas pareiškė, kad per 
jų valdžios klaidas tauti
ninkai liko sumušti ir nu
šluoti nuo Kinijos sausže- 
mio. Čiangas žadėjo jau 
“demokratiškai” veikti, kad 
galėtų “atkariaut” Kiniją 
nuo komunistu - liaudinin
ku.

Bulgaras prisipažino 
šnipavęs Amerikai

Ta- Sofija, Bulgarija. — Tei- 
partijos! siamas bulgaras Michailas 
praeitą Šipkovas prisipažino, kad 

daugiau jis, tarnaudamas Amerikos 
monar- j atstovybei, šnipavo prieš 

'Bulgarijos liaudies valdžią. 
Kartu su Šipkovu yra tei
siami ir 4 kiti bulgarai kaip 
Jungtinių Valstijų ir Angli
jos šnipai.

Bulgarijos policija jau 
pirm 6 mėnesių kvotė Šip- 
kovą, bet tada paleido jį. 
Tuomet Šipkovas sugrįžo į 
Amerikbs atstovybę; pripa
sakojo, kad bulgarų polici
ja, girdi, kankinimais vertė 
ji prisipažinti kaip šnipą. 
Todėl atstovybė ir laikė 
Šipkovą po Amerikos vėlia
vos globa per pusmetį.

Pastaruoju laiku jis mė
gino užsienin pabėgti, bet 
tapo suimtas.

Dabar teisme Šipkovas 
sakė, jog jis tiksliai melavo 
amerikonams, būk policija 
jį kankinus. Jis atšaukė tą 
savo “išpažintį,” kaip pliką 
išmislą.

Washington. — Demo
kratas senatorius Harley 
Kilgore pasmerkė Mundto 
bilių ir pareiškė, kad jeigu 
tas bilius taptų įstatymu, 
tai galėtų pavergti darbi
ninkus.

Mundto bilius iš pavir
šiaus atrodo, kad jis nu
kreiptas tiktai prieš komu
nistus ir progresyves orga-

Lenkija apkarpys 
bažnyčių žemes

Varšava. — Lenkijos val
džia siūlė seimui išleisti Įs
tatymą, kad būtų atimti di
dieji žemės plotai iš bažny
čių ir vieųuolynų. Įstaty
mas paliktų bažnyčioms ir 
vienuolynams ne daugiau, 
kaip po 250 akrų žemės. 
Taip pat būtų palikta tro
besiai, kuriuos bažnyčios ir 
vienuolynai naudoja pa
maldoms ir dvasiniams tik
slams.

Pajamomis, gaunamomis 
iš nusavintų bažnytinių že
mių, valdžia mokėtų pensi
jas geriems patrijotiniams 
kunigams.

Senatorius Tydings ragina 
sušaukt pasaulinę nusi
ginklavimo konferenciją •
Washington. — Demokra

tas senatorius Millard Ty- 
dings davė pasiūlymą, kad 
Kongresas ragintų Jungti
nes Tautas sušaukti pasau
linę nusiginklavimo konfe
renciją.

Tydings, pirmininkas Se
nato ginkluotų jėgų komisi
jos, sakė:

Ta konferencija turėtų 
uždrausti ir atominių - hy- 
drogeninių bombų naudoji
mą. Nes negana tiktai mė
gint įvesti tarptautinę ato
mu jėgos, kontrolę.

Senatorius Tydings lėmė, 
jog y r 50 procentų galimy
bė, kad nusiginklavimo 
konferencija pavyktų.

Jau pora tuzinų senato
rių pasižadėjo remti Ty- 
dingso sumanymą. e

Calif, studentai pajuokia 
“ištikimybės” priesaiką

Berkeley, Calif. — 8,000 
Californijos Universiteto 
studentų, susirinkę atvira
me ore, smerkė ir niekinan
čiai pajuokė universiteto 
direktorių tarybą už tai, 
jog direktoriai reikalauja, 
kad profesoriai prisiektų 
“ištikimybę prieš komu
nizmą.”

Studentai trukšmingai 
sveikino profesorius, kurie 
tame susirinkime kalbėjo 
prieš ištikimybės priesaiką.

Šimtai .Californijos uni
versiteto studentų atsisako 
nuo tokios priesaikos.

ORAS. — šilčiau ir lietus.
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Mundto bilius - pavojus 
darbininkams., pareiškė 
senatorius Kilgore
Sen. Kefauver sako, jog Mundto 
bilius naikintų civiles laisves

nizacijas, bet jis galėtų bū
ti panaudotas prieš Darbo 
Federacijos ir CIO unijas, 
sakė senatorius Kilgore.

Tas bilius taip sudarytas, 
tartum jis bando „užkirsti 
kelią maištui prieš valdžią, 
— tęsė Kilgore. Tuo būdu 
Mundto bilius galėtų nai- 

i kinti ir paprastas konstitu
cines amerikiečių laisves.

Žymėtina, kad ir pats 
Kilgore, būdamas teisminės 
Senato komisijos narys, 
balsavo praeitą savaitę už 
Mundto bilių. Bet paskui iš
nagrinėjo tą bilių ir atrado, 
kokiais pavojais Mundto 
bilius gręsia darbo unijoms 
ir piliečių teisėms. Todėl 
sen. Kilgore atšaukė savo 
balsą ir pasmerkė /bilių.

Kitas demokratas senato
rius, Estes Kefauver irgi 
panašiai padarė. Kefauver 
senatinėje komisijoje taip 
pat balsavo už Mundto bi
lių, bet paskui iš naujo per
žiūrėjo jį ir pareiškė:

— Aš labai abejoju, ar 
šis bilius sutinka su šalies 
Konstitucija. Atrodo, kad 
jis laužo konstitucines 
spaudos, žodžio ir asmens 
laisves.

Mundto bilius, tarp kit
ko, reikalauja, su registruot 
visus komunistų politinių 
organizacijų narius ir vadi
namas “komunistinio fron
to organizacijas.” Jis perša 
bausti iki 10 metų kalėjimo 
ir $10,000 piniginės baudos 
neva už “suokalbiavimą 
diktatoriškai pakeisti” A- 
merikos valdžią.

Washingtone veikia tam 
tikras Nacionalinis Komi
tetas Mundto Biliui Sumuš
ti. Komiteto pirmininkas 
yra Jerry J. O’Connell, bu
vęs kongresmanas. Jis šau
kia piliečius daryti spaudi
mą Senatui, kad atmestų 
tą fašistuojantį, policinį bi- 

ilių, siekiantį užkart minčių 
kontrolę Amerikos žmo
nėms.

Valdžia atranda tik 
4,684,000 bedarbių

Washington. — Valdinis 
Skaitmenų Biuras raporta
vo, kad dabar Jungtinėse 
Valstijose esą 4,684,000 ber 
darbiu, neskaitant streikie- 
rių ir tų, kurie tik trum
pam laikui paleisti su už
tikrintu grįžimu darban.

Nuo sausio iki vasario 
mėnesio pabaigos bedarbių 
skaičius padidėjo 204,000. 
Tai jau 1,463,000 daugiau 
bedarbių, negu pernai vasa
ry j.

Smarkų dabartinį bedar
bių padaugėjimą valdžia 
mėgina nuaiškinti tuom, 
kad daugelis jaunuolių bai
gė mokyklas ir ieško dar
bo; be to, priaugę ir šiaip 
jaunų darbininkų.

Unijiniai CIO žinovai 
skaičiuoja, kad bedarbių 
yra jau apie 6 milionus.
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Mainieriai kovojo ir laimėjo
Šiandien kiekvienas amerikietis gali statyti klausimą: 

0 kas būtų atsitikę, jeigu United Mine Workers Unijos 
eiliniai nariai būtų išsigandę valdžios išimto indžionkširio 
ir paklausę .savo unijos vadų, kai jie įsakė jiems grįžti 
darban aną dieną? Vienas dalykus aiškus, būtent, jie 
būtų sugrįžę į kasyklas be kontrakto ir be jokio laimėji
mo. Visiškai kitaip būtų užgiedoję samdytojai, anglies 
kompanijų atstovai derybose su unija. Streikas būtų bu-l 
vęs sulaužytas. Apie kokius nors samdytojų nusileidimus! 
unijai nebūtų likę nė kalbos.

Bet mainieriai neišsigando indžionkšino. Jie net iri 
savo vadams pasakė: Jūs klausote indžionkšino, mes ne-j 
klausysime! Be kontrakto mes nedirbsime!

PaipatF valdžia, pamatė teisėjas Keech, kuris buvo 
išdavęs indžionkšiną prieš mainierius, pamatė unijos va
dai iizį>agaliau samdytojai, kad čia eina reikalas apie ne
girdėją mainierių klasinį solidarumą. Arba jiems reikia 
nusileisti, arba nebus anglies!

GERAI PRAVESTA 
proGresistų 
, KONVENCIJA
•Dienraštyj Vilnyje L. 

Prtjseika teigia, kacLProg- 
resistų Partijos konvencija 
praėjo labai sklandžiai ir 
pasekmingai. Jis .rašo:

Dar prieš Progresyviu Par
tijos konvenciją komercine 
spauda skalijo, kad ten bus 
susirėmimu, o gal net skilimas. 
Bjauriai, demagogiškai spe
kuliuota raudonuoju b a u - 
b u . Meluota, kad komu
nistai valdo Progresyvių Par
tiją. Tuomi norėta išgąsdint 
tokius vyrus, kaip Wallace, 
Rogge, Baldwin.

Reakcininkai nieko nepešė. 
Raudonėdiški muilo burbulai 
susprogo.

Nuosekli taikos politika, 
kurią veda Progresyvių Par
tija, užtikrins jai daugiau au
toriteto ir Įtakos.

Man stebint konvencijos 
eigą, labiausia metėsi į akis 
gausus jaunų vyrų ir moterų 
dalyvavimas progresyvių sam
būry. Tai Amerikos viltis.

PASAULIO DARBININ
KAI SMERKIA TAIKOS 
IŠDAVIKUS

CIO 
Carey 
reikia 
karui 
nistų, 
pasaulinio darbininkų judė
jimo vadovybėje. Perdaug 
jie nukentėjo praėjusiame 
kare, kad duotųsi stumiami 
į naują.
Giuseppe Di Vittorio, pre-.

viršininko James B. 
išsibliovimas, kad 
jungtis su fašistais 
nugalėjimui komu- 
neatrado pritarimo

Štai kas paveikė derybas. Štai kas privertė samdyto
jus nusileisti.

Mainierių unija laimėjo, žinoma, ne viską, ko reikala
vo. Bet atsižiūrint į tai, kaip buvo suokalbis prieš mai
nierius suorganizuotas ir kokios baisios jėgos buvo prieš 
juos sumobilizuotos, jų laimėjimas yra istorinis. Svar
biausias laimėjimas, tai kad unija išliko čiela, vieninga. 
Laimėjimas 70 centų algos pakėlimo į dieną taipgi yra i 
laimėjimas. Svarbus taipgi laimėjimas, kad anglies kom
panijos mokės į mainierių gerovės fondą po 30 centų j 
nuo tonos anglies, vietoje pirmiau mokėtų 20 centų. Tai Ridentas Pasaulinės Amati-' 
įgalins mainierius daugiau gauti paramos nelaimėje ir nės Unijos, atstovaujančios? 
senatvėje. • į 75,000,000 darbininkų, atvi-

Unijos vadai padarė vieną svarbų pasitraukimą, su-'rame laiške, tūpusiame tos
tikdami iš kontrakto išmesti pareiškimą, kad mainieriai

organizacijos organe, stip
riai pasmerkė šauksmą 
'‘vienytis su fašistais karui 
prieš komunistus.”

Di Vittorio reiškia viltį, 
kad suvienyta darbininkų 
veikla “ir liaudis, įskaitant 
amerikonus,” išsaugos tai
ką. Bet, jei “žmonija būtų 
priversta aršiausiajam iš
bandymui, jeigu karas kil
tų,” Di Vittorio palinkėjo, 
kad toks “kariūnas,” kaip 
Carey, “tuojau vyktų ka
riauti fronto linijose, o ne 
taip, kaip kad paskiausiu 
atveju, kuomet frontan 
siuntei kitus, o sau pasilai
kei gerai apmokamą ir len
gvą karo propagandisto 
darbą.”
Italijos darbininkų vadas, 

pasaulinės darbininkų or
ganizacijos pareigūnas, to
liau primena Carey’ui, kad: 

“Kuomet Pasaulinė Dar
bo Unijų Federacija atsisa
kė tąpti Marshallo Plano 
propagandos agentūra Val
stybės Departmentui, ’~tu 
protestavai prieš tai, kad 
būk kas nors tave skaito 
‘imperializmo agentu.’ Tą, 
ką tu tuomet skaitei ‘įžeidi
mu,’ - dabar skaitai savo 
‘pareiga’.”

Di Vittorio toliau įspėja, 
kad Amerikos darbininkai, 
CIO <eiliniai nariai išspirs 
laukan iš vadovybės Carey, 
kaipo praradusį paskutinį 
darbininkišką padorumą.

Berlin. — Atsidarė didelė 
metinė visokių dirbinių mū- 
gė-paroda Leipcige, rytinė
je Vokietijoje. Parodoje pa
brėžiama draugiškumas 
tarp rytinės Demokratinės 
Vokiečių Respublikos ir So
vietų Sąjungos.

“įiuosybė prieš socializ- ( 
mą: ar mes pasiliksime lai-' 
svais žmonėmis, nuolatinė- j 
je kontrolėje savo valdžios; 
ar mes pasiduosime visąga- 
linčiąUJ’ederalinei valdžiai 
su neapribota galia takšno
ti ir išleisti, suteikdami sa
vas teises vadovauti ir ope
ruoti mūsų agrikultūrą, in
dustriją, darbą ir viętines 
apygardas ir mūsų piliečių 
kasdieninį gyvenimą?”

būtų naudingu visiems, y- 
pačiai darbo žmonių klasei, 
tai medikalė apdrauda. 
Naudingas ir kitas bilius, 
reikalaujantis pripažinti 
žmogaus teises po visas 
Jungtines Valstijas. Di
džiuma republikonų tiems 
biliams pasipriešino.

Repubiikonai visuomet 
priešingi tam, kas tik būtų 
naudinga darbininkams. Jie 
nori, kad didžiosios vertel-

Progresyvių partija dar 
ne labai seniai tapo įsteig
ta, bet jj apima visą šalį ir 
visus sluogsnius šios nelai
mingos žmonijos. Visi tie 
piliečiai, kurie nėra susipa
žinę su šios partijos princi
pais ir su jos nusistatymu 
užrubežiniais reikalais' pri
valo nuodugniai išstudijuo
ti visus jos principus ir susi
pažint su partijos vadovybe. 
Daugiau žinoti apie jos tik-

dirbs tik tada, “kada norės ir galės dirbti.” Tai svarbus 
pasitraukimas. Tai buvo geras unijai pateisinimas iš
vesti mainierius į streiką, kuomet kitos priemonės pasi
darydavo bejėgės priversti samdytojus rokuotis su mai
nierių skundais.

Ką nutarė ir pasimojo Progresyvių 
Partijos antroji konvencija

Tai republikonų partijos | gJ’sks negalėtų paliesti 
obalsis, kurį bandys iškelti ivaldžios agentas. Jie 
šių metų rinkimų proga, tmpgi nori, kad žmones 
Jie stato liuosybę pirmoje tam nesipriešintų, pasiduo- 
vietoje, . kad sudrumsti ir tų Wall Stryto padiktavi-

šių metų rinkimų ' proga

apvilti eilinius balsuotojus. mui- 
Gražiais žodžiai ir daug

slą ir veikėjų rekordus. Pa
žinti, kokie žmonės vado
vauja minias ir ką jie yra 
nuveikę darbo žmonių nau
dai. Tada balsuodami žino
site, už kokius žmones pa-

Svarbiausia, žinoma, kad reakcija nelaimėjo savo pa- 
simojimo pralaužti organizuotų darbininkų fronto. Su
laužymas mainierių atsparos būtų patarnavęs signalu 
visuotinam puolimui ant darbininkų visuose frontuose. 
Juk nebuvo jokia paslaptis, kad minkštosios anglies ka
raliai taip užsispyrusiai laikėsi prieš mainierių reika
lavimus tik todėl, kad juos taip daryti vertė plieno trus- 
tas. Mainierių atsilaikymas reiškia didžiausį ir plieno 
darbininkų laimėjimą.

Amerikos darbo žmonės, reikia pripažinti, parodė už
pultiems ir kovojantiems mainieriams labai gražaus so
lidarumo. Be didelio prašymo bei smarkios agitacijos, 
pažangieji žmonės skubinosi suteikti alkanoms mainie
rių šeimoms maisto. Sunkvežimiais ir traukiniais iš visų 
Amerikos kampų’ pradėjo skubintis mainieriams para
ma. -Tai buvo stiprus mainieriams padrąsinimas laiky
tis kovos lauke. Tai buvo gražiai išreikšta paprastosios 
liaudies simpatija tiems savo broliams, kurie nepabūgo 
gąsdinimų, nepasitraukė ir nenusilenkė prieš jokius grū
mojimus.

Abelnai imant, šis mainierių solidarumas ir laimėji
mas, kad ir nepilnas, sustiprino organizuotų darbininkų 
frontą.

Nedarbo apdrauda ir samdytojai
Yorko valstijoje įvairios pramonininkų organi- 
griebiasi žygių sunaikinti nedarbo apdraudos

New 
zącijos 
sistemą. Jos pareiškė, kad bedarbiai perdaug gauną ap
draudos ir todėl valstijos seimelis turįs pakeisti nedar
bo apdraudos įstatymą.

Kovon prieš nedarbo apdrauda įsitraukė galingos 
Samdytojų jėgos. Aktyviškai ir viešai už pakeitimą įsta
tymo pasireiškė Commerce and Industry Association of 
New York City, Empire State Association of Commerce 
ir Controllers Institute of America, New Yorko miesto 
Skyrius. \

Kampanija prieš nedarbo apdrauda pradėta spaudi
niu ant valstijos seimelio ir gubernatoriaus. Milijonai 

’ dolerių bus išleista propagandai prieš apdraudą. O visą 
eilė valstijos senatorių ir asemblimanų jau nusilenkė 
prieš pramonininkų pakeltą šūkį. Senatorius Hatfield, 

| iš Dutchess pavieto, ir a&emblimanas Wadlin iš Ulster 
'pfavieto, jau įnešė bilius, kurie numato didelį nedarbo 
apdraudos apkapojimą. Šitie pataisymai ir apkapojimai 
labai patinka minėtoms samdytojų organizacijoms.

t New Yorko valstijos bedarbių ir šiaip darbo žmonių 
'organizacijos turėtų pasipriešinti šiam samdytojų ir val
dininkų pasimojimui pirma, n-egu bus per vėlu. Kai 

„ seimelis' priims tuos, bilius, bus jau sunku atsilaikyti.' 
• Nedarbo apdraudos sistema, už kurią taip ilgai ir tiek 
L daug buvo kovota, bus taip sukąneveikta, jog iš jos 

darbo netekusiam darbininkui jokios naudosanebebus.

Kaso
Chicago, Ill. — Vasario I 

26 d. apie penktą valandą 
po piet Konvencija baigėsi 
entuziastiškoj nuotaikoj. 
Nors intensyviai per dvi 
dienas delegatai dirbo re
zoliucijų komisijose, koku- 
suodami, diskusuodami pa
tiektus įvairius klausimus 
ir rezoliucijas, bet baigian
tis konvencijai tebebuvo 
pilnoje energijoje. Prašan
čių balso dar buvo gana 
daug — pareiškimui savo 
nuomonių apie iškilusius 
klausimus. Nei vienam ne
buvo neigiama iki paskuti
nės minutės. Visų nuomo
nės buvo stenotipistų užre- 
korduotos, kurias partijos 
pareigūnai vėliau perskai
tys ir turės omenyje.

Prieš pat konvencijos už
darymą ėmė balsą buvusis 
generalinio prokuroro asis
tentas J. Rogge. Jis kalbė
jo civilių teisių klausimu 
įtikinančiai ir nurodyda
mas, kad civilių laisvių! iš-, 
saugojimas, 
kiekvieno 
žmogaus.

Po jo dar kalbėjo iš New 
Yorko Įsaacsonas. Jis 
kalbėjo Izraelio klausimu. 
Paskui sekė partijos Nacio- 
nalio Komiteto rinkimai.

Komitetan tapo išrinkti: 
Elmer Benson pirmininkų, 
Paul Robeson ir Fred Sto
ver ko-pirmininkais. Vice
pirmininkais: Hugh Bry
son iš San Francisco, Chris
tine Walker iš Detroito. 
Iždininku — Corliss La
mont iš New Yorko; sekre
torium C. B. Baldwin.

Paskutinis ėmė žodį vėl 
likęs Progresyvių Partijos 
pirmininku Elmer Benson. 
Jis ryškiai išdėstė, kaip 
Amerikos žmonės yra suve
džiojami kapitalistinės spau-

yra pareiga 
progresyvaus

X-as
dos. Baigdamas, kvietė vi
sus delegatus energingai 
dirbti partijos labui, kad 
sekančioj konvencijoj būtų 
kuo pasidžiaugti. Ragino, 
grįžus namo, eiti į mases ir 
aiškinti, kas yra Progresy
vių Partija ir būti neatlai- 
džiais vykdytojais jos prog
ramos.

Konvencija baigėsi vi
siems sudainuojant “Solida
rity Forever,” lygiai 4:50.

KAS NUTARTA
Reikia pasakyti, kad per 

visas konvencijos sesijas 
buvo tariamasi ir svarsto-i 
mi įvairūs klausimai sutar
tinai. Viskas plačiai buvo 
apdiskusuojama ir priima
mos atitinkamas rezoliu
cijos. Nors tik \ivi dienas 
tęsėsi sesijos, bet labai 
daug konstruktyvaus atlik
ta.

Atominių ir hidrogeninių 
bombų gaminimas buvo 
pasmerktas ir rekomenduo
ta, kad atominė energija 
turi būti pakinkyta žmoni
jos gerovės kėlimui.

Karo veteranų klausimu 
konvencija pasisakjė, kad 
rems pridedamąjį / vetera
nams Federalį Veteranų 
Boną; kad Progresyvių 
Partijos Nacionalis Komi
tetas sutvers Veteranų Ko
mitetą prie partijos, pri- 
ruošimui raporto apie vete
ranų problemas.

Konvencija pasisakė už 
meksikiečių kilmės ameri
kiečių teises, reikalauda
ma, kad Amerikos pietva
kariuose, kur gana didelę 
dalį gyventojų sudaro mek
sikiečiai, ispanų kalba turė
tų lygias teises su anglų 
kalba mokyklose, teismuo
se ir legislatūroje.

Konvencija pasisakė už

ažai kuomi skiriasi " de- duodate savo balsus. ;
kalba apie šios šalies gy-JP^k1"1^ partijos atstovai, 
ventojų w būklės gerinimą, l?urie yra žn}°niU išrinkti L11X OLl 1O_
apie sutvarkymą visos ša-!i valdiškas vietas. Nors jų įmtįmį iaĮ)aį ištikimai tar
ties budžeto, ir kitus page-i PartlJ«s principai visai ki-|nauja savo piniguočiams, 
rinimus. | |aiP skamba, negu l epubh-. Ypačiai laike rinkimų tūli

Jeigu jie toki geri, taip’ ^onų, bet jie dazmai susivie-laikraščiai ir žurnalai ban- 
datig visko prižada, tai ko-|nBa sū lepublikonais aP"i do ignoruoti šia nauja par- 
del nieku - nepagerino 
nių būklės, nepadarė jokių 
reformų, kuomet turėjo 
progą?

Republikonų partijos se
natoriai ir kongresmanai 
sudarė didžiumą visame 
kongrese anais metais. Bet, 
vietoj pravesti kokį nors 
geresnį įstatymą darbo 
žmonių naudai, jie stengėsi 
paliuosuoti nuo aukštų tak
sų visus monopolius bei sin
dikatus, kurie visada smau
gia smulkius pirklius ir 
pramonių savininkus. Re
publikonų partijos atstovai 
visai nesirūpina smulkiais 
vertelgomis, nei darbo žmo
nėmis, kurie sudaro didelę 
didžiumą šalies gyventojų.

Tūli liaudiški kongres
manai buvo kongresui pa
teikę gerų sumanymų, ban
dė juos padaryti federaliais' 
įstatymais, perleidžiant! 
per kongresą, bet didžiuma! 
republikonų atmetė juos. metanu nusivijus iolci-

Vienas iš-’ tų pasiūlymų .sintį demokratų partiją nei 
___ ;___________________ _ i jos didžiumą atstovų, kurie 

netarnauja žmonėms. Tik
tai noriu tą priminti tiems 
eiliniams balsuotojams, ku
rie nenori arba bijo išeiti 
iš minėtų partijų ribų. 
Jiems patinka tų partijų 
užrubežiniais reikalais nu
sistatymas ir apgynimas 
vietinio privatinio biznio. 
Vietoje, kad atiduoti savo’ 
balsus už republikonų par-įtyS save, tai yra — savo 
tijos kandidatus, visgi būtų 'interesus. Kadangi ši parti- 
geriau, jei jie pabalsuotų ja yra įam tyčia suorgani- 
už demokratų partijos pa-|zuota, kad ištraukti šios ša- 
skirtus žmones. Tai nebūtų ]jes gyventojų didžiumą iš 
joks išganymas, bet, mano'skurdo, vargų, 
supratimu, čia yra daugiau.mų ir ’ 
progreso. Nors toli nuėjome klaidin-

Jūs žinote, jog beveik vi
sa spauda, tik su maža iš-

žmo-1 ginti stambias, kapitalo įs- 
' taigas. . s

Kaip ten nebūtų, demo
kratai susidaro iš visu 
sluogšnių šios šalies gyven
tojų ir, kai kada, randasi jų 
tarpe vienas kitas tobules
nis žmogufc. Jeigu toks as
muo liekasi išrinktas įsta- 
tymdavystėn ir į valdžios 
įstaigas, daug ko galima iš j ištikimais šiai šaliai. Prira- 
jo laukti. Mes turime kele- šo visokių nesąmonių apie 
tą geresnių federalių įsta- tą partiją ir jos kandidatus, 

pasitarnauja tų aprašymų didesnė dalis 
ina paremta ant melo. 
Šiuomi tarpu tiktai šios

tiją,' kad rodytųsi, jog ji 
mažai ką reikštų. Kiti laik
raščiai nupeikia šią partiją 
ir jos veikiančiuosius asme
nis. Jie sako, būk minėtos 
partijos vadai esą parsida
vė toms šalims, su kurio- 
mis Jungtinės Valstijos pa
laiko blogus santykius. Kad 
kaipo tokie jie negali būti 

r i ra

tymų, kurie
visai žmonijai. Ypačiai 
draugijinis apdraudimas 
(social security) pasitar-

nuo ekonomines 
pakeičiant užsienio

nauja daugiausia darbiniu- beti_ šalį 
kų klasei. Bet tokie įstaty- krizes, ų 
mai neatėjo iš republikonų politiką, ir vidujinę reikme- 
pusės. Jų sumanytojais bu- produkciją. Vietoje 
vo darbininkų klasės vado- gmkluotis ir rengtis karui,

Įvybė, tačiau įkūnyti jie ne- 
I turėjo galios, įkūnytojais 
buvo demokratų partijos 
atstovai. . t

Neturiu intencijos ištei-

j smulkius biznierius, už su-i 
i stiprinimą antitrustinių is- | 
tatymų, už užtikrinimą iš 
valdžios pusės smulkiems 
biznieriams paskolų ir tt.

Plačiai konvencijoje buvo 
kalbėta apie farmerių pa
dėtį Amerikoje. Pasirodė, 
kad šalys, kurias #pima 
Marshallo Planas, susiinte- 
resavę pirkimu militarinių 
reikmenų, o ne žemės ūkio 
produktų; kad Marshallo 
Plano šalyse maisto suvar
tojimas krinta, taipgi ir 
Amerikoje, kas yra nenau
da Amerikos farmeriams.

Konvehcija pasisakė, kad 
Progresyvių Partija sutin
ka ir remia, angliakasių 
streiką. Pasisakė prieš 
Taft-Hartley bilių, kuriuo 
siekiama angliakasių ir ki-į 
tas unijas išardyti.. ,i

Buvo priimta rezoliucija' 
Harry Bridges, klausimu ir 
pasmerkta begėdiškas pror 
gresyvių žmonių persekio
jimas.

Gyvenamų namų klausi-' 
fnu konvencija pasisakė už 
planą, kad per dešimtį’ me
tų būtų pastatyta apie 
5,000,000 namų, dviejų bu
tų, pradedant po 500,000 į 
metus, kas yra įmanoma su 
valdžios pagalba, asignuo
jant paskoloms vieną bilijo
ną dolerių.

Japonų, gyvenančių 
Amerikoje, klausimu kon
vencija pasisakė, kad pilnai 
sutinka su japonų kilmės 
amerikiečių kovomis už ly
giateisių piliečių padėtį.

Taipgi buvo priimta re
zoliucija, kad konvencija 
sutinka su Potsdamo su
tarties punktais ir kad tie 
punktai būtų vykdomi. 
f Atitinkama rezoliucija 
buvo priimta Izraelio klau
simu ir kitąįsjkas, be ab ėjo, 
vėliau spaudoje bus anali
zuojama plačiau.

yra galimybė palaikyti 
draugiškus ryšius su kito
mis šalimis ir sutvarkyti 
čia ant vietos ekonominį 

lūkį, prašalinti suįrutę. Vie
toje, ginkluoti visą Europą 
ir stumti jos >žmones į di
desnį skurdą, galima jiems 
parūpinti darbo įrankius ir 
padėti atstatyti karo sug
riautus namus. Tas suteik
tų daugiau ekonominės 
apyvartos šiai šaliai ir, ląi- 
kui bėgant, atsteigtų vi
są mūsų normalinį biznį.

Balsuodami už progresy- 
Įvių partijos kandidatus, 
; paduoda te savo balsus pa-

• savo

, persekioji- 
ir visokių nelaimių.

gu keliu, vienok dar nėra 
Bet tie visi piliečiai, ku- per vėlu atitaisyti, pakeisti 

pageidauja'naminę ir užsienio politiką. 
Čia žmonės viską paga-

rie ištikrųjų 
matyti savo šalyje geresnę | 
tvarką, turėtų balsuoti už mina: visokias mašinas, iš- 
progresyvių partijos kandi- vysto industrijas, nutiesia 
datus.. Ta partija stoja:
Už daugiau naudingo dar

bo ir geresnį už jį atlygini
mą; .

Dapildytą socialu apdrau
dą ir didesnę pensiją se
niems žmonėms;

Stambesnes . vertelgystės 
įstaigas sunacijonalizuoti;

Pakeisti užrubežiams po
litiką, kad nevestų linkui 
pasaulinio karo.

Kurie nori matyti savo 
apygardoje sveikiems už
tikrintus darbus, o sergan
tiems valdžios suteiktą me- 
dikalę priežiūrą; daugiau 
ir geresnių gyvenimui na
mų; užtektinai mokyklų po 
visą šalį ir geresnį atlygini
mą mokytojams; skiriant 
didesnį nuošimtį visos ša
lies pajamų apšvietus rei
kalams ir abelnai pagerini
mui visų žmonių gyvenimo, 
tie visi balsuotojai privalo 
— turėtų balsuoti už pro
gresyvių partijos kandida
tus. !

gėms kelius, iškasa anglį 
ir įvairius metalus, bet vis
ką valdo mažas nuošimtis 
piniguočių, kurie nieko -ne
sutveria. Visi gamtos tur
tai priklauso visiems žmo
nėms ir ką jię pasidaro iš 
žalios medžiagos, turėtų 
priklausyti patiems darbi
ninkams. Vis? darbo žmo
nės turėtų priklausyti prie 
progresyviškų unijų ir pa
imti savo kontrolėn visas 
didžiąsias įmones.

Balsuodami už progresy
vių partijos kandidatus, pa
siimam teisingą kelią, ku
riuo eidami prieisime prie 
visuotino gerbūvio. S. B.

ČILĖS VARIO 
MAINIERIŲ STREIKAS

Santiago, Čilė. — Strei- 
kuopa El Soldado vario ka
syklos mainieriai, reikalau
dami daugiau algos. Čilės 
valdžia vadina streiką ne
teisėtu ir telkia kariuome
nę prieš streikierius.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—-Trečiad., Kovo 8, 19£0
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Kas nors iš mums mielų žmonių atida* 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisve ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

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

Žmona tik ašaras savaitės 
gale parsineša

Čikagos Naujienos (1950 
15 nr.) rašo: “Darbininkas 
Germanavičius pavadintas 
stachanoviečiu. Anksčiau 
jis dirbo taip, kaip dirba 
visi darbininkai. Praeitų 
metų pabaigoje jis pradėjo 
skubėti, jam būtinai reikė
jo uždirbti šiek tiek dau
giau pinigų. Iki gruodžio 
1 d. jis pagamino 7 tonas 
daugiau vielų, negu anks
čiau pagamindavo, todėl ir 
gavo stachanoviečio titulą.”

Naujienos net įvedė pir
mame puslapyje tam tikrą 
skiltį, kur šaukia: Okupan
tai verčia lietuvius vis dau
giau ir sparčiau dirbti, 
Kaune vinių darbininkai 
turi atlikti trijų vyrų dar
bą. Merkį rusai išvežė, o 
jo dvare padarė didelį kol
chozą ir t.t. ir t.t.

Kiek mums, “dievo pauk
šteliams,” Vokietijoje kal
bama, “Naujienos pasišo
vė talkininkauti darbinin
kams jų klasinėje kovoje, 
bet mes, vartydami ir Nau
jienų ir kitų joms panašių 
laikraščių lapus, neranda
me to talkininkavimo žy
mių. Turint gi’ gerus norus, 
— to darbo per akis. Skai
tome Čikagos Drauge (19- 
50. 11 Nr.) J. Kuzmockio 
“Iš mano bloknotėlio” ir 
randame tokius žodžius: 
“Čia gi mieste tikras var
gas... Palėpėje gyvename ir 
su darbu sunkoka. Žmona 
iau seniai dirba tekstilėje, 
bet man vis liepia laukti. 
Taigi, kol kas esu bedar
bis. Žmona tik ašaras 
vaitės gale parsineša.” 
taip dedasi Anglijoje.

Gi Naujienos (1950,
Nr.) deda “Tremtinio bal
są iš Vermonto”, — ten 
skundžiamasi: “Važiuoda
mas į ūkį, iš anksto daug 
ko nelaukiau. Sutartyje, 
nagai kurią važiavau, buvo 
kalbama apie maisto y* 
duktus, gaunamus iš to pa
čio ūkio. O dabar duoda tik 
pusantro litro lieso pieno, 
tai ir viskas. Abiems mums 
su žmona moka į savaite 15 
dolerių. Iš šios sumos išs
kaito už padarytas išlaidas 
po 6 dolerius, tokiu būdu 
gauname į rankas 9 dole
rius, kurių ka tik užtenka

Apie pinigu tau- 
ir kitiems

ŠIŲ METŲ TARPTAUTINĘ MOTERYS 
MINI DARBAIS UŽ TAIKA

Apsaugos Ministerijoje, su
rašė “Ypatingų Krašto Ap
saugos Jstatų” projektą, 
kuriuo Lietuvos liaudis bu
vo atiduota karo komen
dantų sau valiai.

Naujienos piktinasi, kad 
Merkio dvare šiandien šei
mininkauja buvę jo antri
ninkai ir kumečiai, kad jie 
kovą laimėjo, ir, nors Ka
zys Grinius, savo manifes- 

I te, žada “vidutiniams” ūki
ninkams (kuriuo buvo ir 
Merkis!) žemes grąžinti, 
—Naujienų redaktoriams

apsiverkė išgirdusios tikro
vę, kad įsteigtas kolūkis ta
me, Kauno pašonėje, Lapių 
dvare, į kur traukdavo tau
tininkų “vadų” ir diploma
tų virtinės, kur ponios par
kuose lengvai meile žaidė, 
gi ponai — Lietuvos liki
mu. Antrininkai ir ordina- 
rninkai-kumečiai, sušalę, 
skarmalais prisidengę, pik
tų vaizbūnų, Merkio bosų, 
varomi nuo tamsos iki tam-i 
sos, už vergo atlyginimą,! 
ėjo paskui žagres, paskui 
sunkiai prikrautus veži
mus, kad “vidutiniam” ūki
ninkui Merkiui - Kauno 
“galvai” ir ministeriui dau
giau litų atnešus. Tam Mer
kiui, kuris, būdamas, Sle
ževičiaus viešpatavimo me
tais, juriskonsultu Krašto

pą, pasiųsti. Tas menkas 
darbelis (jeigu milijonai 
tokių atvirlaiškių pasieks 
prezidentą) gal bus raktu 
i taiką, gal bus ta laimės 
žvaigžde, kuri išves mūsų 
jaunimą iš pražūties kita
me kare. Bus tuo angelu 
sargu, kuris išsaugos mūsų 
miestus ir pasaulio miestus 
ir juose žmones nuo sunai
kinimo baisiomis bombo
mis.

M i nedarnos

Rašo Jonas Molis
sakoja: “Vieno lietuvio, ro
dos, siuvėjų unijos parei
gūno, nurodymu, kreipiau
si j siuvyklą. Priėmė, paža
dėdami mokėti po 65 et. už 
darbo valandą. Nors skai
čiaus! mokinė ir pagal tai 
atlyginimą turėjau gauti, 
bet vis prižiūrėtoja ragino 
daugiau dirbti. Oras buvo 
siuvykloje baisiai troškus. 
Nebuvo ventiliacijos ir, vė
dinimo — tiesiog prakaite 
vasarą skendėjau ir buvo 
tro?ku. Kai iš siuvyklos 
ėjau, tai man už išdirbtą 
laiką, vietoj žadėtų 65 et., 
už valandą bemokėjo 50 et. 
Matau, kad suka. Kreipiau
si ir į aną rekomendavusį 
mane unijos atstovą. Ir tas 
kažkodėl pasakė, kad dėl 
to neužsimoka klausimo 
kelti. Nuėjau į kartono dė
žučių fabriką. Reikėjo vi
sas 8 valandas stovėti ant 
kojų ir, lyg automatui, vi
sa laika rankas iškėlus dir
bti. Ir čia žmonės bijodavo 
vėdinti patalpą, atidaryti 
langą. Apie du mėnesius 
padirbus ir iš čia atleido, nes 
darbai, sako, sumažėję. Kai 
atsiras darbo, žadėjo vėl 
pašaukti, bet jau trys mė
nesiai su viršum praėjo, o 
jokio pakvietimo negaunu. 
Per tą laiką susiradau dar
bą trečioje vietoje - išsiuvi- 
nėiu batuku antpirštes, 2 
mėnesius skaičiausi moki
nė. Bet, to nežiūrint, pri
žiūrėtoja ragina, kad vis 
daugiau padaryčiau. Virši
ninkai sako, kad aš mažai 
teuždirbanti — girdi, tik 
po 20 et. valandai, o jie turi 
mokėti po 75 et. Ir taip sa
ko ne man vienai, bet dau
geliui. Viena tremtinę tuoj 
nriėmę. po kelių dienų at
leido. Su ašaromis turėio 
moteriškė išeiti, nors dirbti 
stengėsi, kiek įmanydama. 
Bet tai. žinoma, aukštesni 
dalvkai, kurie mums neturi 

pro-' rūnėti: mes tik turime sku
bėti. kuo daugiau padirbti.”

Štai į kur turi būti at
kreiptas kovojančio prole
tariato dėmesvs. Čia tai ir 
vra ta vieta, tas kovos lau
kas. kur reikia dirbančioms 
masėms vieningai laužti 
kapitalui ragus, Tai šian
dien pradeda suprasti ir 
DP. bet-ne Naujienose1^ ir 
Drauge iie turi ieškoti pa
galbos ir paguodos. Šitie 
non«i . negynė ir negins 
darbininku reikalu — jie 
užimti “nnkštaia” nolitika. 
Jiems reikia šmeižti Tary
binės Lietuvos santvarką, 
išjuokti, pašiepti darbinin
ką Germanavičių ir kitus 

i darbininkus, kurie daugiau 
dirbdami ir daugiau uždir-

Vargiai pagalvojo ameri- 
konės mūsų pirmtakūnės, 
įkūrusios ir pasauliui dova
nojusios pasaulinę Tarp
tautinę Moterų Dieną, kad 
už 40 su virš metų mes tu
rėsime tą didžią dieną skir
ti darbams išsaugoti taiką, 
kuriai didžiausias pavojus 
grąsoma mūsų pačių gami
namomis atominėmis ir hi-

ir kandidatams į ‘ būsimus clrogeninemis bombomis.
ministerius” Griniaus 'Lie
tuvoje — tame dvare ne
teks lėbauti. Liaudis, sun
kias kovas laimėjusi, ne
pasitrauks.

Šeimininkėms
Šį Skyrių Veda E. V.

MĖSA
Keli mėnesiai atgal kas 

tai Laisvėje rašė, kaip ma
rinavo! mėsą ir į 50 svarų 
.druskos liepė naudot šešis 
svarus salietros. To dauge
riopai perdaug.

Tikrasis, visų naudoja
mas receptas, imtas iš Cor
nell Extension Bulletin 
yra toks:

SWEET PICKLE FOR

kie-Kožnam 100 svarų 
kiui mėsos vartok: 
9 svarus druskos 
3 svarus rudo cukraus 
3 uncijas saltpeter (sulie

sa-

10

maistui, 
pymą rūbams 
reikalams nėra ko, galvoti. 
Netoli mūsų gvvena dar 
viena lietuvių šeima, kuri 
nuo vasaros taupo pinigus 
išvažiuoti, bet jokiu būdu 
negali. sutaupyti. Dabar 
šiek tiek apie darbo sąly
gas. Aš darbą pradedu 5 
vai. ryto, o baigiu 8 vai.' 
vakaro. Žmona dirba vir
tuvėle nuo 7 vai. ryto. Be 
to, dirbame per visas šven
tas dienas, neišskiriant 

. valstybinių švenčių. Ver- 
monto valstybėle pas “far
mėnus” darbininkui nėra 
švenčių. Dirbi kiekvieną 
dieną nuo tamsos iki tam
sos skubėdamas, o vakare 
nuvargęs krenti į lovą ir 
tuo atgauni ištvermės ry
tojaus dienai.”

Anksty vesniame 
(1950 - i9 N r.) 
Naujienos įdėjo: 
kasi fabrike?” 
daugiau, kaip pusmetis, at
vykusi į Čikagą. Apie tai, 

, kaip jai sekasi dirbti, pa-

savo 
numeryje, 
“Kaip se- 

Viena DP

Ir dirba iie ne kuriai mi,- 
liionieriu komnaniiai, bet 
savo kraštui, savo tėvynės 
ir žmonių gerovei. Ir ju 
nevarinėia ir nestumdo iš 
darbovietės i darbovietę i- 
vairūs kapitalo “bosai”, 
dažnai save lietuviais vadi
na.

Socialistai iš Naujienų 
negali nurimti ir, kaip yla 
iš maišo, išlenda tas fak
tas. tas Naujienų slogutis, 
kad va. Merkio, Smetonos 
tarno dvare, padarytas di
delis 700 ha. kolchozas (ko
lūkis), kuris turi 400 ha. 
dirbamos žemės. Naujienos

sausus dalykus į 
yandenį ir, kai 
visai atšalęs, už- 
gatavai į statinę 

ir užs- 
vanduo 
galima 
virinto

17 kvortų verdančio van
dens.
Sudėk 

verdantį 
jau bus 
pilk ant
sudėtos kiaulienos 
lėk akmeniu. Jei 
neapsėmė mėsos, 
dapilt kvortą kitą 
ir atšaldyto vandens.

Mėsą reikia bent kartą 
per savaitę perkilnoti, per- 
laistyti, kad druska galėtų 
vienodai įmirkti į visus ga
balus, visus gabalo šonus. 
Jeigu oras negana šaltas ir 
mėsos vanduo ima putoti,- 
tai reikia vėl mėsąf nuplauti 
ir išnaujo atvirintą ir 
atšaldytą vandenį užpil
ti atgal. Mjėsą galima laiky
ti statinėje visą žiemą.

Dėl jautienos galima 
naudoti kiek mažiau drus
kos ir reik įdėti kokį šauk
štuką sodo (baking soda) 
ir bus labai skanus “corned 
beef.”

ma ir visai nedėti marina- 
vojant mėsas. Ir galima 
dėti daugiau, negu virš pa
duotame recepte. Viskas 
priklauso nuo eilės dalykų:

Kaip ilgai salietroje mė
są laikysi;
Kaip laikysi išimtą iš 
salietros;
Kaip gaminsi.
Koks kiekis vienu būdu 

darant bus permažas, kitu 
būdu darant gali būti per 
didelis. Ir atvirkščiai.

Salietra, kaip ir druska, 
yra vartojama kaipo apsau- 
gotojai (prezervativeš) mė
sos paviršiaus nuo įsigavi- 
mo jon bakterijų. Tačiau 
salietra nėra reikalingas 
prie mūsų maisto priedas, 
kokiu priedu yra druska. 
Tačiau nėra nei nuodas — 
kitaip visai salietros nedė
tume.

Senovės naminio mėsos 
prezervavimo receptuose 
vartojami daug didesni kie
kiai salietros, o taip pat ir 
druskos. Dėl ko?

Industriniai sūdytos mė
sos paruošė j ai taipgi varto
ja dvejopus būdus — dau
giau sūdytą ir salietrytą ir 
mažiau sūdytą ir salietrytą 
(“mild cured ir “heavy cu
red”). Kaip tai galima?

Senovėje neturėjo moder
niškų šaldytuvų. Dažnai 
nebuvo net vėsaus, sauso 
skiepo. Vienatinė vieta lai
kyti mėsai buvo kokia ka
mara ar aukštinis — žiemą 
šaldantį į ledą, vasarą karš
tas. Tai dėl to mėsa turėjo 
būti sutaisytą su daug sa
lietros ir druskos. Rašalas 
turėjo būti stiprus dėl to,

Pradėta amerikiečiu mo
terų kovose už teisę balsuo
ti, teisę rinkti ir būti ren
kamomis, kovo 8-ji jau per 
arti pusę šimtmečip tarnau- 

oterims 
už 

kurie tuo 
gyvenama

me krašte, būna svarbiau
sieji.

Pirmojo Pasaulinio karo 
metu didžios demonstra
cijos nubangavo per dauge
lį Europos šalių reikalau
jant sugrąžinti taiką, sug
rąžinti vyrus ir sūnus iš 
karo frontų, reikalauti duo
nos ir laisvės. Tuomi ypa
čiai pasižymėjo senosios 
caristinės Rusijos moterys, 
kur nesibaigiančiose beduo
nių linijose stovėdamos ne
begalėjo gauti alkaniems 
vaikams duonos. Kur mote
rys buvo jau apnašlėjusios, 
arba apkrautos be paramos 
ir be priežiūros paliktų ka
re sužalotų vyrų aprūpini
mo našta. Tai buvo eksplo
zija jau nebepajėgiamų pa
nešti sunkumų.

Kas gi neatsimena Ispa
nijos moterų galingos de
monstracijos 1936 metais. 
Vadovaujamos garsiosios 
Pasionarijos, ispanės išė
jo į gatves reikalauti suval
dyti galvą keliantį fašizmą.

Ar tie daugtūkstantiniai 
būriai moterų pilnai politi
niai suprato reikšmę fašiz
mo? Gal būt jos vadovavo
si tiktai paviršutiniu pra- 
matymu busimosios padė
ties iš to, kad už fašizmą 
stojo valdančioji klasė ir 
žiauriausieji, žeminusieji 
elementai iš kitu, klasių. Ta- c

ja daugelio šalių 
mobilizacijos punktu 
tuos reikalus, 
laikotarpiu, jų

irImti 3 svarus kudos 
svarą rieebsnės mėsos, un
ciją ir pusę druskos, po bis- 
kelį pipirų ir maltų tam 
tikrų čiobrelių — sage (pa
gal skonį).

Viską su mėsa sumaišyt, 
sykiu sumalti, ir gatava. 
Nėra reikalo būtinai į žar
nas sukimšti, bile kaip pa
vartoti bus gardu. Gali 
šaukštą pasikepti prie kiau
šinio vietoje lašiniukų, gali 
priruošt kaip pečenką, ga
li vynioti į kopūsto lapus 
ar prikimšti žalius pipirus 
ir šutinti puode. Tik reikia 
nesigailėti su ja valgyti 
daržovių. K. Sinkevičiūte.

IŠLAIKYTI IRMAISTUI
MAISTE

Salietros (saltpeter) gali-

. čiau jos pramatė pavojų ir 
masiniai išėjo reikalauti 

• fašistus suvaldyti.
Ištižusi liberalų valdžia 

nesistengė fašistų suvaldy
ti. Tų pat metų liepos mė
nesį ispanai fašistai, su pa
galba. Hitlerio, Mussolinio 
ir viso pasaulio fašistų, už- 

liaudiečiųs, 
savo 

kraujuose.
šalies

Did- 
savo ne- 

ir laisvės

skandino 
liaudį 
vyriškai kovojo 
priklausomybės 
gynime Ispanijos visa liau
dis, kartu ir moterys. Tūks
tančiai jų krito kovoje. 
Tūkstančiai tebežūsta Fran
co kalėjimuose. Tačiau jas 
tebestiprina viltis, kad lais
vės diena sugrįš joms, o 
jeigu ne joms, tai . jų 
kam s..

Joms teikia vilties 
jimas, kad milijonai 
rų visame pasaulyje 

' buojasi

vai-

šių metų 
Amerikos 

taikai, 
taikai, 
ir ryž- 
atlikti

moterys kalba
dainuoja ir groja
aukoja savo centus
tingai pasirenka
bent koki nors darbeli tai
kai. . A-a.

Hartford, Conn

rasale ribotą kiekį dienų, o 
gal ir ta, kuri buvo skys- 
tesniame rašale, bet per vi
są žiemą.

Didžiuma dešrų būna dė
tos salietros pačion mėson. 
Visokia mėsa, kuri išvirta 
tebesilaiko gražios raudo
nos spalvos, yra dėta sa- 

kad nebuvo laiko per ilgai j^otros, kurią suvalgome, 
mirkyti. Mėsa turėjo dar ir | Ypatingai nėra budo, sahet- 
gerai išdžiūti, sudžiūti, kol dešrų išmirkyti ar is- 
oras tebėra šaltas, kad per plauti. .
vasarą galėtų išsilaikyti iki 
šviežios sekamą rudenį.

Turint šaltą skiepą ar ki-t tebesite,
tą atatinkamą vietą, galima 
mažai sūdytą, mažai saliet- 
rytą mėsą išlaikyti kubile 
ar puode apmerktą visą 
žiemą, kaip šiame recepte 
paduota.

Turint moderniškus šal
dytuvus galima visai mažai 
sūdytą arba ir visai nesū
dytą ir nesalietrytą išlaiky
ti per ištisus metus.

Anas, seniau Laisvėje bu
vęs paduotas senovinis re
ceptas patarė palaikyti mė
są tik ribotą skaičių dienų. 
Tad, nesant laboratorinio 
ištyrimo, sunku apytikriai 
pasakyti, kurio recepto mė
sa prisitraukė daugiau 
druskos ir salietros: gal to
ji, kuri buvo tirštesniame

Komerciniai stipriau sū
dytas mėsas gaminant, pas- 

, pataria pirm ga
minimo gerai numirkyti 
per naktį šaltame” vandeny
je, tą vandenį nupilti, pas
kui perpilti ir net iki už
virimo pakaitinti karštame 
vandenyje ir vėl nupilti. Be 
to, mat, būtų ne tiktai per
daug salietros, bet ir per 
sūru.

Lengvai sūdytosioms ir 
mažai salietrytoms to mir
kymo ir pavirimo nereikia. 
Bet, už tai, jų gamintojai 
įsako:

Laikyti gerame šaldytuve 
visuomet.

Taigi, visas sekretas yra 
ne kiekyje salietros ar 
drusko, bet kaip mėsą ke
tiname laikyti įr vartoti.

žino
mo t e-

dar- 
išsaugoti taiką ir 

laisves namie. Bile kur pas
tojimas kelio fašizmui, reiš
kia artėjančią laisvę Ispa
nijos moterims.

Visais Antrojo Pasauli
nio Karo metais, karo prieš 
fašizmą metais, viso denio- 
kratinio pasaulio moterys, 
tarpe jų ir mes, lietuvės, 
mobilizavome paramą fron
tams: darbu karui gamy
boje fabrikuose, karo bo- 
nais, krauju, piniginėmis 
aukomis.

Po karo ne visos susiti
kome vienodas pokarines 
prievoles. Kare sunaikintų 
kraštų moterys metėsi dar
ban atstatyti sugriautus 
namus, pasigaminti maisto, 
drabužio. Tame turi didžius 
nuopelnus Tarybų Sąjun
gos, naujųjų demokratijų ir 
naujosios Kinijos moterys.

Mes, amerikietės, kovoju
sios prieš fašizmą sveti
muose frontuose, po karo 
apsižiūrėjome, kad, mums 
darbuojantis karą laimėti,' 
naminis fašistinis elemen
tas, iš karo susikrautais 
pelnais, gautais darbininkų 
pasiaukojusiu darbu, stipri
no savo reakcines pozici
jas. Įsistiprinęs, dabar gra
sina mūšų liaudies teisėms 
ir laisvėms. Ir grasina pa- j 
šauliui kitu karu.

Viso pasaulio moterys; 
žiūri į mus, amerikietes. 
Amerikos Moterų Kongre
sas pareiškė, kad mums iš
puola pirmoji prievolė "pra
šyti savo valdžios sustab
dyti tas karu gręsiančias 
bombas, paraginti valdžią 
vartoti mūsų šalies ištek
lius ir darbą geresniam gy
venimui kurti. Tuo tikslu 
jos išleido atvirlaiškį, su 
trumpu, bet reikšmingu at
sišaukimu į mūsų preziden-' 
tą. Jame rašo:

President Harry S. Tru
man
White House, 
Washington, D. C. 
Dear Mr. President:
I want my country to 

stop the race to destroy 
humanity. I therefore urge 
you to stop the manufac
ture of the deadly “H” 
Bomb. I want peace.

Kongresas atsišaukė ‘ į 
moteris ir vyrus amerikie
čius pasirašyti tokius at
virlaiškius, parašyti savo 
adresą, pridėjus cento stam-

BAZARO REIKALAS

šeštadienį ii* sekmadienį, 
Į kovo 18-19 dcL, Laisvės Cho
ro Svetainėje, 155 Hunger
ford St., Lietuvių Namo šėri- 
ninkai rengia bazarą. Baza- 
ras prasidės šeštadienį, apie 
2 vai. po pietų, ir tęsis iki vė
lumos sekmadienio vakaro. 
Bus skanių valgiu, gėrimų ir 
gera muzika šokiams. Bus 
gerų įvairių] daiktų. Įžanga 
visiems veltui.

Nors jati turime gerų daik
tų, tačiau komisija atsikreipia 
į visus geros -valios lietuvius 
prašant 'daugiau daiktų paau
koti. Keletas biznierių auka
vo gerų dalykų ir tas bus pa
garsinta bazare. Prašome do
vanas prisiųsti į Laisvės Cho
ro Svetainę, 155 Hungerford 
St., o kam tas neparanku pa
daryti, tai praneškite komisi
jai telefonu: 7-6126.

F. J. Repšys.

ISITEMYKITE!
C

Visi Laisvės skaitytojai, LDS 
nariai ii' ALDLD nariai, įsite- 
mykite šių Įstaigų antrašus, ir 
kada susirašinėjate, tai adre
suokite taip, kaip čia nuro
doma :

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

Tel. Virginia 9-1827

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 raštinė 
atdara kasdien nuo 8-tos vai. 
ryto iki 7-tos vai; vakaro; šeš
tadieniais nuo 9-tos iki 12-tos 
dieną.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Trečiad., Kovo 8, 1950
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ROJUS MIZARA

Kelias i Laimę
11-3-49 —80-

(Tąsa)
— Šį namą, kaip matai, nupirkau ir tau užra

šiau. Man taip daryti patarė ekspertai, -finansinių 
transakcijų žinovai. Jeigu prie manęs kada nors, 
nelaimei atsitikus, khs drįstų kibti, šis namas lieka 
nepaliestas, — mūsų namas. Mudu sau laimingai 
gyvensime ir niekas niekad nedrįs išmesti. Štai, 
kaip! Oficialiai jis Lujizos Kilpienės, o faktinai jis 
mano, — mudvejų abiejų, — nežinau, kuriais su
metimais prilipdžiau šį sakinį.

— O kaip su tarnaite?
— Kokia?
— Kurią žadėjai?
— Laikinąi turime ją pamiršti.
— Aš nepamiršiu! Atsimink, Mykolai! Tu ža

dėjai !
Šiaip taip nutildžiau, nuraminau jauną žmoną. 

Tuomet mudu nuvykome miestan užkąsti ir pasi
važinėti.

Reikėjo Lujizai aprodyti Vandenmiestis, kuriame 
jai teks gyventi.

SKYRIUS ŠEŠIOLIKTAS

Lauktoji ramybė, šviesesnis būvis i laimė, kurios 
laukiau apsivedęs, nuo manęs vis tolo.

Iš pat pirmųjų Lujizos gyvenimo dienų Vanden- 
miestyj ji jautėsi lyg iš laisvo miško pargabentas 
paukštis, uždarytas brangiame narvelyje.

Tarnaitės reikalą išsprendėme taip: aš atliksiu 
pačius juodžiausius namų ruošos darbus: iššluosiu, 
išvalysiu kambarius, .skalbsiu drapanas, parnešiu 
reikmenų iš krautuvės, o Lujiza tegu tik valgyti 
išverda. Tarnaitei samdyti neturėjau pinigų, o jei 
ištekliaus ir būtų buvę, ką gi ji čia veiktų, kuomet 
mudu patys nieko nedirbome? Aš neturėjau jokio 
užsiėmimo, jokio verslo, vis tik dar galvojau ką 
nors veikti, — gal kokią krautuvę Įsigyti, gal ką ki
tą, bet nedarbas mieste buvo toks platus, jog viso
kios dėl biznio atidarymo svajonės sudilo taip greit, 
kaip greit jos įeidavo į galvą. Jei seni biznieriai 
bankrutavo, užsidarinėjo savo įstaigas, tai kaip ga
li naujas drįsti ką nors pradėti!

Esant nuolat abiem namieje, besišiūliuojant drau
ge, mudu pradėjome viens kito nepaisyti, net ne
apkęsti, (—Jai ypatingai pasireiškė Lujizoje, kitaip 
negu aš išauklėtoj.

Vieną dieną Lujiza iškepė man pietums kiauši
nių su bekonu ir pati, atsisėdusi prie lango, susi
ėmusi rankomis galvą, kažin ką gilaus svajojo.

— Kas darosi, brangioji? — klausiau ją. — Ko
dėl pati nevalgai?

— Aš liūdžiu, Mykolai, — atsakė ji. — Labai 
liūdžiu!

— Ko?
— Tu esi toks veršis!
Kodėl aš jai iš mokyto, turtingo ir šlovingo vyro 

patapau “veršis,” nesupratau, o ji man atsisakė 
paaiškinti. O kadaise aš jai panėšėjau į Bonapar
tą Napoleoną!

Neužilgo į mūsų šeimyninio židinio nesantaikos 
ugnelę įsiliejo daugiau piktybinio aliejaus: Visiškai 
netikėtai atvyksta į Vandenmiestį komersantas Zig
muntas Dobilėnas. Atsibeldė jis tiesiog pas mus! 
' — Didele garbe skaitau, ponas Kilpa, aplankyti 
tamstų šventus namelius! — iškilmingai tarė jis 
man, kai mudu pasispaudėme rankas. Bet man jo 
tie žodžiai priešingai skambėjo: nori, nenori, — at
vykau čia gyventi, gyvensiu ir tu man nieko nepa
darysi !

Sulinksmėjusi, Lujiza tuojau pagamino pietų. 
Kai mes visi trys kandome, aš klausinėjau Dobilė- 
ną apie jo biznį, nors tam labai prieštaravo Lujiza.

— Ką gi ponas čia atstovaujate? Kokią kompa
niją, firmą ar įstaigą? — nepaisydamas pykstan
čios žmonos, aš rėmiau jį prie sienos.

Jis man pradėjo minėti kaž kokias firmas, jų 
vardus, kurių aš niekad nebuvau girdėjęs. Minėjo 
jis kažkokią Grimko bendrovę, užsiimdinėjąnčią su
pirkimu anglinių produktų ir jų paskaidymu Lie
tuvoj! Kokių produktų? Jis pats dar nėra nusista
tęs juos išvardinti. Kodėl jis atvyko Vandenmies- 
tin anglinių produktų pirkti, kuomet čia jų visiš
kai nėra — Vandenmiestis ne anglies srityje stovįs 
miestas! Buvo aišku, jog Zigmuntas Dobilėnas nė
ra joks komersantas,' joks vaizbūnas, joks biznįe- 

‘‘rius.
Bevalgant ir bestebint man Dobilėną, kaip per 

miglas prisiminė jo veidas, matytas Palangoje, — 
vakarą, kai mes kurhauzyje smarkiai šuminome, 

ir aš, išgėręs .daugiau nei reikėjo, suminėjau ten 
ponias seseris ir kitus nonsensus. “Tas pats, 
tas pats!” galvojau aš. Man prisiminė ir tai, 
jis tuomet kur buvęs kur nebuvęs sėdo prie 

Lujizos ir, retkarčiais, neva juokais, su ja bučia
vosi !

— Kur gi ponas Dobilėnas manote apsistoti? Ar 
ilgai žadate Vandenmiestyj pagyventi? — rieeiau 
svečią iš karto dviem klausimais, dar vis tarytum 
savo akimis netikėdamas, kad jis yra tas pats, kurį 
mačiau Palangoje ir kuris man tuomet baisiai ne
patiko !

— Tai matot, ponas, — atsakė jis, lyg mikčioda
mas, — komercija yra, kaip žmogus ... žmogus pir
miausiai pradeda šliaužioti, paskui visomis ketu
riomis rėplinėti, — vėliau, kaip girtas, ant kojų 
vartelioti...

— Ne, ne, ponas, aš klausiu ne apie komerciją, 
bet apie tai, kur manote apsistoti ir kaip ilgai Van- 
denmiestyj būsite?

Lujiza supyko! Pirmiau ji man neitriamiškai 
merkė akia, vėliau koja pastalėje kirto keletą smū
gių į mano korna, da paskui:

— Mvkolai! Stebiuosi, kad tu pasiėmei ne šeimi
ninko, bet prokuroro rolę ir svečią kankinti pradė
jai!... Ar gi tu nežinai, kad mes turime specialų 
tuščią miegamąjį, paruoštą kaip tik tokiems švie
siems svečiams, kaip ponas Zigmuntas? Ar ne tu 
pats ji paruošei?! Argi tu man nesakei?! Dieve ma-

* no! Kaip tau sunku išmokti!.. .
— Ko išmokti? — susimaišęs, klausiau Lujiza.
Ji didžiai nustebo mano įžūlumu.
— Išmokti būti kultūringu! Svečias atvyko iš tė

vynės komercijos reikalais, rūpinasi krašto gerove 
ir nori pas mus pagyventi ir apsidairyti, o tu!...

— Aš tik klausiau jo api-e biznį!
— Apie kokį biznį?
— Girdėjai!
— Tave tik girdėti neužtenka, — tave reikia mo

kėti dar ir suprasti.
Šitaip Lujiza nutraukė pradėtą mano kamanti

nėjimą, taikytą svečiui, kuris sau ramiai sėdėjo ir 
garsiai rūgavo alumi, tik ką išgertu!

Dabar mačiau, jog Zigmuntas Dobilėnas čia gy
vens. Čia miegos, čia kur nors sau per dienas sė
dės ir čia valgys! Mano laimė glūdėjo tik tame, kad 
nei svečias nei Lujiza dar nemokėjo vairuoti auto
mobilio !

Pavasario dienos ilgėjo ir aš kai kada, susisodi
nęs abudu — žmoną su komersantu, — mašinon, 
veždavau po laukus, po apylinkes parodyti Ameri
ką. Vakarais visi trys eidavome į kino teatrą. Ra
minausi nors tuo, kad juodu mėgo tokius pačius fil
mus, kaip ir aš: apie gengsterius, žmogžudystes, di- 
vorsus-ištuokas, ir kūdikių vogimus. Visi trys sė
dėdavome kino teatre ir džiaugdavomės meno' še
devrais, — kai kada net iš akių ašaros liedavosi iš 
džiaugsmo, — o kai kada dėl gailesčio gengsteriams, 
kai juos sučiupdavo gabioji ir tvirtoji FBI ranka!

Bet kai išeidavome iš kino, ir aš ištardavau pa- 
girų žodį matytam filmui, tai Lujiza tuojau imda
vosi teigti, būk aš nesuprantu meno: menas ne ten, 
kur gengsberis žmogų bei įstaigą užpuola ir žudo, 
sako ji, bet ten, kur jame gema mintis tai padaryti! 
O jeigu aš ką papeikdavau, — ji rūpestingai tai 
išgarbindavo!

Negalėjome dabar mudu susitaikyti niekame: 
kas man saldu — jai kartu, kas man džiaugsmas, 
jai — ašaros!

Kai kada vakarais juodu abu kaž kur eidavo, gal 
pakalnėn, prie ežero pasižvalgyti ir pasidžiaugti 
gamtos grožiu. Mane tai labai rūpino. Vieną kartą 
aš -einu iš paskos ir stebiu, kur juodu žygiuos?

Atsargiai, iš tolo tėmydamas, aš juodu nusekiau 
iki tos vietos, kur mudu su Dora kadaise praleidome 
ne vieną vakarą! Žiūriu ir regiu: atsisėda juodu 
ten pat, kur mudu su Dora sėdėdavome! Aš pradė
jau drebėti ir, pasislėpęs už storo medžio, ilgokai 
tėmyti, kas bus toliau. Tačiau neįvyko nieko ypatin
ga: juodu užsirūkė cigaretus, ramiai, rodosi, ne
kaltai sau sėdėjo ir kažin ką kalbėjosi, dažnai gar
siai nusikvatodami.

Kai grįžome namo, juodu buvo pikti ir nekalbūs. 
Prieš eisiant lovon, Lujiza mane tyliai, bet piktai 
barė:

— Kam tu mudu sekioji, a?!
— Aš? — nuduodamas) nekaltą, klausiau.
— Manai, mudu akli! !
— Atsiprašau, brangioji, — tariau aš nuolan

kiai, užuot ją išbaręs.
— Koks čia atsiprašymas! Aš tau pasakysiu, 

Mykolai: jei tu taip elgsiesi, aš su tavim negyven
siu. Ne! Dar neapsisprendžiau, ar tave šią naktį į 
lovą priimti, ar ne? ... Na, drunk!.. .

Dabar užsiimti kuo rimtesniu aš negalėjau nė 
pagalvoti. Mane ūžgulė kai kurios žiaurios mintys, 
kurių aš pradėjau bijotis. Atrodė, jog komersantas 
Zigmuntas Dobilėnas atvyko iš Lietuvos drauge su 
ja, kaip neoficialus Lujizos vyras. Jau pradėjau net 
ir sapnuoti baisius sapnus, susijusius su dienomis 
galvotomis temomis. Vieną naktį sapnavau, tarytum 
Dobilėnas su Lujiza mane smaugia.

Tolimesnė gyvenimo eiga, tačiau, parodė, jog ši
tos mano bėdos buvo tik didžiųjų busimųjų bėdų 
antmesti šešėliai.

II.
• Vieną ankstyvą popietį skambina man senas pa
žįstamas.

— Ponas Kilpa? , * "
— Taip, tas pats! Ko norit?
— Čia kalba Kamštis. Klausyk: ar skaitei šios 

dienos popietinį laikraštį?
— Ne! Aš dabar jokių laikraščių neskaitau, — 

aiškinausi. — Perdaug esu užimtas.
— Hm... būtų gerai, jei paskaitytum. Patariu 

jums koveikiausiai nuvykti miestan nusipirkti ir 
paskaityti. Koveikiausiai!

Aš dar norėjau kai ko pasiteirauti, bet Kamštis 
užtrenkė telefono ragelį. “Kas čia,” galvojau, “nori 
iš manęs pasišaipyti?” |

(Bus daugiau)

Tarybinėse Pabaltijo 
Respublikose

Kolūkiečiai ir kolūkietės 
mokosi

Apie du tūkstančiai Lie
tuvos valstiečių-vyrų ir mo
terų — kurie šiemet nemo
kamai mokėsi kursuose, į- 
sigijo mašinų - traktorių 
stočių traktorininkų, kom
bainininkų, mechanikų spe
cialybes. Daugiau kaip 2000 
kolūkiečių — vyrų ir mo
terų — baigė melžėjų, kiau
lių šėrikių, arklininkų kur
sus. Daugiau kaip 700 žmo
nių mokėsi brigadininkų - 
laukininkų bei gyvulinin
kystės fermų vedėjų kur
suose. Gausiuose agronomi
jos, zootechnikos bei kituo
se rateliuose ir mokyklose 
šiemet mokosi iki 10 tūks
tančių kolūkiečių.

Respublikoje įsteigta dvi 
žemės ūkio mokyklos ir aš- 
tuoni žemės ūkio techniku
mai. Veikia Žemės Ūkio ir 
Veterinarijos Akademijos.

Mokslo bei darbo 
darbuotojų 

bendradarbiavimas
Kauno Valstybinio Uni

versiteto (Lietuva) profe
soriai ir dėstytojai palaiko 
nuolatinį ryšį su miesto 50 
pramoninių įmonių. Mecha- • 
nikos fakulteto moksliniai 
darbuotojai, pavyzdžiui, 
padėjo didesnę dalį “Ne-. 
ries” metalų plaunamosios 
gamyklos staklių pervesti į 
greituosius darbo režimus, 
perjungti daugelio, išdirbi- 1 
nių gamyba į srovinę, su- Aukščiausiosios 
rasti būda kaip labiausiait Prezidiumas 
racionaliai sunaudoti me
džiagą. Universiteto moks
liniai darbuotojai šiemet 
paskaitė įmonėse per tris 
šimtus paskaitų bei refera
tų mokslo bei technikos 
klausimais.

šeši tūkstančiai hektarų 
naujų sodų

Estijos TSR Ministrų Ta
ryba priėmė šešerių metų 
planą sodininkystei respub
likoje išvystyti. Per tuos 
metus įveisti vaisių sodai 
daugiau kaip šešių tūkstan
čių hektarų plote. Dabar 
steigiami vaisių daigynai. 
Iš broliškųjų tarybinių res
publikų Estijos kolūkiai 
gauna mičiurininės Vaisme- ; 
džių rūšies, specialias maši
nas, inventorių.

menė bei S. Tikuišienė ir 
gelžkelio sargo žmona A. 
Lapinskienė, išauklėjusios 
po 11 ir daugiau vaikų, ap
dovanotos ordinu ‘‘Motina - 
Didvyrė”. /

Ordinais ir medaliais Lie- 
truvos TSR apdovanota 
apie 16 tūkstančių daugia
vaikių motinų.

Hudson, Mass.
Mirė Mykolas Rimkus

Semis Hudson o gyventojas 
Mykolas Rimkus mirė. Jis bu
vo 74 metų amžiaus, šiame 
miestelyj išgyveno 45 metus.

Apie 300 Užlaikė valgomų daiktų krau- 
kolūkių šiemet į- tuvę. Išauklėjo sūnų — Vik

torą ir dukra—Zosę.
Velionis prigulėjo prie pa

žangių draugijų
liečiu Kliubo, LDS 66 kuopos 
ir kitų. Jis buvo ir jų tvėrė
jas. Rėmė pažangų judėjimą. 
Buvo laisvos minties, tai ir 

Į palaidotas laisvai. Buvo dien
raščio Laisvės skaitytojas.

1 Draugijos nupirko gražių gė
lių vainikus, o draugai ir 
draugės nuoširdžiai atidavė 
jam paskutinę pagarbą paly
dėdami Į kapus. Palaidotas 
26 d. vasario, miesto kapinė
se. Prie karsto atsisveikini
mo kalbą pasakė J. Juškevi
čius. Karstas pastatytas ko
plyčioje, o pavasarį bus pa
laidotas į žemę.

Iš Lietuvos paėjo iš Žemai
tijos. Lai būna jam amžinai 
ramu ilsėtis, o giminėms už
uojauta !

veisia vaisių sodus. Medžius 
bei uogynus sodina pasody-1 
biniuose kolūkiečių, darbi
ninkų, tarnautojų sklypuo
se.
Tūkstančiai darbo žmonių 

ruošiasi Dainų šventei 
Daugiau kaip 300 chorų Į 

ir liaudies instrumentų an-. 
samblių, kurie Estijos kolū
kiuose buvo įkurti paskuti
niuoju laiku, ruošiasi Dai
nų šventei, skirtai Tarybų 
Estijos dešimtosioms meti
nėms. 1950 metų vasarą į 
dainininkų lauką išeis 1340 
kolektyvų — vyrų, moterų 

lir vaikų chorų, liaudies ins
trumentų bei šokių ansambr 
lių. 45000 miesto bei kai^ 
mo darbo žmonių dalyvaus 
šioje estų tautos šventėje.

Daugiavaikių motinų 
apdovanojimas

Neseniai Lietuvos TSR
Tarybos 

apdovanojo 
“Motinystės Šlovės” ordinu 
bei “Motinystės medaliu” 
357 motinas — darbininkes, 
kolūkietes, tarnautojas, iš
auginusias po 5 ir daugiau 
vaikų. Daugiavaikės moti
nos — kolūkietės S. Tvaro-

Liet. Pi-

Vasario 25 d. traukinis 
užmušė L. Metever. Motina, 
sūnus ir dukra važiavo auto- 
mobiliumi į miestą skersai 
gelžkelio bėgius, tuom kartu 
atbėgo traukinys. Sūnus su
žeistas, motina vietoj užmuš
ta, duktė taipgi skaudžiai su
žeista.

P. Vaitekūnas.

Dienraščio Laisves

BAZARAS
PACKAGE PARTY & DANCE

Bus Dvi Dienas: šeštadienį ir Sekmadienį

Kovo-March 25 ir 26
Šeštadienį prasidės 6-tą vai. vakare

Sekmadienį nuo 2-ros vai. po pietų

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiam
Kasdieną bus margumynų programa ir šokiai

LIBERTY AUDITORIUM
(Lietuvių Kultūriniame Centre)

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

Įžanga 40c asmeniui (valdžiai taksai įskaityti)

Geri valgiai, pilni pietūs dienom ir vakarais

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

4 pusl.i—Laisve (Liberty, ĮJth. Daily)— Trečiad., Kovo 8/ 1950



Baltimore, Nd.
Lietuviu Bendrovės direkto- 

> rių metinis susirinkimas įvyko 
, vasario 8 d., 851 Hollins St. 

«*> Valdyba priešakyj su prijzi- 
f dentu D. Mičiuliu pateikė ra

portą, bet prezidentas nepa
siūlė jokiu planų 'bendrovės 
gerovei. Jis siūlė visus “ko
munistus” mesti laukan ir 
perskaitė rezoliuciją, siūlyda
mas “komunistus vyti lau
kan.”

Lietuviu kriaučių 218 loka- 
lo prezidentas J. Statkus pa
stebėjo, kad ta rezoliucija be 
organizacijos parašo, tai jos 
ir negalima priimti.

Bet kas čia tvarkos paiso, 
ponas Mičiulis su savo vien
minčiais pravarė tą rezoliuci
ją. Bet štai nėra nei vienos 
čia komunistų organizacijos. 
Bet ką tas reiškia, jis siūlo 
mesti progresyvių organizaci
jas.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 25 kuopos delegatas 
klausia, ką, ar prezidentas ir 
jo vienminčiai mano ir LLD 
kuopą mesti ? čia .kyla tar- 

V'. pe -delegatų nepasitenkinimas 
prezidento bosavimu, delega
tai kalba, kad visi jie yra 
progresyviai. Ponas Mičiulis 
bala ir raudonuoja.

štai eina naujos valdybos 
rinkimai. Senas ponas Mi

čiulis, kuris taip bosavo ir 
manė, kąd jis gali daryti, kaip 
nori, gauna 17 balsų, oLn^u- 
jas kandidatas V. Velžys-—25 
balsus. Reiškia, ponas Mičiu
lis puldamas progresyvius 
patsai neteko pasitikėjimo. 
Senas sekretorius Gapšys re
zignavo, tai naujas Agnes Ta- 
mulionis tapo išrinkta, o kįti 
pasiliko seni valdybos nariai. 
Gerų pasekmių valdybai ben
drovės reikalus tvarkyti.

Gyvenimą^- įrodė, kad lie
tuviai nemyli tų, kurie įneša 
suirutę, kursto vienus prieš 
kitus, kenkia* vienybei ir or
ganizacijoms.

Svyrūnėlis.

Rockford, III.
Nežinau, kodėl taip mažai 

rašoma žinių iš mūsų miesto, 
ypatingai apie moterų klubo 
veikimą praeitų metų ir šių 
metų pradžioj.

Vasario 11 d., tai yra šeš
tadienio vakare, buvo sureng
ta “Valentine” pare ir bu
vo pasekminga. Už tai kre
ditas komisijai, kuri gražiai 
papuošė svetainę pritaikant 
tam parengimui, parūpino už
kandžių ir kitokias svietui 
linksmybes. Svečių buvo pil
nutėlė Paškevičiaus svetainė.

širdingai ačiū Albertui 
Akūnui, kuris padovanojo sa-

vo rankų darbo karpetuką, 
už kurį gauta geroka kaina.

A. Ąkūnas, antro pasauli
nio karo veteranas,' buvo su
žeistas. Jis. laipsniškai tai
sosi.

Klubo narę B. žuklienę, tik 
mirus jos draugui W. žukliui, 
dar ašaroms nenudžiūvus, už 
savaitės laiko patiko nelaimė. 
Besiruošdama ant ūkio pasly
do ir skaudžiai užgavo ranką. 
Turėjo dešinę ranką dėti Į 
gipsą.

K. Akelaitieitė buvo smar
kiai susirgusi gal\*os skaudėji
mu ir ilgoką laik gulėjo lo

 

voj. Ji yra moterų\lubo se
kretorė.

M. Radzevičienė, moterų 
klubo protokolų i*aštininkė, iš
važiavo -į Elot’idą pasimaudy
ti šiltam vandenyj. Apleido 
Rockfordą 17 d. vas. mėnesio. 
Linkiu gero pasisekimo kelio
nėje.

Pasikalbėjimas su “Dipukais”

. i
šdštadien], tuoj po vidudie

nio, grupė brooklyniečių di
pukų, skaičiuje 7, atvyko mus 
aplankyti. Šią pilgrimų gru
pę vadovavo mano artimas 
giminaitis. Visi jauni ir iŠ iš
vaizdos nęšpetnai atrodanti 
vyrai.

Užkomandavau savo prisie- 
gą pastoroti užkandžių, o aš 
pristačiau ,bonką stiprybės. 
Kai viskas buvo tvarkoje, ta- 

d i pūkus
: kokios parapijos 

kokio kaimo, ir 
Visi suvalkie-

oj

būsime įrašyti į knygą kaipo 
neištikimi. Mes užklausėme, 
ką turėsime tenai daryti? Pa
aiškino, kad turėsime tėmyt 
tą didelį poną Buivydą, ir ką 
jis darys, tai ir mes privalome 
tą daryti. Jei jis treptels ko
ja, tai ir mes turime trypti. 
Jei jis riktelės, f ai ir mes 
rime bliauti.

tu-

tik 
tai

Calif, profesoriai smerkia VARŠAVA. — Lenkijos 
vąldžia paruošia pusei riri-• • V | • VaitlZlcl pdL UUkJld pUOVIpriesaiką pries komunizmą ^no darbininkų sveikat

JUMS TIKRA! REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ISIGYKIT JAS TUOJAU 
i-

Antanas Ambrozas sunkiai 
sirgo plaučiui uždegimu ; buvo 
ligoninėj apieJ dvi savaites. 
Vartojo oksigėhą, kad galėtų 
kvėpuoti. Dabar jau namie, 
bet dar silpnas. Linkiu greit 
pasveikti draugėms ii* drau
gui. ' -

Vasario 7 d.imirė Jonas Jo
vaiša, ilgai išsirgęs ligoninėj.. 
Palaidotas 11 d., šeštadienį, 
popiet, Greenwood kapinėse. 
Mandagiai ir draugiškai .pa
tarnavo karstnešiai, MasOn‘ic 
Lodge No. 166 nariai.' M. Jo- 
vaišionė palydovus pavaišino 
skaniais pietumis lietuvių sve
tainėje. M. R.

da pradėjau tuos 
“skryninti” 
iš Lietuvos, 
tam panašiai.
čiai, nuo Virbalio, žaliosios ir 
Alvito. Visi gimnazistai ir 
turėję didelius cinus prie Sme
tonos valdžios.

M u m s b esi k a m a n t i n ė j a n t, 
vienas dipukų atsikreipė į ma
ne ir sako:

—Ponas, kad loska uždė-

—O kur tamsta norite, kad 
jį užclėčiau ?

—Ant pono Ginkaus—da
bai* jo programa.

"Aš sėdžiu ir mąstau, kaip 
pradėti: ar Ginkų dėt ant ra
dijo, ar

Mano

Na, ir susirinkom. Kaip 
svetainės duns atidarė, 
mes ir pripildėme svetainę.

Komitetas atėjęs apsidairė 
ir, pamatęs mūs naujus vei
dus svetainėje, atsisakė susi
rinkimą pradėti. Buivydas su
riko, kad jei komitetas abe
joja, jog ,čia susirinkę nę, visi 
unijistai, tai tegul patikrina 
narines korteles. Mums buvo 
iš anksto įsakyta, jei jie ban
dys sužiūrėti, kuris unijistas, 
o kuris ne, tai kad mes vaikš
čiotume po svetainę ir pro vie
nas kitą maišytumūsi, kad jie 
jokiu būdu negalėtų sukon
troliuoti.

San Francisco. — Didžio
ji dauguma Californijos U- 
niversiteto profesorių pro-’ 
tesuoja, kad universiteto 
direktoriatas pareikalavo 
prisiekti, kad jie komuniz
mo priešai. Profesoriai jau
čiasi pilnai ištikimi Jung
tinėms Valstijoms, bet sako, 
tokia priesaika būtų paže
minimas jiems.

Kai kurie žymiausi uni
versiteto mokslininkai gra
sina pasitraukti iš vietos, 
jeigu bus spiriami prisiekt 

; prieš komunistus.

vietes ir poilsio vietas va
sarinėms atostogoms.

PRANEŠIMAI
CLIFFSIDE,. N. J.

LDS 115 kuopos susirinkimas 
jvyks penktadieni, 10 d. kovo, 8 
vai. 
346

vakare, pas K. Steponavičių,
Palisade Ave. Sekr.

(42-43)

Montreal, Canada

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 12 dieną kovo 
(March), prasidės 3 vai. po pietų, 
735 Fairmounč Avė. Visos narės 
dalyvaukite šiame susirinkime, nes 
yra didelis darbas, tai prisirengimas 

| prie mūsų parengimo, kur bus per
statytas veikalas “Trilypė Pora,’’ 
kovo (March) 18 d. Sekr.

(42-43)

ra d i j ą a nt G i n k aus ? 
gimine dipukas pasi- 
ir priėjęs prie radijo

nieko nėra keblaus? 
už šio bambaluko ii

kaip jis sa- 
pasigii do 
tuom sy- 
Kaip ir 

smarkiai 
“Liežu-

—Ar daug jūs ne kriaučių 
buvote susirinkę?

—Tikros skaitlinės negali
ma atspėti, bet nemažiau „visų 
susirinkusių pusė publikos.

DU DIDELI parengimai

Pažangūs šios kolonijos lie
tuviai jau kuris laikas atgal 
pradėjo ruoštis dideliam kon
certui, kuris -numatomas ba
landžio (April) mėnesyje, 
šio koncerto žvaigžde turėsi
me garsią amerikietę daini
ninkę Birutę Ramoškaitę. •

jDetališkesnius pranešimus 
apie koncertą 
mos dalyvius 
liau. Sekite.

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. Moterų Skyrius ren

gia Mote/rj Dienos apvaikščiojimą 8 
d. kovo (March) Lietuvių svetainėj, 
103 Green St., Waterbury, Conn. 
Pradžia 8 vai. vakare .Kalbės K. 
Stanislovaitienė, ką tik grįžus iš 
Progresyvių Partijos antros konven
cijos. Ji turės daug ko naujo pa
sakyti apie moterų kovas. Taipgi bus 
ir vaišių, galėsime užsikąsti, drau
giškai pasidalinti mintimis. Visus ir 
visas kviečia komitetas. (42-43)

ir kitus progra- 
teks rašyti vė-

rasėj ui teko nu-

ten

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

i Prirengė ■
I DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS •

ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji pa- , 
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap- 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis,,kai šuo ar katė įkanda; kai 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas Į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas^ puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis*, nuo jų įdegimas odos, pūslėjimas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.

Skęstant, prigėrusio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas.
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdestytų'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.

I
Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

i
- « ♦ »----------

| Į
Kita svarbi knyga yra

I hirbininkij Sveikata
■ Parašė

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

I gyvybės atsiradimą, apie ligas iv 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.

Virėja
Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui

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

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

Užsisakydami knygas, rašykite:
♦

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

PARĖ

Vasario 19 d. keletas drau
gų surengė J. Beržiniui “sur
prise party,” laisvės Choro 
Svetainėje. Nuo 3-čios valan
dos jau pradėjo svečiai rink
tis’ ir apie 5 valandą jų bu

ll. Atvyksta ir J. 
nuolatinis visuome- 
judėjimo rėmėjas,

v o virs 
Beržinis, 
meniško 
jam pardavė bilietą, kaip ir 
visiems, bot neužilgo jis; pa
tyrė, kad tai jam “surprise I 
party” yra surengta.

J. Beržinis per 10 metų iš
buvo Lietuvių Naimo Bendro
vės pirmininku ir daug dar
bavosi. Skaniai pavalgius ir 
išsigėrus dalyviai išreiškė pa
geidavimą paremti liaudies 
kovas už laisvę ir demokra- 
tija, gelbėti areštuotus drau
gus—Vincą Andrulį ir kitus.

I Tuojau tiems reikalams bu
vo renkamos aukos. K. Mill
er ir J. Thomas surinko $24.-

kas $17.45, tai bendrai pa
sidarė $44.90. Pares rengė
jai visiems aukavusiems ta
ria širdingai ačiū! Aukavo 
sekamai:

F. J. Repšys $10, L. Man- 
kienė ir M. Bulkcvičius po 
$2.50. Po $2 aukavo: V. ir

J. Burch, Ju-

Barison,

M. Staugaičiai
liūs Arlavičius ir F. Roman.

, Po $1 aukavo:
'Mrs. ir Mr. Dudenloff ir F. Be-

"cys, V. Draugas, L. žemaitis, 
’ Z. Yuška, J. Širvydas, M. Ber
notiene, Mrs. ir Mr. Miller, 
Mr. ir Mrs. Slipkus, M. Sa
baliauskienė, M. Johnson, J. 
Gailiūnas ir Mrs. Norkaitis.*

Po. 50 centų aukavo: B. 
Muleranka, C. Miller, 
lauskas, S.
kiūnas, O. 
tulionis, J. 
Ramoška.

Kavarsky
Skardžius
Yaskonis

J. Kaz-
A. Kiš-

ir M.
Repšys.

Nutverk 
suk iki Ginkus užeis.

Pasukinėjau, 
ko, bambai ūką
Ginkaus balsas. Jis 
kiti rėžė spyčių. 
visados, Ginku.s 
krankštelėjo ir sako:
vis i nosį įlindo—atsiprašau.”

Vienas dipukas itin pasi- 
britkėdamas sako:

—Man net viduriai susi
maišo beklausant tos grubi jo
niškos Ginkaus kalbos.

Antras dipukas aiškina:
—Man vienas senas lietu

vis amerikonas sakė, kad jis 
ne lietuvis, o tik prisiplakęs 
prie lietuvių.

■ —Tai kokios jis tautos, jei 
ne lietuvis? Juk jo ir pavar
dė skamba lietuviškai.

—Pavardės tu čia, Ameri
koje, nesupaisysi. Jis gali 
būt Ginkus arba Ginkevički. 
Jūs, ponas, pažįstat Ginkų ?- 
užklausė manęs dipukas.

—Ne, nepažįstu ir nežinau, 
kokios veislės jis yra.

Dipukas tęsė savo kalbą:
—Stebėtina! Jis nuolatos 

atsirekomenduoja, k a d jau 
arti 20 metų kalba per radi- 

neišmoko lietuvių kal
inėtų

pasikalbėjimą.
—Na, kas daugiau ten jū

sų didmiesty j naujo?
—Nieko ypatingo. Neperse

niai turėjome parodą prie 
Kultūros namo, ant Atlantic 
Avenue.

—Parodą! 
rodėte?

—Nugi nieko. Mes ir pa
tys pabėgom iš tos parodos.

—Iš vakaro buvo sušauktas 
susirinkimas parapijos/ svetai
nėj’. Prabaščius ir kiti ponai 
pasakė smarkius grasinimus 
mums, kad turime vis\ būti 
prie Kultūros namo ir, kai]) 
jie sako, pikietuoti. Kai ku
rie pikietavo, bot mos nuėję 
pasišvaisfėm ir užėję už 
kanypo pasukome namų link. 
Daugiau to nebus. Kaip tik 
apsiprasim ir susipažinsim su i 
čionaitine padėtimi, 
mus už kvailius 
Mes visi girdėjome, 
rikonai praeidami 
parodą ir sakė:

šių žodžių 
girsti, kad ML Sūnų ir 'Duk
terų Pašaipinės Draugijoms pa
rengimų komisija su valdyba 
jau yra nutarę ruošti didelę 
vakarienę Verdunę, taipgi ba
landžio (April) mėnesį. Tai
gi, kaip matote, balandžio 
mėnesyje įvyks du dideli pa
rengimai. šios kolonijos lie
tuviai galite jau iš kalno ruoš
tis juose dalyvauti.

SCRANTON, PA.
Liter. Draugijos 39 kuopos susi

rinkimas atsibus 12 d. kovo (March) 
pas draugę E. Geležąuckicnę, 1210 
Blair Ave., pradžia 3-čią vai. po 
pietų. Visi draugai dalyvaukite, nes 
turime daup svarbių reikalų aptąrti. 
Taip pat, kurie dar neužsimokėjote 
duokles už šiuos metus ,tai būtinai 
tą padarykite. Būtų gaila kad dėl 
kelių draugų neužsimokėjimo, mūsų 
kuopa netektų garbės kuopos vardo. 
Sekr. P. Šlekaitis (42-43)

PA.
koncertą, 
pagarsė-

PARDAVIMAI

PHILADELPHIA,
Progr. Partija rengia 

kuriame pildys programą 
jęs dainininkas ir kalbėtojas, P.P.
vadas, Paul Robesonas ir kiti artis
tai. Lietuvių pąžangioji visuomenė 
turėtų padauginti publiką. Koncer
tas įvyks Metropolitan Opera salėje, 
Broad ir Poplar Sts., 8:30 vai. vak., 
kovo 11 d. įžanga 65c. ir aukštes
nėmis kainomis. Rep.

PARSIDUODA FLORIDOJ
šešių apartmentų 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.

tai jie 
nelaikys, 
kai ame- 

tėmijo tą
“Crazy po-

i ršioje te-

Parsiduoda Floridoje
Parsiduoda 5-kių didelių kamba

rių namas, viena hiailė už miesto; 
su visais fornišais. Dveji porčiai su 
skrynais, didelis daržas ir gara- 
džius; vištos ir karvė. $9,000.00. Jei 
pirkikas gyvena ant vietos tai nerei
kia taksų mokėti. Pardavimo prie
žastis: aplinkybės verčia savininką 
važiuoti j kitą miestą. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės: J. G. 1723 
So. Pond St., Ocala, Florida

(42-47)

HARTFORD, CONN.
Literatūros Draugijos narių mitingas

LLD 68 kp. napių mėnesinis susi
rinkimas jvyks 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., 

įvyks kovo (March) 11 d., ateinantį 
šeštadienį. Vakarienė 6:30 vai. va
kare, Gcdemino Salėje, 575 Joseph 
Ave. Kviečiame visus dalyvauti.
Sekr. (41-42)

buvo apie SKEEBKITĖS LAISVĖJE

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964
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ją, O 
bos. Lietuvoj per tiek 
laiko išmokydavo karvę į me- [

tema

ko

Kai]) vokiečiai 
tai radosi 

neprietelių lietuvių, ku- 
melagingai įskųsdavo 
nepatinkamus lietuvius, 
juos nužudydavo. . Di-

kad

Jie

tu 
ta-

ir- 
bu-

Tuomi tą pokalbio 
baigėme.

Mano giminė pradėjo kal
bėt nauja tema. Jis aiškina:

—Kiek laiko atgal buvau 
nusiųstas į Brook lyno kriau
čių susirinkimą. Dievulėli, 
tik muštynės neiškilo.

Aš jam pastebėjau, 
nesi kriaučius, tai kas 
ve siuntė ?

—Mes visi buvom,
gi ne kriaučiai, bet ir jie 
vo susirinkime.

—Aš šio dalyko nesupran
tu. Jūs nesate kriaučiai ir 
turėjote cit į kriaučių susirin
kimą?

—Dalykas buvo toks: Ga
vome pakvietimą susirinkt į 
parapijos svetainę. Kai su
sirinkom, tai svetainėje buvo 
prabaščius ir keletas šiaip po
nų. Jie mus instruktavo, kad 
rytoj vakare turime būt kriau
čių susirinkime, o jei ne, tai

Tuomi baigėme 
moję pokalbį.

Naujoji tema
Lietuvą . Įdomių nuotikių pa
pasakojo tie dipukai, ypač 
apie suvalkiečių ūkininkų 
streiką ir kaip .tuos ūkininkus 
Smetonos budeliai sušaudė. 
Papasakojo ir apie lietuvius 
hitlerinių kus.
užplūdo Lietuvą, 
tokių 
rie 
jiems 
o šie
pūkas papasakojo:

—Vienas iš mūs parapijos, 
buvęs prie Smetonos valdžios 
policistu, kai tik vokiečiai už
plūdo Lietuvą, tai jis buvo ne 
tik išdavikas, bet ir žudikas. 
Kartu su vokiečiais daug Lie
tuvoje gyvenusių - žydų išžu
dė, ir tai yra faktas. Dabar 
gyvena Brooklyne — paklus
nus ir dievobaimingas žmo
gus. Jis irgi' rioglinėjo (pi
kietavo) Kultūros namą.

Tuomi baigėme pasikalbė
jimą ir besiedą. 
nant dipukai 
kartą atvežti 
iš Brook lyno*
daugiau įspūdžių apie Lietu-

Edgewaterietis.

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

S.TELEVISION
SHUFFLE BOARD

A

« CHARLES J. ROMAN

Atsisveiki- 
pažadėjo kitą 
daugiau žinių 
ir papasakoti

vą.

ZANES’ PACKAGE STOKE
»

Lietuviška Krautuvė
LIKERIAI, VYNAI IR ALUS

PETER YANUKONIS 
savininkas •

33 Center Street, Methuen, Mass,
Dėl Greito Pristatymo

Tclefonuokite 20167

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės įe 

Lorimer Coffee Shop 
Frank. Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus' 
pasirinkimas.

ij. .ii 11 1 11 11 . 1

x laidotuvių 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimu 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patąmą- 
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tpl. Poplar 4110

5 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Trečiad., Kovo 8, 1950
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LKM dalyvaus 
šokių festivalyj

Lietuviu Kalbos Mokyklėlė 
(LKM) yrh užkviesta ir pasi
žadėjo dalyvauti LMS 3 aps
krities ruošiamame tautinių šo
kių festivalyje. Daugeliui iš 
Brooklyno ir apylinkės lietuvių 
jau teko matyli mūsų LKM jau
nuolius šokant. Festivalyje juos 
ne tik matysite šokant, bet, ku
rie norės mokintis, jaunuoliai 
tiems duos instrukcijas- Taip 
buvo daroma praeitą vasarą 
LMS vasarinėje mokykloje: 
Al Merkio (filadelfiečio) vado
vybėje, šoko ne vien tik moki
niai, kartu su mokiniais ir sve
čiai — visa publika. Taip bus 
ir čia.

Festivalis įvyks jau šį šešta
dienį, 11 dienos kovo 8 valandą 
vakare, Liberty Auditorium.

Tikimasi labai daug svečių, 
o ypatingai jaunuolių, ne vieni 
lietuvių, o ir svetimtaučių, nes, 
kaip rengėjai praneša, apart 
lietuviškų tautinių šokių, bus 
ir kitų tautinių grupių šokiai.

Jžanga į visa tai tik vienas 
doleris.

Pasimatysime -šį šeštadienį.
V eiksnys.

Pirmutinė Graži Auka
Kaip kasmet, taip šiemet L. 

K. Klubas yra pasimojęs 
smarkiai pasidarbuoti dėl su
kėlimo lėšų Amerikos žmonių 
teisių gynimui. Bruklyniečiai 
tam svarbiam reikalui yra pa
siryžę šiemet surinkti apie 
tūkstantį dolerių. Nėra jokios 
abejonės, jog tą tikslą pa
sieks, savo garbingą kvotą iš
pildys.

Pirmutinės dvi gražios au
kos jau pasirodė. Geri žmo
nės ir puikūs veikėjai Ona 
Višniauskienė ir Višniauskas 
paaukojo $10. Taip pat A. 
Bimba aukoja $10 .

Labai prašomi greitai atsi
liepti visi pažangiečiai, kurie 
išgalite ir norite paaukoti 
Amerikos žmonių teisių gyni
mui. A. B.

Užbaigė
Praėjusį sekmadienį Brook

lyno tiltu, jungiančiu Manhat- 
taną ir Brooklyną, pravažiavo 
paskutinis gatvekaris.

Nuo dabar per tą tiltą gat- 
vekariai daugiau nebekur- 
suos: jų vietą užims busai.

Palaipsniui Brooklyne ir 
Manhattane baigiasi gatveka- 
rių dienelės, — po biskelį jie 
šalinami, jų vietas užima bu
sai.

Brooklyno tiltas moderni
zuojamas : išimamos gatveka- 
rių relės, bus sudaryta sąly
gos, kad galėtų daugiau auto
mobilių praūžti. Visas patai
symas lėšuos apie pustrečio 
milijono dolerių.

Coney Island siekiamas! pa
daryti ištaigingesne ir pa
trauklesne nei kada nors ji 
buvo. Sakoma, šiemet bus 
įvesdinta apie 100,000 dolerių 
tam, kad ši vietelė tikrai su
klestėtų ir kad šią vasarą ją 

.aplankytų nemažiau, kaip 50,- 
"'*000,000 žmonių.

★
Community Church (bažny

čioje) Niujorke tęsėsi 36 va
landų budėjimas; bažnyčioje 
degė viena žvakė, simbolizuo
janti civilizaciją, o žmonės 
meldėsi, protestuodami prieš 
gaminimą hidrogeninės bom
bos, kuri gali sunaikinti visą 
pasaulį.

Edward Anderson, atvykęs 
iŠ Cambridge, Mass., 19 m. 
amžiaus vyrukas, kaltinamas 
vagystėje, tapo padėtas po 
$10,000 belą ir laukia grand 
džiūrės.

Spalvingas ir Pavyzdingas 
Tarptautines Motery 

Dienos Minėjimas
Praėjusį' sekmadienj Kultūri

niame Centre įvyko Tarptau
tinės Moterų Dienos minėji
mas, suruoštas Lietuvių Mote
rų Apšvietos Klubo.

Moterų Tarptautinė pripuo
la kovo 8 dieną, bet mūsiškės 
ją atžymėjo trimis dienomis 
anksčiau dėl to, kad tai buvo 
sekmadienis.

Programą atliko pačios mo
terys :

Katrina Petrikienč — pirmi
ninkė.

Brone Šalinaitė-Sukackienė, 
prelegentė.

Suzana Kazokytė, mezzo 
sopranas, dainininkė.

Sonia Reitman, sopranas.
Miriam Gottlieb, pianistė.
Apart Petrikienės, visos ki

tos programos pildytojos yra 
Amerikoje gimusios ir augu- 
sios ir tai' sudarė gilaus įspū
džio klausovuose, kurių buvo 
pilna mažesnėji salė.

K. Petrikienė pasakė įžan
ginę kalbą, brandžią, gražią 
kalbą, nušviesdama Moterų 
Tarptautinės reikšmę, paliep
dama moterų laimėjimus vi
same pasaulyje, taipgi jų už
davinius šiandien.

—Vyriausias mūsų uždavi
nys šiandien, — sakė kalbė
toja, — yra kova už taikos 
palaikymą. Naujo karo nori 
tik pelnagrobiai ir visokie iš
sigimėliai, bet žmonės, liau
dis, karo nenori; jie trokšta 
taikos, pastovios, ilgametės 
taikos!

Tuomet ji pristatė Bronę 
Šalinaitę-Sukackienę.

Prelegentė pažymėjo, kad ji 
šią kalbą - referatą pradėjo 
ruošti dar Niujorko Univer
sitetą belankydama. Tai da
ryti ją akstino kilusios disku
sijos ^apie meną, apie dailę ir 
jos paskirtį žmonijos gyveni-’ 
me.

šalinaitės - Sukackienės re
feratui pavadinimas, mano 
nuomone, labai tiktų “Darbas 
ir Menas,“ nes jis, referatas, 
liečia tai, kaip dviejų kraštų 
— Anglijos ir Amerikos—ge
riausieji dainiai ir koThpozito- 
riai savo talentus siejo su 
darbu ir tais, kurie jį atlieka, 
su darbininkais.

Prelegentė lietė tik šitų 
dviejų kraštų poetų darbus, 
liečiančius darbo žmonių, 
liaudies kovą už gražesnę 
buitį.

Jos pavyzdžiai siekė An
glijos darbininkišką, jei taip 
galima išsireikšti, poeziją, 
kurtą prieš keletą šimtų me
tų. Ji davė tos poezijos pa
vyzdžius, kai kuriuos eilėraš
čius skaitė, o kai kuriuos, 
jau apvilktus muzika, atliko 
dainininkės, kurioms akompa
navo arba pati prelegentė ar
ba pianistė■■ Miss Gottlieb.

Priėjusi prie Amerikos, pre
legentė citavo Walt Whitma
na, vėliau Carl Sandburgą ir 
kitus, jaunesnius šių dienų 
poetus, kuriančius poeziją ne 
“menas menui“ tema, bet to
kius, kurie liečia visuomeni
nius mūsų klausimus. Prele
gentė citavo ir kai kuriuos 
“menas menui“ tema pagrįs
tus eilėraščius, sukėlusius pu
blikoje nemažai juoko.

Nors eįlėraščiai buvo- cituo
jami anglų kalboj, tačiau 
mūsų publika juos įvertino.

Kaip sakiau, daug eilėraš
čių, apvilktų muzika, dainin- 
kės gražiai sudainavo. Sue 
Kazokytė, reikia pasąkyti, 
dainoje padarė didelį progre
są ; balsas ■ ištobulintas, ma
lonus, dažnai tiesiog žavįs.

Sonia Reitman turi neper- 
didelį, bet sidabringą, skam
bų soprano. Kai kurias dai
nas abi dainininkės dainavo 
duetu.

Dainos, muzika pagyvino 

referatą ir jį paryškino.
Bendrai, klausytojai didžiai 

įvertino prelegentės referatą, 
kurin ji įdėjo nemažai darbo.

Pirmininkė paprašė publiką 
prisidėti prie padengimo lė
šų, susidariusių su šiuo pobū
viu. ' •

Sudėta $69.31.
Kalba Simonas Spivakas

Salėje, klausovuose buvo 
prieš trejetą metų atvykęs iš 
kauno žydų tautybės jaunas 
vyras Simonas Spivakas.

Pirmininkė pakvietė jį 
tarti keletą žodžių apie išgy
venimus Lietuvoje karo metu.

Spivakas kalbėjo trumpai 
apie žydų ghetto Kaune karo 
metu, apie tai, kaip naciai ir 
lietuviškieji nacių pastumdė
liai žudė žydus, apie tai, kaip 
padorūs lietuviai žydus gelbė
jo nuo pražūties.

Spivako kalba buvo trum
pa, bet labai įdomi 4r aš čia 
apie ją nenoriu plačiau rašyti, 
kadangi ji nėra išbaigta.

Jis sutiko pasakyti išsames
nę kalbą sekamą penktadienį, 
kovo 10 d., Kultūriniame Cen
tre rengiamose ALDLD l-mos 
kuopos prakalbose.

Kurie tuo įdomaujatės, 
kviečiami būti prakalbose ir 
išgirsti jo įdomią, sakyčiau, 
faktais purtančią žmonių sie
las kalbą.

Po vaško Moterų Klubas pa
vaišino atsilankiusiuosius už- A.kandžiais ir karšta kava.

N.

Dipukai ir Seniau 
Čia Gyvenantieji

Dipukai nori, kad jų visi 1 
klausytų. Kas neklauso, tas Į 
jiems komunistas ir reikėtų I 
pakarti. Taip jų didžiuma 
mano.

Pereitą pavasarį jie rengė 
New . Yorke ištikimybės ap- 
vaikščiojimo paradą. Kvietė 
visokias jiems žinomas N e w 
Yorke ir apylinkėse •organiza
cijas, kad prisidėtų. Gavo pa
kvietimą kriučių 54 skyrius. 
Kadangi 54 skyrius susideda 
iš visokių pakraipų žmonių ir 
AįCW of A tame parade ne
dalyvavo, tai jų noras nebuvo 
p'atenkintas: skyrius nedaly
vavo jų apvaikščiojime. Už 
tai Pildančioji Taryba tapo 
apšaukta komunistais.

Pereito spalio mėnesio susi
rinkime buvo nutarta neauko
ti $1,000 dėl šaukimo New 
Yorke kongreso, tai jau jiems 
padarė didžią baisenybę. Po 
to pradėjo slaptai organizuoti 
visose New Yorko apylinkėse 
dipukus, kurie ir kitose indus
trijose dirba, kad ateitų į 
siuvėjų 54 skyriaus būsiantį 
gruodžio 14 susirinkimą ir iš
vytų “komunistus.“

Tas jiems pavyko, nes pil
dančioji taryba, nieko nejaus
dama, nepastatė prie durų 
maršalkų, kad neįleistų ne 
unijos narių į svetainę. Jau 
7 valandą buvo beveik pilna 
svetainė nematytų žmonių. 
Kada pradėjo rinktis unijos 
nariai, jiems /nebuvo vietos 
svetainėje. 54 skyriaus pir
mininkas, matydamas, jog yra 
daugelis nematytų žmonių, 
prašė juos apleisti svetainę. 
Nepaklausė jo. Jis su valdy
ba apleido svetainę, pareikš
damas, kad delegatas praneš, 
kada bus kitas kriaučių susi
rinkimas.

Pasilikę, atidarė susirinki
mą, išrinko neva skyriaus val
dybą iš tų narių, kurių keli 
net nebuvo toje svetainėje. 
Kada jų “valdyba“ nuėjo 
pranešti unijos Joint Board ui, 
tai pastarasis, ištyręs, vieton 
pripažinti juos už valdybą,

Jurgio Klimo 
Lietuviška Filmą

Praėjusį šeštadienį ii' sek
madienį Kultūriniame Centre 
filmininkas Jurgis Klimas ro
dė filmas, iš viso tris.

Pirmoji vaizdavo vieną 
Amerikos revoliucijos epi
zodą, antroji — komedija, o 
trečioji (paties Klimo filmuo
ta) “Paparčio žiedas,” įvai- 
dintas Aido Choro.

Tenka paminėti, kad filmi
ninkas Klimas jau padarė ge- 
rą^jarogresą filmavime: “Pa
parčio žiedas” nufilmuotas 
vykusiai, kur kas geriau nei 
pirmesnėsės jo filmos.

Filmą neilga ir .joje mato
me ii' girdime aidiečius—vy
rus ii' moteris, — dainuojant 
lietuvių liaudiškas dainas; 
taipgi dainuoja Amilija Jes- 
kevičiūtė, Konstancija Abe- 
kieng su Agnes Kcnstavičiene 
savo teminę dainą.

Ne visur dainos pavyko ge
rai [filmuoti; kai kurios dar 
vis biskelį “barška,” bet klau- 
sovas gali jas suprasti ir 
įvertinti.

Trūkumas su šios filmos tu
riniu (čia ne filmininko kal
ti keri tame, kad dainos ne
turi ryšio su pačiu “Paparčio 
žiedu;,” legendine lietuvių 
tautos pasaka, padavimu. 
Kūrinyj permaža kalbų, per- 
silpna intriga, palaikanti ste
bėtojo dėmesį; vaidintojai 
vaidina sau, o solistai ir cho
ras dainuoja sau.

Tačiau, suėmus- bendrai, 
filmą daro gero įspūdžio.

Įspūdinga filmos toji dalis, 
kur šoka LKM šokikai tauti
nius šokius.

Tik būtų gerai, jei filminin
kas Klimas, jei ši filmą teks 
rodyti kur kitur, prie jos pri
dėtų ką nors “apčiuopiames
nio” : sakysime, kokią kroni
ką, ypatingai iš Tarybų Są
jungos gyvenimo.

Šiuo metu Stanley Teatro 
rodoma tokia plati ir įdomi 
tarybinė žinių kronika, kad 
žiūrėk ir gerėk is. Mūsų pu
blikai panašios kronikinės fil
mos būtų labai įdomios, uži
mančios.

Per abu vakaru žiūrėtojų 
buvo nemažai — ypatingai 
sekmadienį, — nors kiekvie
nas žiūrėtojas užsimokėjo po 
75 centus įėjim0 mokesties.

M. K. Sukackiene, worces- 
terietė, lankėsi Niujorke praė
jusį sekmadienį. Ji buvo ap
sistojusi pas savo sūnų ir 
marčią; dalyvavo ir Lietuvių 
Moterų Apšvietos Klubo sb- 
ruoštame Moterų Tarptauti
nės minėjime.

net suspendavo jų lyderius 
unijoje. Dabar jie sako, kad 
visas Joint Board as susideda 
iš komunistų.

Brooklyne yra Operetės' 
Choras, kuris visada buvo ir 
yra žinomas kaipo tautininkų 
choras, ir daugelis atvažiavu
sių dipukų prie choro prisidė
jo. Dipukams ii' tas choras 
likosi nekošer.

Vasario 24 dieną buvo cho
ro pamokos, vadovaujamos 
atvykusio iš Vokietijos Banai
čio. Poniutės dipukės ir po
nai dipukai demonstratyviškąi 
išmaršavo iš choro pamokų. 
Priežaštis išmaršavimo buvu
si : Čia gimusios ir seniau at
vykusios merginos nesutiko iš
pildyti dipukų norą.. Jie no
rėjo, kad čia gimusios ir se
niau atvykusios' apsivilktų 
drabužiais tokiais, kaip jos 
dėvi parengimuose.

Senieji choro nariai sakoj 
mes daugiau kaip 30 metų tu
rime chorą ir • niekas mums 
nediktavo, kuo turime apsi
rengti, kokias dainas turirpe 
dainuoti ir kokių kompozito
rių kūrinius, bile jos gražios. 
Ne jie prie Amerikos gyveni
mo taikosi, bet nori, kad mes 
ir visa Amerika prie jų taiky
tus!. Buvęs Dipukas.

Čekeriij-Sadiniatii
Klubas Formuojasi

Porejtą penktadienį įvyko 
čekerninkų ir šachmatininkų 
susirinkimėlis. Oras buvo 
per daug šaltas, tai susirinko 
nedaug., Bot susirinkusieji 
rimtai pasitarė ir priėjo išva
dos, kad reikia organizuoti 
čokerių - šachmatų Klubas. 
Plačiai kalbėtasi apie tokio j 
klubo eigą ir tvarką. Kon
kretaus arba galutino nieko 
dar nenutarta. Visas reika
las palikta kitam susirinki
mui, kuris įvyks šį penktadie
ni Kultūriniame Centre. Ten 
galutinai bus nustatytos klubo 
taisykles.

Klubo užmanytojas V. Kaz
lauskas paliktas eiti laikinojo 

. 1organizatoriaus p a re 1 g a s . 
Viršininkai bus išrinkti penk
tadienį.

Todėl visi, kurie mylėtumė
te kokį vakarą kas savaitė 
praleisti prie lošimo čekeriais j 
bei šachmatais, esate' širdin-1 
/gai kviečiami dalyvauti penk
tadienį vakare susirinkime.

Nutarta taipgi paraginti, 
kad su savimi atsineštumėte, 
kurie,? turite, čokerius bei 
šachmatus . Kadangi nereikės 
visą vakarą praleisti susirinki
mo reikalais, tai dar bus gra
žaus laiko palošimui.

Pasimatysime ateina ntį 
penktadienį. Entuziastas.

Ateikit j Prakalbas!
Penktadienį, kovo 10 d., 

Kultūriniame Centre Įvyks 
svarbios prakalbos šių dienų 
klausimais.

Kalbės D. M. Šolomskas, 
ALDLD centro sekretorius, 
taipgi neseniai iš Lietuvos at
vykęs “dipukas” (išvietinta- 
sis) Simonas Spivakas.

Prakalbas rengia ALDLD 1 
kuopa. Jos prasidės lygiai 8 
v. v.

Kviečiami ALDLD 1-mos 
kuopos komiteto nariai atvyk
ti anksčiau puse valandos, nes 
turėsime svarbų pasitarimą.

Valdyba.

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)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

------ 4
TIFITI

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

, 221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare 1
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

Susižeidė Pr. Buknio 
Sesuo, Kavolienė

šiomis dienomis laisviotis 
Pranas Buknys gavo sekamo 
turinio laiškutį iš Brockton, 
M ass.:

“Pranešu jums, kad Eva 
Kavolienė susižeidė, kuomet 
lipo iš automobiliaus, grįžusi 
iš darbo: išnarino ranką iš 
peties ir turbūt kaulas skilo. 
Aš jos dar nemačiau... Pas 
mano viskas gerai. Geriausių' 
linkėjimų judviem abiem!

J. Šimaitis.“

Eva Kavolienė — Prano 
Buknio sesuo, gyvena Montel
lo, Mass.

Mos linkimo jai pasekmin
gai pasveikti!

# I
Miesto vandens rezervuarai ! 

vis nesipildo, nes lietaus per- ; 
mažai; vandens stokos pavo- Į 
jus miestui, taigi, didelis.

GREENWOOD 
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) $avininkai

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

8707 lllth St., Richmond Hill, N. Y.
(Prie BMT Jamaica Line 1111h Stoteis)

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

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

Matthew A 
BUYUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-R174

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill

TELEPHONE
STAGG 2-5043

CzD6^’

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Lalsniuotas Baisamuotojas)
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 pusk—Laisvė (Liberty, Lith, Daily)—.Trečiad., Kovo 8, 1950

William Gillis, 58 m. am
žiaus, ilgai buvęs be darbo, 
įiisikrimtęs, nusišovė savo na
muose, 321 Hanover Avė., 
Concord, Staten Islande. Tuo 
kartu, kai bedarbis baigė sa
vo gyvenimą revolverio kulka, 
jo žmona, Helen, triūsėsi rū
sy j ; užgirdusi šūvį, atbėgo į 

,’iršų ii* rado bbdarbį vyrą 
icgyvą.

EG Z A MINIJOJ AM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME D? PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 

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

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

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0208

czO6s9

RES. TEL.
HY. 7-3631
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