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Laukiamas Svečias.
Ši šeštadieni.
Garbė visiems lietuviams.
Gerai, kad nemiega.
Vėl pasimatysime.

Rašo A. BIMBA

Už savaites kitos i rytus 
atvyks Vincas Andrulis. Jis 
čia pasakys visą eilę prakal
bu. Brook lyne bus suruoštas 
masinis susirinkimas ir berods 
gražus pažmonys svečio priė
mimui.

Vincas Andrulis yra senas 
veikėjas, geras kalbėtojas, 
puikus žurnalistas. Todėl jis 
hx bus vienas iš pirmutinių 
veikėjų užsitraukti reakcijos 
koronę. Kova prieš bandymą 
ji išdeportuoti, koya už jo 
pilnutini išlaisvinimą, yra 
svarbus reikalas visos pažan
giosios visuomenės.

Reikia tikėtis, kad masiniai 
mitingai, kuriuose Andrulis 
kalbės, bus rūpestingai su
ruošti ir skaitlingai lankomi.

šį šeštadieni, kovo 11 d. va
kare. Kultūriniame Centre 
bus gražus kultūrinis paren
gimas. Tai bus lietuviškų ir 
šiaip liaudiškų šokių festiva
lis, Lietuvių Meno Sąjungos 
Trečios Apskrities ruošiamas.

Mane ima didelis pavjydas, 
kad šiame parengime negalė
siu dalyvauti. Mat, jau būsiu 
išvažiavęs i Chicagą. Bet už 
tai labai karštai raginu visus 
Brooklyno ir apylinkės lietu
vius šeštadienį būti Kultūri
niame Centre.

Neatsimenu, kad kada nors 
visoje Brooklyno istorijoje bū
tų buvęs suruoštas toks šokių 
festivalis. Naujas, gražus da
lykas. Vertas visų mūsų pa
ramos.

Lietuviška sąžinė neduos ra- ft
mybės tiems, kurie šiame šo
kių festivalyje nedalyvaus.

Daug kas esate girdėję apie 
vieną seniausių mokyklų New 
Yorko mieste. Ji vadinasi 
Cooper Union. < Aną penkta
dienį gauname pranešimą, 
kad šios mokyklos Forumas 
rengia lietuviškų liaudies dai
nų vakarą. Dar labiau nu
džiugome, kai sužinojome, 
kad visą programą išpildys 
mūsų gabioji ir žavioji dai
nininkė Biruta Ramoškaitė.

★

Tai buvo koncertas, kurio 
ilgai nepamiršime. Niekados 
nemaniau, kad mūsų Biruta 
bus išmokus tiek daug dainų 
taip įspūdingai, taip žavingai 
sudainuoti.

Kiekvieną dainelę pirma 
trumpai paaiškino angliškai, o 
paskui dainavo lietuviškai. 
Kiekvieną dainelę lydėjo en
tuziastiški skaitlingos publi
kos aplodismentai.

šis nepaprastai gražus Biru
tes pasirodymas Cooper Uni
on Forum koncerte buvo di
delė garbė visiems lietuviams, 
šimtai žmonių gal pirmu sy
kiu išgirdo lietuvišką dainą, 
gal pirm.il sykiu pamatė, ko
kiais puikiais talentais gali 
pasirodyti Amerikos lietuvių 
jaunoji karta.

Valio, Lietuvių Meno Sąjun
gos Komitetui, o ypač mano 
senam draugui Leonui Joni
kui, Sąjungos sekretoriui! Ne
kartą man teko čikagiškę Są
jungos vadovybę smarkiai pa
barti. Dažnai atrodydavo, kad 
gal reikės pasiųsti prezidentą 
Trumaną su h-bomba ją pri
kelti iš miego. Bet dabar, po 
klevelandiškio suvažiavimo, 
jau visiškai kitokia istorija.

Visi, kurie jau buvome pra
dėję manyti, kad Chicagos 
menininkai tik girtis ir mie
goti temoka, dabar turime at
siprašyti. Esu vienas iš pir
mutinių.

Štai jau turtine ir Sąjungos 
žurnalą. Tiesa, jis dar be var
do, bet vis tiek turime. Pra
džia gera.

(Tąsa ant 5 pusi.)
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LEWIS SIŪLO APSIGYNIMO SĄJUNGĄ 
SU CIO PLIEN1N1NKĮJ UNIJA
Mainierių vadas sako, unijos turi 
remti viena kitos kovas
Washington. — Mainierių 

Unijos pirmininkas John L. 
Lewis ir platusis unijos 
veikimo komitetas pasiūlė 
CIO Plieno Darbininkų U- 
nijai sudaryti apsigynimo 
sąjungą su Mainierių Uni
ja.

Savo laiške CIO centro 
pirmininkui Philipui Mur- 
ray’ui Lewis sako, abidvi 
šios didžios unijos turėtų 
susitarti savo finansus ben
drai naudoti apsigynimui 
nuo kompanijų daromų už
puolimų prieš vieną ar an
trą uniją.

Lewis priminė, kaip sun

Pašalpinių bedarbių armija 
Pennsylvanijoj eina didyn

Harrisburg, Pa. — Pir
mojoj vasario mėnesio pu
sėj Pennsylvanijoj buvo 
462,690 bedarbių, gyvenan
čių tiktai tiesioginėmis pa
šalpomis iš valstijos ir mie
stų. Tai bedarbiai, kurie 
jau išbaigė valdines nedar
bo pensijas (social securi
ty).

Tarp pašalpinių bedarbių 
praeitą mėnesį buvo ir 24,- 
000 streikuojančių anglia
kasių.

Per lėktuvo nelaimę 
žuvo 15 asmenų

Minneapolis, Minn. — Ke
leivinis Northwest Airlines 
kompanijos lėktuvas nukri
to ant privačio namo, su
sprogo ir padegė namą. Žu
vo 10 keleivių, 3 lėktuv. įgu
los nariai ir 2 vaikai namie.

Kompanija kaltina audrą 
už tą nelaimę.

Churchill mojasi manevrais 
šeime nuverst Anglijos 
“socialistu” valdžią

London. — Buvęs Angli
jos premjeras Winstonas 
Churchillas, konservatų-at- 
žagareivių vadas, rengėsi į- 
nešti seimui nepasitikėjimą 
prieš darbiečių-socialistų 
valdžią. Bet jeigu valdžia 
sutiktų atidėti plieno ir ge-' 
ležies pramonių perėmimą 
į valstybės rankas devy
niems mėnesiams po kitų 
seimo rinkimų, tai jis nerei
kalautų pareikšt nepasiti
kėjimą darbiečių valdžiai, 
—sakė Churchillas.,

Tokį pasiūlymą Churchil
las davė ir liberalams, ku
rie turi 9 atstovus Anglijos 
seime. Bet liberalai atsisa
kė tą sumanymą remti.

Jei seimas pareikštų ne
pasitikėjimą valdžiai, jinai 
turėtų pasitraukt ir pa
skelbt naujus rinkimus.

Darbiečiai seime turi tik 
7 atstovais daugiau už vi
sas kitas partijas.

Seimas jau pernai išleido 
įstatymą geležies ir plieno 
pramonėm suvalstybint. 
Bet darbiečių valdžia atidė
jo tų pramonių pervedimą 
į valstybės nuosavybę iki 
1951 metų sausio.
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Vėliausios Žinios

kiai turėjo plieno darbinin
kai ir angliakasiai kovoti 
prieš galingus, trustinius 
kapitalistus. Jis kartu nu
rodė, jog didieji fabrikantai 
ir bankininkai sutartinai 
mojasi sunaikint bei apšlu- 
bint didžiąsias unijas.

Lewis dėkodamas sugrą
žino pusę miliono dolerių, 
kuriuos CIO Plieno Darbi
ninkų Unija davė pastara
jam minkštosios anglies 
mainierių streikui. Nes Taf- 
to-Hartley’o įstatymas už
draudžia tokią tiesioginę 
paramą streikieriams.

Jau arti 7 milijonų 
bedarbių, kaip suranda 
Elektrininkų Unija
Washington. — Jungtinės 

Elektrininkų Unijos žino
vai darbiniais klausimais 
apskaičiavo, jog dabar šio
je šalyje yra beveik 7 mi
lionai bedarbių.
Valdinis prekybos depart

mentas pripažino tiktai y4,- 
680,000 bedarbių. Bet ir tas 
departmentas atrado, jog 
nuo sausio iki vasario šie
met bedarbių skaičius paki
lo dar 200,000.

Tuo tarpu nei valdžia nei 
Kongresas dar negamina 
jokių planų bedarbiams pa
remti.

ČILĖS TELEFONISTAI 
LAIMĖJO STREIKĄ

I Santiago, Čilė.—Čilės te
lefonistai per vishotiną 
streiką privertė valdžią pa
kelti jiems algą.

Telefonistų streiką rėmė 
mainieriai, geležinkeliečiai, 
spaustuvių darbininkai ir 
laikraščių rašytojai.

5 bulgarai pripažino 
šnipavę Amerikai

Sofija, Bulgarija. — Mi
chailas Šipkovas ir keturi 
kiti bulgarai čionaitiniame 
teisme prisipažino rinkę 
šnipiškas žinias ir perdavi- 
nėję jas Amerikos atstovy
bei. Šipkovas, buvęs atsto
vybės vertėjas, liudijo, kad 
šnipinėjimus dirigavo Do
naldas R. Heath, buvęs a- 
merikonų atstovybės galva.

Panašiai prisipažino ir 
taip pat liudijo bulgarė Jik- 
va Rindova, buvusi ameri
kinės atstovybės telefonis
tė.

Visi kaltinamieji užginči
ja paskleistus Amerikoje 
paskalus, kad po arešto jie 
buvę, girdi, kankinami, 
idant prisipažintų šnipavę 
Jungtim Valstijoms prieš 
Bulgarijos Liaudies Respu
bliką.

PARYŽIUS. — Streikuo
ja Paryžiaus auto-busų ir 
požeminių geležinkelių dar
bininkai.

PARYŽIUS. — Elektros 
ir geso darbininkų unijos 
paskelbė streiką Paryžiuje 
ir kitose Francijos srityse.

Ministrų kabinetas nuta
rė streikierius draftuoti ir 
pagal karinius įsakymus 
versti dirbti.

WASHINGTON. — Ame
rikos prekybos departmen- 
tas dar griežčiau uždraudė 
gabenti į Kinijos Liaudies 
Respubliką bet kokius daik
tus, kurie galėtų, girdi, pa
tarnaut Kinijos kovai prieš 
Čiang Kai-šeko tautininkus.

Prekybos departmentas 
taipgi bijąs, kad Kinijon 
siunčiami amerikiniai dir
biniai - produktai nepatek
tu Sovietams, v

DETROIT. — CIO Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos viršininkai atsisakė pri
imti milioną dolerių pasko
los, kurią Mainierių Unija 
siūlė kaipo paramą streikui 
prieš Chryslerio automobi
lių korporaciją.

Auto, darbininku vadai,
L J

tačiau, sakė, jog priimtų 
Mainierių Unijos dovanas 
streikiėriams.

WASHINGTON. — Se
nato komisija pradeda nag
rinėti republikono senato
riaus McCarthy’o įtarimus, 
kad valstybės departmentas 
vis dar laikąs savo tarnybo
je “komunistus” bei “rau
donuosius.”

SINGAPORE. — čionai- 
tinis anglų teismas įkalino 
vienam mėnesiui holandų 
kapitoną Westerlinga už

Amerikos valdžia žada dar 200 milionų 
dolerių savo bičiuliams Azijoje
Washington. — Valstybės 

sekretorius Dean Acheson 
prašė Senato užsieninių rei
kalų komisiją užgirti dar 
100 milionų dolerių para
mos pietinei Korėjai.

Kartu Acheson pranešė, 
kad valdžia nori 103 milio- 
nais dolerių paremti Čiang 
Kai-šeko kinus tautininkus 
Formozos saloje kovai 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką.
Achesonas nurodė, jog tie

Sovietai neieškojo ir negavo iš 
Fuchso jokių atominių sekretų

Maskva.—Sovietinė žinių 
agentūra TASS užginčija 
Anglijos» paskleistus pasa
kojimus, būk atominis an
glų mokslininkas • Klaus 
Fuchs išdavinėjęs Sovie
tams atominius anglų-ame- 
rikonų sekretus.

Fuchs buvo visai nežino
mas Sovietų Sąjungai, iki 
anglai jį išgarsino, sako 
TASS. — Jokių atominių 
slaptybių Sovietai neieško
jo ir negavo iš Fuchso. Vi
sa ta angliška istorija yra 
melas ir išmistas.

(Anglijos teismas nese
niai nuteisė Fuchsą 14 met. 
kalėti už tariamą atominių 

tai, kad jis be leidimo at
vyko iš Indonezijos.

Indonezijoje Westerlingas 
vadovavo neoficialiam ho
landų karui prieš indonezų 
respubliką.

VARŠAVA. — Jungti
nės Valstijos planuoja pa
statyti savo ambasadai Var- 
šavoje rūmus už milioną 
doleriu, v

Pabranginamas važinėjimas 
traukiniais iš New Jersey 
į New Yorką

Washington. — Valdinė 
prekybos komisija leido 17 
iki 42 procentų pakelti ge
ležinkelių kainas žmonėms, 
nuolatiniai važinėjantiems, 
(kommuteriams) iš New 
Jersey valstijos į New Yor
ką ir atgal.

Pakilo nedarbas šešiolikoj 
kapitalistinių kraštų

Geneva, Šveic. — Tarp
tautinė Darbo Įstaiga su
radę, jog bedarbių skaičius 
per paskutinius 12 mėnesių 
pakilo šešiolikoje kapitalis
tinių kraštų. Sako, vakari
nėje Vokietijoje dabar yra 
1,481,900 bedarbių, Belgijo
je 309,000, Italijoje apie 
pusantro miliono, Kanadoje 
222,000 ir 1.1.'.Tiktai Airi
joj, Švedijoj, Australijoj ir 
Naujojoj Zelandijoj dabar 
esą mažiau bedarbių negu 
pernai.

(Tarptautinė Darbo įstai
ga mažina bedarbių skait
lines. Juk neseniai buvo 
pranešta, kad vakarinėje 
Vokietijoje yra daugiau 
kaip 2 milionai bedarbių, 
Italijoj 2 milionai ir tt.)

103 milonai “priklausą” 
Čiangui pagal pirmesnį 
Kongreso nutarimą. Bet 
dalis šių pinigų galėtų būti 
duota ir kitiems Azijos 
kraštams stiprinti prieš ko
munizmą, sakė Achesonas.

Amerikonų globojamoje 
pietinėje Korėjoje išsivystė 
plati liaudies partizanų ko
va prieš dešiniųjų valdžią. 
Kai kur ir armijos jungi
niai pereina į partizanų pu
sę. ’

slaptybių išdavinėjimą. 
Fuchs yra įsipilietinęs An
glijoj ateivis iš Vokietijos.

(Buvo nužiūrima, jog 
Fuchs, pagal sąmokslą su 
anglų valdžia, atliko “išpa
žintį,” kad jis išdavinėjęs 
atomines slaptybes vadina
miem Sovietų agentam. 
Nes tatai tarnauja šalta
jam karui prieš Sovietų 
Sąjungą.)

Kuomet Fuchs buvo nu
teistas, jis dėkojo, esą, už 
“teisingą teismą” ir pareiš
kė, kad jis ir kalėjime bū
damas turės progą darbuo
tis dėl atominių išradimų 
Anglijai.

KEISTAS DŽ10RES SPRENDIMAS 
PRIEŠ COPLONAITĘ IR GUBiCEVĄ
Džiūres sprendimas ir valdiniai 
skundai patys sau prieštarauja

New York. — Džiūrė Fe- įrodymo, kad Coplonaitę ir 
deraliame apskrities teisme Gubičevas būtų šnipavę 
surado “kaltais” brookly- prieš Jungtines Valstijas.
nietę Judithą Coplonaitę ir 
sovietinį inžinierių Valenti
ną Gubičevą, Jungtinių 
Tautų pareigūną. Džiūrė 
nusprendė, kad jiedu, gir
di, suokalbiavę išgauti ka
rinius Jungtinių Valstijų 
sekretus ir perduoti juos 
Sovietų Sąjungai.

Tuo sprendimu džiūrė 
pati sau prieštaravo.

Teisėjas Sylvester Ry- 
an’as, perduodamas bylą 
džiūrei spręsti, pareiškė, 
jog nėra jokio tiesioginio

Žiaurus Francijos 
įstatymas prieš 
ginklų trukdytojus

PARYŽIUS. — Francijos 
seimas, pagal valdžios pa
siūlymą, išleido įstatymą — 
bausti katorginiu kalėjimu 
darbininkus, kurie trukdys 
ginklų įgabenimą iš Ameri
kos ir tų ginklų išvežiojimą 
Francijoje. .

Šis įstatymas reikalauja 
geležiniais pančiais sura
kinti tokius darbininkus ir 
į pavienes kalėjimo kame
ras juos sumesti. Už tokį 
įstatymą balsavo ir socialis
tai seimo nariai.

Komunistai seimo nariai 
per 4 dienas ir naktis aud
ringai priešinosi tam žiau
riam pasimojimui prieš dar
bininkus, kurie bando sulai
kyti karinius valdžios pasi
ruošimus.

Naujasis įstatymas grū
moja laivakroviams, atsisa
kantiems iškrauti atgabena
mus iš Amerikos ginklus; 
geležinkeliečiams, streikuo
jantiems prieš tų ginklų iš
vežiojimą, amunicijos fab
rikų striekieriams ir visiem 
tiem, kurie skleistų armijoj 
nenorą kariauti prieš Sovie
tų Sąjungą.

1,000 kinų liaudininkų 
įsiveržė į Hainaną

Formoza. — Apie 1,000 
Kinijos liaudies kariuome
nės įsiveržė į stambią Hai
nan salą, 12 myl. nuo saus 
žemio, kaip praneša Čiang 
Kai-šeko kinai tautininkai. 
Manoma, jog tai pradinis 
įsiveržimas, praskinantis 
kelią būsimam didžiajam 
Liaudies Armijos žygiui į 
Hainaną.

20,000 liaudiškų partiza
nų jau yra užvaldę plačius 
tos salos ruožtus.

STOCKHOLM. — Švedi
ja žada protestuot, kad So
vietai sulaikė du žvejinius 
švedų laivus Baltijos Jūro
je (kaip nužiūrimus šni
pus). .

ORAS. — Giedra ir vėjas.
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Ir tiktai “iš įvairių aplinky
bių” galimą esą spėti, kad 
jiedu šnipiskai suokalbiavę 
prieš Ameriką.

O štai kaip džiūrė pati 
sau prieštaravo.

Džiūrė atmetė vieną kal
tinimo punktą, kuris sakė, 
kad Coplonaitę mėginus 
perduoti Gubičevui slaptus 
valdžios dokumentus. Vadi
nasi, jinai nebandė tų po
pierių Gubičevui perduoti.

Bet džiūrė surado Gubi
čevą kaltu, kad jis mėginęs 
iš Coplonaitės tokius doku
mentus priimti.

Džiūrė, pirm padarant 
sprendimą, kreipėsi į teisė
ją, kad paaiškintų, kodėl 
valdžia savo skunde pati 
sau prieštarauja. Teisėjas 
nuaiškino taip, kaip jam 
patiko.

Gubičevo advokatas Ab. 
L. Pomerantz, atsiliepda
mas į tokį besiklampojantį 
sprendimą, pareiškė:

— Tai mišinys, mišinys 
ir dar mišinys! Sprendimas 
visai beprasmis — baisus 
jovalas visoje šioje byloje!

Bet vis tiek Coplonaitei 
gręsia iki 25 metų kalėjimo 
ir $10,000 baudos, o Gubiče
vui iki 15 metų kalėjimo ir 
$20,000 piniginės baudos.

Teisėjas Ryan ketino šį 
ketvirtadienį paskirti jiem 
bausmes.

Gubičevo ir Coplonaitės 
advokatai reikalauja naujo 
teismo ir ruošia apeliacijas 
aukštesniam federaliam 
teismui.

Coplonaitę, buvusi. vals
tybės departmento tarnau
to ja Washingtone, jau per
nai buvo pirmą kartą nu
teista iki 1 metų kalėti, esą, 
už tariamą slaptų valdžios 
dokumentų ėmimą.

Profesorius liudija, kad 
dr. Sandėrio Įleistas oras 
ligonei nenumarino jos .

Manchester, N. H.—Har
vardo Universiteto medici
nos profesorius Richard 
Ford liudijo, kad daktaras 
Sander nenumarino ir ne
galėjo numarinti ligonės, 
įleisdamas 40 kubinių centi
metrų oro į ki’hujagysles 
Abbie’i Borroto’ienei, sir
gusiai skaudžia, nepagydo
ma vėžio liga. Dr. Ford’as 
tvirtino, kad ligonė mirė 
pirma, negu į jos kraują 
buvo oro įleista.

Dr. Sander teisiamas už 
tai, kad pagreitinęs ligonės 
mirtį, norėdamas užbaigti 
jos kančias.

Liudytojas dr. Fordas 
teigė, kad jeigu būtų nori
ma oru numarinti žmogų, 
tai reikėtų jam į kraują į- 
leisti 200 iki 300 kubinių 
centimetrų oro.

Kaltinamasai daktaras 
Sander sakė nežinąs, kodėl 
jis įleido ligonei orą į krau
jagysles. Tuo laiku jis lyg 
sąmonės netekęs.

* f ?* .
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Pamatinis jų siekis — saugumas unijos, darbo ir uždar
bio, taipgi senatvėje duonos kąsnio — jau laimėtas su 
laimėjimu kontrakto. Kontraktas laimėtas dar ir su prie
du algos. Laimėtas dėka jų pačių vieningam ir kovingam 
užsilaikymui. Dėka ir visos darbininkų klasės solidaru
mui.

To solidarumo reiškimas mainieriams maistu, drabu-j 
žiais, šiuo tuo mainierių vaikams, dar neturi sustoti, nes 
po arti metų kovos mainieriai, ypač išlaikytojai didžiųjų 
šeimų,’ taipgi turėjusieji gyvenime ligų, kitų nelaimių, 
yra nubiednėję. Ilgo nedarbo pasėkoje jie yra prasisko
linę, jų vaikų drabužiai apiplyšę, išaugti. O mes visi ži
nome dabartines kainas.

Taigi — kas dar turite paskyrę mainieriams dovanų, 
negrąžinkite atgal savo lentynon ar kiseniun. Lai bro
liškoji visos darbininkų klasės parama tebeplaukia mai
nieriams iki jie ištekliumi pilnai atsistos ant kojų.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
Kur link kapitalistinių 
šalių ekonomika?

Kai net ir mūsų vyriau
sybė pripažysta, kad 
Amerikoje jau turime per 
penkis milijonus bedarbių, 
kiekvienam amerikiečiui 
pravartu susirūpinti savo 
šalies ekonominiais reika- 

Svarbu dar ir todėl, 
Amerikoje auganti 

ekonominė krizė neišven
giamai veikia visas kitas 
kapitalistines šalis, o ypač 
sumaršalintas Europos ša-

Įdomu, kaip tarybinė 
spauda supranta ir anali
zuoja šią augančią krizę

I tvirto pakilimo keliu, tuo tar- 
j pu, kai liaudies demokratijos 
šalys, sėkmingai užbaigusios 
savo liaudies ūkio atkūrimą, 
jau paliko prieškarinius rėmus 
toli užpakaly, — Vakarų Eu
ropos šalių ekonomika, vos at
šlitiniavusi iki krizinių 1938 
metų lygio, beviltiškai nurie
dėjo žemyn 1949 metais. Da
bartinė krizė žada būti itin 
gili. Ji apima šalis, kurias 
susilpnino karas ir jo pada
riniai. Ji vystosi aplinkybė
mis, kai kapitalistinio išnau
dojimo laukas dar labiau su
siaurėjo, atkritus liaudies de
mokratijos šalims nuo imperia
lizmo sistemos, ir toliau siau
rėja, nesulaikomai augant na
cionaliniam išsivadavimo są
jūdžiui kolonijiniame pasau-

| kapitalistiniuose kraštuose.
Čia paduosime išsireiški- 
mus Maskvos * “Pravdos”.

i Straipsnyje “Kapitalizmo 
šalys augančių prieštaravi
mų varžtuose”, “Pravda” 
rašo:

Dai- niekuomet kapitalisti
nės sistemos nepajėgumas ir! 
supuvimas nebuvo iškilę taip 
ryškiai, kaip dabartiniu metu.

Antrasis pasaulinis karas 
sukėlė tolesnį bendros kapita
lizmo krizės paaštrėjimą. Jau 
praslinko ketveri .metai
karo pabaigos, o šalys, kurio
se valdo buržuazija, vis be- 
viltiškiau susipainioja ekono
minių bei politinių prieštara
vimų, imperialistinių varžybų

Kapitalistinėse Vakarų Eu
ropos šalyse patys pirmieji 
krizės smūgiai sukėlė rimtą 
gyventojų gyvenimo lygio nu- 
smukimą, nedarbo augimą. 
Vakarinėse Vokietijos zonose 
yra apie pusantro milijono be
darbių. Italijoje yra 3 mi
lijonų bedarbių armija, ir tas 
nedarbas, oficialios Romos in
formacinės agentūros pripaži
nimu, “įgijo organinio reiški
nio pobūdį Italijos 
niame gyvenime.”

po Belgijoje bedarbių

Nejaugi majoras negalėjo matytis su bedarbiais
Minint didžiųjų demonstracijų 20 metų sukaktį, at- 

stovinga šiandieninių bedarbių delegacija, priešakyje su 
Laikinuoju Bedarbių Komitetu, norėjo praėjusį pirma
dienį užeiti pas majorą O’Dwyer pasitarti apie bedarbių 
problemas. Tačiau —

Nej pats majoras, nei bent kuris jo valdininkas nesi
teikė su delegacija matytis.

Nejaugi 1950 metų majoras mano elgtis su bedarbiais, ir socialinių konfliktu kamuo-'gia išsikapstyti iš visos savo 
ekonominės sistemos chroniš
kos krizės klampynės.

Kylančios krizės aplinkybė
mis neišvengiamai aštrėja sa
vitarpio rietenos imperialistų 
stovykloje. Įnirtinga kova dėl 
rinkų gausina išcentrines jė
gas imperializmo stovykloje. 
Stodamas vieningu frontu 
prieš demokratijos ir pažan
gos jėgas, Anglijos-Amerikos 
blokas draskomas aštriausių 
prieštaravimų. Vis ryškiau ir 
griežčiau prasiveržia aikštėn 
Anglijos - Amerikos varžybos 
priklausomose Artimųjų; ir Vi-

PASTABOS
” Tysliava rašo: iministerėlius, konsulus ir 

Tik vieno 
trūksta, 

tai Lietuvos. Jeigu Lietuvą 
Taip, jie jau sulošė “po- turėtų, tuomet viskas eitų, 

kerį”, bet tikri begėdžiai, į kaip sviestu tepta.
tą “pokerio lošį” nepasik- Į —
vietė Tysliavos.

“Vienybėje
“Mao Tse Tungas su Sta-' konsulėlius.

linu tebelošia pokerį Mas- menkniekio jiemsduriniųjų Rytų šalyse. Su- 
maršalintų šalių vyriausybės 
pasirengusios perkąsti . vienos 
kitoms gerklę besidalindamos 
Amerikos “pagalbą.”

Toksai yra nedžiugus nū
dienės kapitalizmo ekonomi
kos vaizdas. Dar niekuomet 
neskambėjo taip pranašiškai 
rūstūs Markso žodžiai apie 
buržuaziją, kuri nepajėgia j 
parūpinti savo samdomiems 
vergams net vergiško egzista
vimo. Pūvančiame šių dienų 
kapitalizmo ekonominiame pa
mate išauga avantiūristiniai 
Augi i jos-Amerikos imperializ
mo planai smurtu įkurti pa
saulinį viešpatavimą, ultra- 
reakciniai kosmopolitiniai su
manymai, siekiantieji sunai
kinti tautų nacionalinį suve
renumą. Toje dirvoje bujoja 
kraštutiniės reakcijos ir ob-' 
skurantizmo formos visose po
litinio gyvenimo srityse. Toje 
dirvoje vyksta progresuojan
tis buržuazinės kultūros puvi
mas.

Ką gali pasiūlyti kapitalis
tinių šalių šulai tautoms, ku
rios trokšta" taikos, darbo, 
duonos ir laisvės?

Vietoje taikos, — pasiutęs 
rengimasis naujam karui, vie
toje darbo — nedarbas, vie
toje duonos,—kulkos streikuo
jantiems išbadėjusiems darbi
ninkams, vietoje laisvės — re- 
roro siautėjimas prieš darbi
ninkų klasę ir visas pažangią
sias jėgas.

“Draugas” praneša, kad 
Hanau lietuvių stovykloje 

Vairas — Rač- staigia ir netikėtai mirė Lie- 
kreipėsi laišku į tuvos kariuomenės savano-

Karolis 
kauskas 
“Vienybę” prašydamas 

įsiusti tuos “Vienybės” 
merius, kuriuose tilpo 
ro Cvirkbs raštai 1927 
tais. Tysliava viešai 
“Vienybę” ve kokį atsaky
mą duoda:

“Tiesa, kad savo laiku 
Petras Cvirka bendradar
biavo “Vienybėje”. Taip 
pat tiesa, kad mūsų redak
cijos archyve yra keletas 
nespausdintų jo rankraš- 

'čių. Bet... tuo tarpu mums 
įdomu tik tai, kad to laiško 
viršuje Kauno įstaigos var
das pažymėtas dviem kal
bom : lietuviškai ir rusiš- i 
kai.”...

Mums irgi įdomu, kad 
Tysliava savo archyve lai
ko tokio žymaus rašėjo, 
Petro Cvirkos, konfiska
vęs rankraščius. Ar tik ne 
Smetonos valdžios įsaky
mu? Taipgi įdomu, kad ne 
tik tos Kauno įstaigos var
das paminėtas dviem kal
bom, bet ir Tysliavos laik
raščio “Vienybės” vardas- 
lietuvių ir anglų... Bet, vei
kiausiai, Tysliava to nepas- 
jtebėjo.

at- 
nu- 
Pet- 
me- 
per

ris-kūrėjas, atsargos kapi
tonas, vėliaus apskrities 
viršininkas, Mikas Kukutis.

Jeigu kas iš pareigūnų 
numiršta Sov. Sąjungoje, 
tai “Draugas” ir kiti pana
šūs laikraščiai skelbia, kad 
Stalino įsakymu numarin
tas. Bet keno įsakymu Ku
kutis numarintas? Juk tu
rėjo kas nors numarinti, 
kitaip jis būtų nenumiręs 
ir dar “staiga ir netikėtai.”

Bostono “Keleivis” pas
kelbė- svietui paslaptį, ko
dėl Kai šėkas civilį karą
pralaimėjo. O ta “Keleivi
nė” paslaptis ve kame.
“Amerika po karo davė Ki
nijai du bilionu, Rusija pa
vogė du bilionu. Bet rezul-

visais 100 nuošimčiu.”
“Keleivio” Supratimu 

Amerika ir Kai-šekas žiop- 
liausi sutvėrimai. Amerika 
dalino bilionus, o Kai-šekas 
leido Rusijai juos išvogti.

Kažin, ar “Keleivis” ne
paskelbs svietui, kad ir 
Bostopę išvogė Rusija pus
antro miliono doleriu?

Dabar Washingtono ad
ministracija dar rengiasi 
duoti Kai-šekui 80 milionų 
doleriu, bet “Keleivis” ture- v z
tų perspėti administraciją,

ekonomi- 
Mažutėjc 

skaičius 
prašoka 3 0 0,0 0 0 žmonių.
Prancūzija turi šimtus tūks
tančių bedarbių. Antroji savo 
reikšme kapitalistine didžioji 
valstybė — Anglija nepajė-

taip, kaip elgėsi gražiakelnis 1930 metų majoras Walke- bū 
ris, kuris siuntė ant bedarbių policiją? Atrodo, netikėti- ; 
na, kad mes regresuotume — eitume atbuli nuo progreso, stovyklos š a 
Tačiau, štai, kaip pasitikta 1950 metų bedarbių delega-J nes Amerikos 
cija:

Būrys darbininkų atstovų, apie 100, atėjo prie City, cijos centru 
Hali į pikietą, primenantį 1930 metų kovo 6-tos didžią-' ekonominio 
ją demonstraciją, kuri buvo viena priemonių gauti be
darbiams pašalpą, daugiau darbų ir nedarbo apdraudą 
(jokios nedarbo apdraudos tuomet nebuvo).

Iš to 100 asmenų būrio išsiskyrė 5 asmenys, su Wil
liam Stanley, Laikinojo Bedarbių Komiteto pirmininku, 
eiti pas majorą. Juos tuojau apsupo policija ir detekty
vai. Įleisti į City Hali ne tik ’kad nebuvo leisti majoro 
raštinėn, bet turėjo stovėti prie uždarų vartų, įsakyti 
palikti peticiją ir išeiti. Jie reikalavo matytis su majoru, 
ar jo paskirtiniu, kadangi jie buvo iš anksto, telegrama 
prašę pasimatymo.

Bedarbių delegaciją susitikti, pagaliau, atėjo James 
Burns, kuris delegacijai kartą sakėsi esąs “majoro atsto
vu,” paskiau — jo svečių priėmėju. Gi delegatai sako, 
jog išdidžiai, piktokai juos susitikęs vyrukas esąs tik 
policijos detektyvas, nieku nesurištas su vedimu majoro 
darbų ar miesto bedarbių reikalų.

Netinka majorui numoti ranka ant desėtkų tūkstan
čių bedarbių, kurie kartu su savo šeimomis sudaro gal 
milijoninę armiją jau alkstančių ar ne už ilgo turėsian
čių alkti žmonių. Tik labai apdairiu, rūpestingu, bendru 
paliestųjų ir valdininkų veiksmu' būtų galima išvengti 
katastrofiškų padėčių. Atstūmimas bedarbių delegacijos 
už vartų nieko nepavalgydins, problemų neišriš.

Svarbiausioji imperialistines

Kaip inkstas taukuose...
Kaip greitai Tito pasidavė “vakarų demokratijoms,” 

taip greitai jam Amerikos'Eksporto-Importo bankas pa
skolino dvidešimt milijonų dolerių. Bet tos krūvos do
lerių neilgai tėužteko. Kelios dienos atgal tas pats mūsų 
bankas dar susimylėjo ant Jugoslavijos su kitais dvide
šimt milijonų dolerių.

Dabar praneša iš Washingtono, kad nei tos kitos krū
vos dolerių neužtenka Tito “ekonomikai” išgelbėti iš ban- 
krūto. Sako, kad jau pradėtos derybos ir vedamos pasek
mingai Jugoslavijai suteikti dar 25 milijonus dolerių iš 
International Bank for Reconstruction and Development. 
Nėra jokios abejonės, jog ir šita paskola bus suteikta.

Titui renegatystė ir išdavystė puikiai apsimoka. Kiek
vienas, kuris išsižada savo idėjų ir savo šalies žmonių, 
susilaukia šiltos dolerio globos. Pasibaigia visos bėdos ir 
jis gali maudytis, kaip inkstas taukuose.

Bet kaip su ateitimi? Kas atsitiks, kai šita skolų našta 
sunkiai užguls ant Jugoslavijos žmonių pečių? Praskolin
ta šalis yra subankrutavus šalis. Laimingi tie kraštai, 
kurie karo padarytas žaizdas užsigydo ir žygiuoja pir
myn progreso keliu savo spėkomis, savo kaštais.

Sušilę ieško mulkių 1
Tik didžiausiais mulkis patikės fašistinei propagandai, 

kad Graikijoje įvyko laisvi, ‘demokratiniai rnkimai. Tie, 
'kurie šiuos rinkimus pravedė, tebėra nenusidžiovinę nuo 
savo rankų liaudies kraujo. Kalėjimai pilni politinių ka
linių. Kandidatų negalėjo statyti jokia darbininkiška 
partija. Tik niekšai ir parsidavėliai galėjo būti kandi
datais.

Šitie rinkimai buvo tik pasityčiojimas iš demokratijos 
ir laisvės.

Valstybės, — 
Į dabar tapusi pasaulinės reak- 

yra svarbiausias 
chaoso šaltinis, 

I politinio puvimo daigynas vi
sose buržuazijos valdomose 
šalyse. Jungtinių Valstybių 
ekonomika serga visomis lem
tingomis nūdienio parazitinio, 
iki- šaknų pūvančio kapitaliz
mo ligomis. Kas belieka iš 
melagingo plepalo apie “kles
tėjimą” aplinkybėmis, kai 
nesulaikomai atslenka nauja 
ekonominė krizė?

Jungtinių Valstybių pramo
nė, kuri pokariniu laikotar
piu nepasiekė ir 80 procentų 
maksimalaus gamybos lygio 
karo metu, nuo 1948 metų 
pabaigos rieda žemyn. Per 
pirmą 1949 metų pusmetį jos 
produkcija sumažėjo 13 proc. 
—tiek pat, kiek per pirmus 
šešis 1929-1933 metų krizės 
mėnesius. Tai — daugiau, ne
gu pikta lemiantis sutapimas; 
tai—rūstus priminimas apie 
naujus nesuskaitomus vargus, 
kuriuos lemia savanaudiškas 
monopolijų šeimininkavimas 
Jungtinių Valstybių gyvento
jams.

Kylanti ekonominė krizė 
lemia sunkius vargus dešim
tims milijonų vyrų ir moterų. 
Jungtinėse Valstybėse jau yra 
apie 6 milijonui visiškų be
darbių ir daugiau kaip 12 mi-1 
lijonų žmonių, paliestų dalinio 
nedarbo. Daugelyje ’pramo
nės rajonų nedarbas apėmė 
apie ketvirtį visų darbininkų.

Ekonominė krizė įtraukia į 
savo verpetą sumaršalintas 
Vakarų Europos šalis. Marša
lo plano sužlugimas yra fak
tas, kurio nepajėgia neigti net 
aršiausi jo gynėjai. Vakarų 
Europos buržuazija išdavė 
Uolstritui savo šalių naciona
linius interesus už 30 sidabri
nių, kurių pasirodė per maža 
net atviriausioms skylėms už
kimšti. Užtat Maršalo planas, 
pakinkęs Vakarų Europos ša
lis, į dolerio vežimą, pasmer
kė jas visiems Amerikos ke- 
konomikos likimo netikėtu
mams.

Tarški “Europos ekonominio 
atkūrimo” reklama pasirodė 
begėdiška apgaulė. Tuo tar
pu, kai Tarybų Sąjunga, vir
šijusi dviem penktadaliais 
prieškarinį pramonės gamy
bos lygi, žengia galingo ir

Amerika bando ginklų 
darbais išvengt krizes, sako 
Sovietų generolas

Maskva. — Sovietinis’ge-| influenza. Bet kunigai vi- 
nerolas Aleksandras Po- suomet žmone^ ramindavo, 
skrebyševas sakė: ikad ką dievas myli, tam ir nes ir tuos Rusija pavogs.
Jungtinėse Valstijose gTę- kryželį duoda.

šia didžiulė medarbo krizė. Išrodo, kad ir popiežiųšia didžiulė nedarbo krize. 
O amerikiniai

Spauda apgailestauja, 
.d popiežių kamuojanti

“Draugas” kelia klausi-
kapitalistai dievas pamilo ir influenzą mą, kad Amerikos lietuviai 

vis labiau rėkauja apie karo jam suteikė.
pavojų ir visais garais ga
mina ginklus sau ir savo 
bičiuliams užsienyje. Kari
niais darbais jie stengiasi 
dalinai atsvert krizę civili
nėse pramonėse.

Lietuvių Kultūros Centro
rėmėjai

% ____________

Seniai jau buvo rašytą apie Lietuvių Kultūros Centro 
reikalus. Tai dabar norime savo rėmėjus painformuoti, 
kaip dalykai stovi.

Jonas Senienas iš B-ellmore, N. Y., paskolino namo 
pertaisymui $1,000.

Juozas Pocius iš Chicagos taipgi paskolino dar $1,000. 
Taipgi jis pridėjo ir sekamą paaiškinimą:

“Dienraštyj Vilnyj radau pagyrimą už paskolą. Tai 
pasidarė ūpas dar daugiau skolinti. Ir kaip tik susidarė 
tūkstantis dolerių, tai pasiunčiu tamstoms. Tai iš eiles 
jau ketvirtas tūkstantis dolerių" paskolos. Ir dar kartą 
primenu, kad ateinančias palūkas nesiųskit, nes man 
pinigų dabar nereikia, o tamstoms reikia. Tai vartokit 
sau. Su pagarba, Juozapas Pocius.”

Širdingai ačiū draugui Pociui už tokią gausią paramą.
Vasario 8 dieną mirė d. Agota Yesadavičienė, New 

Kensington, Pa. Kad jos mirtį tinkamai atžymėti ir Ago
tos vardą įrašyti į Įamžintųjų Garbės Narių skyrių, Ago
tos duktė Julia ir vyras Yesadavičius prisiuntė Lietuvių 
Kultūros Centrui $200. Dabar Agotos vardas bus amži
nai Įamžintų Garbės Narių skyriuj.

Šiuo tarpu tame skyriuj turime jau kelis narius. Į tą 
skyrių gali įsirašyti bile vienas, užsimokėdamas-aukoda- 
mas $100 ar daugiau.

Dar apie namo pertaisymą. Pertaisymo darbas jau už
baigtas, bet bilos dar nebaigtos mokėti. Dar turime kon- 
traktoriui sumokėti virš poros tūkstančių dolerių.

Namo pertaisymo reikalams išleidome iki šiol $35,448. 
Tam tikslui sukėlėme $33,725. Tai pasidaro namo per
taisymo fonde trūkumas $1,723. Pridėjus kontraktoriui 
nemokėtą bilą virš dviejų tūkstančių, tai dar reikia bent 
keturių tūkstančių dolerių, kad užbaigti visą darbą.

Paskolos todėl ir dabar reikalingos. Jeigu kurie išga
lite, prisiųskite tuojau, kad greičiau galėtume tą darbą 
užbaigti. ' .

Taipgi norime visiems paskolų davėjams pranešti, kad 
jau pradedame siuntinėti paskolų palūkas. Netrukus visi 
tie, kurie skolino Lietuvių Kultūros Centrui, gaus oeku- 
čius, kurie padengs 2 proc. palūkų.

Siųsdami paskolas ar kitais reikalais rašydami Lietu
vių Kultūros Centrui, adresuokite sekamai:

LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, Inc. 
110-06 Atlantic Ave
Richmond Hill 19, N. Y.

•>

! pradėtų statyti tokius kry- 
Įžius, kaip Lietuvoje ir tuo- 

Kap. R. Vilkas “Vienybė-(mi atžymėtų šiuos šventuo- M _ . Y _ 1_ JI „J_ 1’___ T _ o 111 o m nb 11 oje” rašo, kad ateities Lietu
va turi būti su Klaipėda. Jo 
supratimu, Lietuva be Klai
pėdos, tai kaip šunelis 
galvos. Jis sako:

“Kovojant už nepriklau
somos Lietuvos atstatymą, 
nė valandėlei negalima’ pa
miršti,-kad ateities Lietuva 
tik su Klaipėda galės vesti 
normalų gyvenimą.”

Jeigu si Lietu
vą atidufoti smetoniniams, 
tai kap. Vilkas perspėja, 
kad be Klaipėdos jos neims. 
Jeigu duodate, tai duokite 
su Klaipėda, ne kitaip!

Kunigas B. Paūjius ‘Dar
bininke’ rašo: “...Audra 
tokia didelė, kad išsigandę 
mokytiniai šaukėsi Kris
taus pagalbos, sakydami: 
“Viešpatie, gelbėk mus, žū
vame! Kristus išklausė sa
vo mokytinių prašymą, sa
vo dieviška galybe nutildy- 
damas vėją ir audrą.”

Dabar dažnai iškyla bai
sios audros ir vėjai, ypač 
šiltuose kraštuose. Ameri
koje daugiausia nukenčia 
Florida ir kitos šiltosios 
valstijos. Tuo tarpu Pau
lius yra ne tik paprastas, 
eilinis Kristaus mokytinis, 
bet save tituluojantis dak
taru, tai kodėl jis ir jo ko
legos nepaprašo Kristaus, 
kad sulaikytų tas baisias 
audras?

be

sius metus.
Aš patarčiau susitarti su 

kukluksais, kurie 
surengia deginimo 
iškilmes. Gal jie 
juos atiduoti 
vieton deginti.

dažnai 
kryžių 

sutiktų 
lietuviams,

Lenkų laikraštis “Nowy 
Swiat” nusiskundžia, kad 
dabar Lenkija esanti už. 
geležinės uždangos, todėl 
negalima esą suorganizuoti 
maldininkų grupes, kurios 
galėtų nuvykti Romon ir 
ten gauti nuo popiežiaus 
palaimą. Bet popiežius su
teiksiąs Lenkijos katalikam 
visus tuos nuopelnus, ku
riuos gausią ir atvykėliai.

Pasirodo, popiežius' ne 
“skūpus”, švaistosi savo 
“nuopelnais” ne blogiau, 
kaip Washingtono adminis
tracija doleriais. Bet kažin, 
ar jo tie siunčiami Lenki
jos katalikams “nuopelnai” 
galės persirioglinti per ge
ležinę uždangą?

Kas metai iš Nobelio fon
do yra skiriamos .dovanos

(Tąsa 3-čiame pusi.)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

“Drauge” skaitau: “Vi
soj Didž. Britanijoj, mies
tuose ir miesteliuose, lietu
viai iškilmingai paminėjo 
Lietuvos nepaprasto pa
siuntinio, ministerio Did. 
Brit. B. K. Balučio 70 metų 
amžiaus sukaktuves.”

Taip, lietuviai dipukai vi
sose šalyse turi Lietuvos 
paprastus ir, nepaprastus 
pasiuntinius, ministerius ir

Turime Stasio, žinančio ir 
dar poros rašinius apie Flori
dą. Vieni rašo už, kiti prieš. 
Manome, kad ta tema pakan
kamai išsireikšta.

Aišku, kad jeigu paimsime 
šimtą žmonių, tai jie pasida
lins į kelias skirtingas nuomo
nes ne vien Floridos, bet ir 
kitų valstijų ar miestų klau
sime.

Pirmiau jau žymėjome, kad 
šis dalykas yra kiekvieno as
mens dalykas, kur kam pa
tinka, arba kur jo gyvenimo, 
darbo sąlygos verčia, ten ir 
gyvena. Daugiau ginčijamų 
raštų nei už, nei prieš ne
talpinsime.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-i-g oao>j



Nesusišnekėjo, 
Nesusikalbėjo,— 
Nors ir per naktelę 
Kartu ūliavojo...

okios sumos, 
doleriu, kuri

Laputė - kūmutė 
--------------t---------  

Rašo Jonas Molis
Tribune ko r espo n den t u i 

Povilas Plechavičius: “Bet
gi aš esu laimingas, — aš 

įsai pakankama būti čia 
Įsai pakankanTHT Būti čia! 
laisviems, šioje laisvės šaly-i 
je.”

Matote, draugai, laputę-

čio, turi slėpti savo rankas, 
sukruvintas Lietuvos dar
bininko krauju rankas. Bo- 
viso Plechavičiaus “darbus’’ 
turi žinoti kiekvienas dar
bininkas, kiekvienas prog-

AUGIMAS TARYBŲ SĄJUNGOJE
, Taip, atsitiko su Naujie-! 

nomis ir Vienybe, rašant 
apie jiems brangią “asme
nybę” - Povilą Plechavičių. 
Naujienos, 
rėžti, kiek “bholiukas” Po
vilas Plechavičius yra “nu
kentėjęs” nuo “ruskių”, į- 

' vertino jo turtą 800.000 do
lerių. -Vienybės gaspado- 
rius Juozas Tysliava, paju
tęs, kad žinantiems sudėtį 
ir atimtį žmonėms bus len
gva suskaičiuoti, kad to
kiam turtui įsigyti reikėjo 
ne vien “gumiknipelio”, bet 
ir ilgų nagų, — š. m., vasa
rio 3 d. paskelbė, kad “bho
liukas” neteko turto, sie
kiančio apie 80.000 dolerių. 
Tysliava nuo Naujienų su
mos nubraukė vieną nulį. 
Jei taip eis ir toliau, ir dari 

.Draugui, Darbininkui Jr- 
Dirvai po nulį nubraukus, | 
— išeis, kad “bholiukas” 
80 doleriu teturėjo ir už 
juos nusipirkęs du laikro
džių. retežėlius ir nusikalęs 
apyranki, atvyko dėdės Ša
mo kraštan, savųjų tarpe 
durnių ieškoti. Naujienos 
sakosi visada semiasi žinias 
iš “pirmųjų” šaltinių, tai 
mes joms ir tikėsim. Gir
taudamas ir “meile” žaįz- 
damas, “bholiukas” Povi
las daug susitaupyti nega
lėjo, ypač, 
kaip 8t)0.0( 
suma angis laikais būtu ly
gi maždaug 8.000.000 litų. 
Jeigu “bholiukas” ir gau
davo 24.000 litri mefams, 
tai reikėjo virš trijų šimtų 
metų, kad nevalgius ir ne
gerus tokia sumą “sutau
pyti.” Aišku, kad “bholiu
kas” be “perversmų” ir ki
tų Lietuvos liaudžiai šuny
bių dar išnaudodavo darbi
ninką, pigiai iam mokėda
mas ir išsiųsti Vokietijon 

•grasindamas ir, pasikliau
damas savo “nuopelnų” pa
dėtimi, dar kuo kitu vertė- 
si. Bet apie tai jis pats ge
riau žino. Jam, tur būt, 
vargšui DP, artima T 
Vokietijoje, Uchtės stovvk-.1 
loję ir lašinių prekyba. • 
Tais laikais, kada, daugu- : 
mas badavo, “bholiuko” kareivis, o ne generolas, 
šeimoje ir “meilužių” šan- Generolu aš visuomet gu
deliuose kybojo kumpiai ir ,]jn padaryti!” 
lašiniu palčiai, kad juos’ 
spekuliacijos kainomis par-; 
davus badaujančiam savo 
artimui lietuviui.

, norėdamos pab- Generolas Plecha-
' 1 /~1 O Y«r\ I 1 V 1 T Y T -1 ZA -V\ i .

, saugojus laputėš-kūmutės, 
vilko dantimis kalenančios

j svaigulingų “dainų” apie

I nereiškia, kad 
kins prie naujo 
“plieno darbininko parei
gose.” Ne, tai tik klastin
ga prigulusio plėšraus žvė- 

I ries akimirka, kad, pirmai

li z m o jis laiyi. 
yra. vienas lą

prisitai- ; O"tK'n 
gyvenimo • t •* ;s, i

11916-1950 metus pastatyti 
į 12, milijonų kvadratinių 

TSR Sąjungos Vyriausy- i metrų individualinių gyve-

# 1 • k * ■- • A '.r Į * ■ - - - - —

Vaskvoie ir Maskvos srity-individualinė butų staty- 
m per tuos metus pastaty-pm įgavo dar didesnį užme
ta daugiau kai]) pusantro,” įvairiuose šalies mies-

nukentėjęs nuo karo 
riovimų. Tačiau vykdant 
šį uždavinį vis labiau išsi-

SU g

metru.

Pradžia 
7:30 vai. vak.

naujų gyvenamų 
statyba, kuri dabar 

beveik visa butų 
įvyz-

stambiu ose

ir gat
vės naujų individualinių 
namų. TSR Sąjungos pjenk-, Omske, Kara-

|bė skiria milžiniškas lėšas, 
(butų ” statybai. Kapitali
nės išlaidos tam reikalui 
anga daug sparčiau, negu 
bendros kapitalo investici
jos į visą liaudies ūkį. Pa
vyzdžiui, pirmame 1949 me
tų pusmetyje visos kapita
linės išlaidos TSR Sąjungo
je padidėjo. 24 nuošimčiais, 
palyginti su tuo pat pereitų 
metų laikotarpiu, tuo tarpu 
kai investicijos į butų sta
tybą per tą laiką išaugo 38 
nuošimčiais.

Be to, Tarybų valstybė 
skiria didelius lėšas pasko
loms išduoti darbo žmo
nėms, norintiems pasistaty
ti nuosavus namus. Tų kre
ditų pagalba tik 1947 me
tais miestuose ir darbinin
kų gyvenvietėse buvo pas
tatyta keturi milijonai kva
dratinių metrų naujo gyve- 

!namo ploto. Nuo 1947 me-

namų namų. Ši užduotis 
jau seniai yra viršyta.

Nuolat gerinamas archi
tektūrinis-gyvenamų namų 
apipavidalinimas, tobulina
mas jų vidaus sutvarky
mas, vis labiau išplėtodama 
daugiaaukščiu nastatų sta
tyba. Antai, dabar Maskvo
je vyksta statyba gyvena
mu; viešbučiu ir adminis
tracinių 16, 20, 26, ir 32 
ankštų pastatų.

Kartu pažymima stambi 
pažanga ir technikoje sta
tant ’ namus. Skyrium i- 
mant, dabartiniu metu na
mai statomi priešakiniais 
industriniais metodais, pa
gristais sroviniu—greituoju 
statybos darbų organizavi
mu, gamyklinio darbo pa
gamintų konstrukcijų ir 
dalių sunarstymu, visapu- 
'sišku darbų mechanizavi- 
mu. Nauji statybos būdai 
Įgalina pastatyti didelius 
penkiaaukščius namus per 
tris mėnesius ir žymiai nu
piginti statybos kaina.

staty- 
Są j tin
au P°" 

■spies ekonominio
rodiklių. 1946 me
lai si a ’ s i jo kari niais 
-a rybin irose mies- 
d-irbininkų gyven-vičius. darė Lietuvoje per

versmus, sodino Smetoną į ‘ 
sostą, o laisvės patsai ir ne- 
matė. “Muštrindamas” ka-!1 . .. . <
reivius, daužydamas veidus Pį^L^kius, -\el pid-
ir pliekdamas 'žmones, už- AV ’ l&avus į įgudusias 
Miršo vargšas “bholiukas” p)UA 10 ranKąs kankinimo 

įrankius, smaugti pažangų-1 
jį žmogų ir laisves švytu-j 
rilis liaudies krauju gesinti.

Jei kam patinka “tradi- !
■ G “bbo-i. Milžimi

— generolas Ple-jma butų 
chavičius, tegul tas su juo vietovėse.
ir “baikauja”.. Mes nesame ; sius 3 metus 9 menesius bu; 
pypkių kolekcijos rinkėjai, :vo 
ypač, tų pypkių, kurios re-: 
gresu, smurtu ir darbo1 
žmogaus pries])auda smar-| 
dine Lietuvos padangę.

Povilas, kad yra pasaulyje Į? 
laisvė, lygybė, žmonišku
mas. Tiktai šiandien “pra
dėdamas naują gyvenimą 
plieno darbininko par 
Carnegie-Illinois 
poration’s South Chicago 
įmonėje” — suprato Povi
las Plechavičius, kad ir
laisvės iiasaulyje esama. 
Šiandien Povilas Plechavi
čius, stovėdamas šalia tau
raus d a r b i n i n k o - a m e r i k i e -

eigose cine pvpke įsikandęs 
Steel cor-i liukas” • „____ k...

sypsenos
Tėvas sūnui: “Petruk ; 

kodėl tu tam .naujam kai-' 
mynui pasakei, kad mano 
galva visai nuplikusi?”

Petrukas: “Bet, tėveli, 
aš to visai nesakiau. Tik 
norėdamas tavo sugabumu 
pasididžiuoti, aš jam pasa

Mokytojas: “O kur vr; 
karvė?”

Mokinys: , “Nemanykite

I stovės. Nuėjo ki 
i lės ieškoti.”

>*r
Mes negalime

nose
u v o

i mui im 
imu ]<va
! veliamo

ratiniu metrų gy
nioto. 1947 metais 
luotą naudotis dar 

kvadratiniu 
motais—ąpiemetru, o 1948 

; 9? m 4 B onus.
k u t
statyba ir kaimo

^daugiau kaip du milijonai 
i p'vvenamųjų namų!

Natūralu, kad pradinia-

i • „ • _ i • 4-1 4. •• -’kitu liežuvius suvaldvti, takiau, ]og, kai tik tu nusiimi1 - - , _ ’ . I, v -i k. • • • • ciau doras musu gyvenimas iskrynele, tai įau esi pusiau 
nusirengęs.”

✓įgalioja mus tų liežuvių ne-'

Kareivis Jam Brangesnis
Abraomas Linkolnas vk 

suomet aukštai vertino 
paprastuosius žmones. Tą 
parodo ir sekantysis anek
dotas iš Linkolno gyvenimo.

Civiliniam Karui tęsian
tis, syki Linkolnui pranešė, 

į jog mūšyje tapo užmuštas 
j tūlas iam pažįstamas ka
reivis. Prezidentas Linkol- 
įnas daugel valandų sėdėto 
Baltajame Name, tyliai liū
dėdamas užmuštojo karei-1 

ivio. Vienas jo .ministrais 
i stengėsi jį apraminti, pas- į 

buvo. tekėdamas, jog tai tik pap-l 
---- - j rastas kareivis. Bet Linkui-;

prekyba. inas jausmingai atsako: j
Gaila man, kad ten užmuš- j pagydyt — tik

Nuoširdumas ir teisy 
i visų dorybių pamatas 

Confucius.

Vaistai Buvo Geri
Karta ūkininkas

uos

Ūkininkas: — Mano šir
mis jau antra savaite ma-

Ar galėtum
< ?

tamist

velnią ga-
4-

Mandagus Prašymas
Linkolnas labai saugoju

si, kad ką neižeidus ar ne-

anie širmio liga, o feldše- 
ris, išklausęs, paėmė gumi
ne triūbelę — pripylė rudų 
milteliu ir, užrišęs abudu 
galu, sako:

— Parėjęs namo, atrišk 
abudu galu šios triūbelčs — 

širmiui
✓ X '

_ apsunkinus.
|iog Tllinoiso valstijoj r*y- iįgrūsk vieną galą

1- |vendamąs jisai dažnai my-Jpkoserę
lių mylias pėsčias klampo-. japsižiok■' (Tasa nuo 2-ro nuslA 

daugiausia pasižymėju
siems žmonėms ^moksle, 
medicinoj ir tam panašiai.

Ir štai šių metų kandida
tų surašė matome preziden
tą Trumanąj Churchillj, 
Graikijos Karalių Povilą ir 
kitus, kurie aršiausiai nusi
statę prieš Sovietų Sąjun
gą. Bet, deja, tarpe kandi
datų gavimui Nobelio dova
nų nėra “Naujienų” redak
toriaus Grigaičio, 
vio” redaktoriaus Januškio, 
“Vienybės” redaktoriaus 
Tysliavos ir kitų jų bičiulių. Linkolnas. 
Juk ir jie visokiais būdais Į apsisiautęs 
kovojo ir kovoja prieš So-Į 
vietų Sąjungą. Prieš tokią' 
diskriminaciją jie būtinai 
turėtų užprotestuoti.

davo, nedrįsdamas nrava-.pūsk. Po to, duok 
r"iuni ančių jų prašyti ji pa
vėžint.

Vien n karto, būdamas la
bai pailsęs, Linkolnas pa
mojavo atvažiuojančio ve
žimo vežp-jui. Tam sustojus 
iisai paklausė: “Ai1 
tumėt nuvožt a n an 
lįn mano ploščiu?” 
dnmasis, vežūias

vandens

o kitą galą patsai 
ir smarkiai pa- 

širmiui 
<, kiek

nogale- 
mieste- 
Stebė-

nuvežti,
“Kelei- bet kn in "i jūs jį paskui at

Marijonų organas “Drau
gas” dejuoja, kad Vokieti
joj tarpe dipukų esą daug 
lietuvių žurnalistų, bet vi
sa bėda esanti tame, kad 
niekas jais nesidomauja.

Blogu pinigu ne tik nie
kas nesidomauja, bet kiek
vienas nuo jo stengiasi at
sikratyti. V. Paukštys

gausite?”
“Labai lengvai.” atsakė 

“aš būsiu juom

Moderniškas Piešinys
Meno mokykloje, piešimo 

klasėje mokytojas peržiūri
nėja. mokinių padarytus 
piešinius. x 1 •

Vienas mokinys rodo 
mokytojui dideli lana^balto 
popieriaus ir sako: “Čia jūs 
matote, kaip karvė ėda žo
lę.” ' .

Mokvtoias: “Argi? Kur 
yra žolė?”

Mokinys: “Karvė visą 
žolę suėdė.”

' * ---- • ’ --------- |
j tik .jis gers. Už trijų dienų! 
ateik pranešti man apie šir-; 
mį.

Už trijų dienų ne ūkinin
kas, bet jo žmona, atėjo 
pranešti apie širmį.

Ji sako:
— Tamista feldšeri! Ma

no žmogus darė taip, kaip 
jį išmokinot. Kai įgrūdo 
širmiui į koserę galą tos 
triūbos, o kitą galą jis ap- 
sižiojo, tai širmis, nepa
laukdamas, kostelėjo ir su
pūtė miltelius mano žmo
gui. į .gerklę.

— Šį rytą širmis pastipo, 
o mano žmogus kojom že
mę kasa — žvengia kai šir
mis ir kur tik aš, tai ir jis 
paskui mane. Daryk, tamis- 
tėle, 
kad 
šinti.

kokia nors storonę, 
mano žmogų apmal-

Kazys Bevardis.

PRAGA. — Čechoslovaki- 
jos vyriausybė pašalino 
priešvaldiškus teologijos 
profesorius iš Karlo ir Olo- 
mouco universitetų.

n ūm u 
nusako 
statybos programą, 
džiui, tokiuose
miestuose, kaip Rvgoje. Ta
line, Petrozavodske, Kiši- 
niove, kur nukentėjęs gyve
namasis fondas yra jau pil
nutinai atstatytas, dabar 
statomi tik nauji namai. 
Pen paskutiniuošius metus 
Leningrade ' atstatyti ir 
pastatyti butai, kuriu ben
dras plotas daugia.u 1.400.- 
000 kvadratinių

i milijono kvadratinių metiny įUose p. rajonuose atsirado 
butų. Šalies stambiausiuose įj^t.isos gyvenvietės ir gat- 

išsivystymo centruose—.......................
Iirybų valsty- vosibirske, 
' dėmesys bu- grūdoje ir kituose miestuo- mečio plane numatyta pei

sparnai n
' p vvenamasi.s fondas,

se gyvenamasis fondas iš- 
i atstaty- augo 60—70 nuošimčių.

RIO DE JANEIRO, Bra
zilija. — Paplito iškabos ir 
plakatai, kurie smerkia 
jankių imperialistus. Val
džia sako, tai “raudonųjų” 
darbas.

Tik ką parašyta Jono Juškos 4-riij veiksmų komedija

Bus 
vaidinama

RILYP£ PORA'
Kovo-March 18, 1.950 

414 Green Street Salėje, Philadelphia, Pa
Rengia Lietuvių Moterų K!., vaidins Liaudies Teatro aktoriai iš Brooklyn© po vad. Jono Juškos

f) f 
'iii. . . e

JONAS JUŠKA 
Režisierius

V. NEVINS
Elenos rolėje

F. LAPINSKAS
Jono rolėje

Komedijoj pamatysite, kaip motina savo dukterį, 22-jų metų, priverčia tekėti už senio 72-jų 
metų, kaip dukters mylimasis, jaunas vaikinas tam priešinasi, ir kaip iš jų pasidaro trilypė po
ra. Komedija labai juokinga ir užtikrinam, kad prisijuoksit iki ašarų. Taigi visi ir visos nepa- ‘

Komedijoj pamatysite, kaip

Kviečia RENGĖJAI.mirškit ateiti ir gardžiai pasijuokti.

M. JUŠKIENE 
Mitrės rolėje

GEO. KLIMAS 
Valeko rolėjeLILLIAN GRANNAS 

Štcllos rolėje

Petras Btidrlkas, biednas farhierys . . • • William
Marė, jo žmona ....................................................  ."a
Elena, jų dultė................................................ • Valentina Nevins
Jonas Benderis, Elenos mylimasis . . • • Lapins ca.

. Jurgis Valekas, 72-ju metų Elenos jaunikis . Gco^e 
Juozas Stukas, dirbąs pas Vaičkų . • ■*. • • ‘ n a-r . _ „ ,, . . Eva GraumenaKatre švilpa, Mares drauge......................... . , , . . Lillian GrannasStella, jos duktė
i Utt innii nmi mnr—— '"1 —r-

Magdė, vestuvių gaspadinė.....................................Anna Jonikis
Lukas, Budrikų kaimynas..................................... Carl Benderis

šokikai ir vestuvininkai. 
Viskas dedasi lietuvių farmerių gyvenime Amerikoje.

1-mas veiksmas — Budrikų kiemas. 2-ras — Vestuvių kam
barys. 3-člas — Valekų daržas (parkas). 4-tas — Valeko 
namų kambarys.

Prašom pasilaikyti šitų plakatų, kaipo programa.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Kovo 9, 1950



ROJUS MIZARA

Kelias į Laimę
n-3-49 APYSAKA —si—

(Tąsa)
Pasiekęs miesto centrą, išgirstu gatvėse laikraš

čių pardavinėtojus garsiai šaukiant: “Pabėgo ban
ko prezidentas su iždininkui” Nusipirkęs laikraštį, 
pirmiausiai stebiu, kokio banko, kas ten atsitiko?! 
Bet mano galvoje mintis jau buvo gimusi, jog tai 
bus mūsiškio!

Taip! Tarptautinio Komercijos ir Taupybos Ban
ko, mūsų banko prezidentas su iždininku dingo be 
žinios! j

“Prezidentas Miller ir iždininkas Šlitz,” rašė 
laikraštis, “vakar buvo dar banke, bet šį rytą nepa
sirodė. Patirta, jog banke trūksta poros šimtų tūks
tančių dolerių, o gal daugiau. Bankas uždarytas, 
valdžia tiria jame padėtį, o policijai įsakyta gaudy-

’ ti banko viršininkus.”
Kas dabar man beliko daryti?

• Skubiu link banko, kuris išdidžiai stūksojo ant 
kampo Front ir Lincoln gatvių. Iš tolo pamačiau 
žmonių masę, gaubiančią visą kampą ir gatves. Po
licija, laikydama rankose "buožes, o diržuose revol
verius, stumdo žmones, bet šie neina. Moterys ver
kia, rėkia, sielojasi. Girdėtis aštrūs keiksmo žo
džiai banko viršininkams; kyla iš minios žodžių cy- 
ma, — visokių: angliškų, rusiškų, lietuviškų, len
kiškų, vokiškų! Vis tai keiksmai ir dejonės žmonių, 
subėgusių čia gelbėti tai, kas dar, jų nuomone, ga
lima išgelbėti. Bet policija juos veja, kai kuriuos 
šventina buožėmis. Gatvėmis jodinėja policmanai- 
raiteliai, kurių arkliai’, išmokyti šokti ant žmonių 
atsargiai, kad .jų ant syk nesutreplentų, tik trepsi, 
tik siautėja, galvas ir uodegas raitydami.

Mažai tegalvodamas, aš, senu įpročiu, išdidžiai, 
prastumdamas taką, brukausi pro minią link banko 
durų, link jo pastato išdidaus, įspūdingo fasado. 
Tik štai, stovinti minioje ir verkianti moteriškė su
rinka:

— Va, vienas žulikas! Va, vienas vagis, kuriuo aš - 
buvau patikėjusi*. Turiu aš jį, turiu!...

Ir ji grobė man už švarko kalnieriaus, vis nuolat 
rėkadama, “va, tas vagis!...” Aš teisinausi, aiš
kindamasis, jog ne aš prezidentas, ne aš banko iž
dininkas, bet moteriškė, o vėliau ir kiti, mane pa- 
žinusieji, dar garsiau rėkė, skelbdami, kad jiems 
pavyko sugauti'vagis!

— Tu ir mane raginai šin bankan dėti pinigus!
— iš kaž kur pasigirdo tvirtesnis balsas, su keiks
mo žodžiais. Atsigrįžęs, pamačiau lietuvį metalistą, 
kuriam, iš tikrųjų aš įkalbėjau išimti iš kito ban
ko jo taupybą ir įdėti į' mūsų banką, į savo banką, 
besirūpinantį darbininkų reikalais!

Tuojau pasigirdo ir daugiau panašių piktų bal
sų. Ant greitųjų man kilo mintis, kad jie čia mane . 
iš tikrųjų gali žiauriai apmušti. Aš veržiausi iš, 
minios ir leidausi bėgti, kiek tik pajėgiau, — bė- 
gau link skėrsai gatvę esančio parkelio. Tūli mane 
vijosi, skelbdami: “vagis, vagis!” Gerai, kad buvo 
policijos. Ji- išgelbėjo mano kailį, šerdama buožėmis 
tuos, kurie norėjo mane apskaldyti.

Išsprukęs iš įtūžusius minios, aš pasitraukiau to
li nuo jos ir per ilgoką laiką stebėjau žmones, susi
rinkusius parkelin ir ten, matyt, besirodavojančius, 
ką daryti toliau. Tuojau atsirado advokatų, skel
biančių jiems, jog viskas bus taikiai ir gražiai iš
spręsta, jų indėliai atgauti, jei tik jie paves jiems, 
advokatams, savo bylas vesti. (

Kai policija vienus žmones nuvaikė, rinkosi ki
ti, susikrimtę, nusiminę; atrodė, jog čia jų paskuti
nė kelionė.

Grįžau namo, pats nesuprasdamas, ką turėsiu 
veikti toliau. Vos koją įkėliau, kai Lujiza piktai su
riko:

— Kas čia darosi?!
— Bankas užsidarė! Prezidentas su iždininku iš

dūmė su iždu.
Linkčiodama galvą, žmona tarė:
— Išdūmė prezidentas, spruksi ir pats, vyreli!
— O ko aš spruksiu?
— Jau keletas žmonių skambino!
— Tu nemoki angliškai, tai ką žinai, kas ir ko 

skambino.
— Jie skambino lietuviškai, — nusijuokė Lujiza.

— Jie sakė: dar šiandien užpuls tave šituos namuos 
ir užmuš. Sakė, tu juos įkalbėjai dėti pinigus jūsų 
bankan, o pats jų taupyba šiuos namus pirkaisi.

. Bėgk, kiek sveikatos turi!
Dalykas atrodė rimtesnis nei aš buvau įsivaiz

davęs.
— Iš tikrųjų, — aiškinausi Lujizai, — jie gali 

užpulti; įtūžę, jie gali langus išdaužyti ir net su
žeisti ar užmušti. Jei tu būtum mačiusi!...

— Ką? ’
— Minią žmonių, susibūrusių prie banko!. Ir ką 

jie ten atliko! Mane policija vos apgynė. Kas be
lieka daryti?-

— Pasišalink, pradink nors kelioms dienoms, 
kol žmonių pyktis praeis, kol įkarštis atvės. Su- 
pranti?!

— Kur?
— Tu — senas amerikonas! Neturėtum tokių 

klausimų man nei statyti. Būsiu atvira, aš jau 
apsisprendžiau: Arba pats pasišalink, arba samdyk 

policiją namams saugoti. Į kokią padėtį tu mane 
statai? Užpuls kokie padaužos, išterios čia mus, ap
gadins mano namus, ir kas už tai atsakys? Supran
ti? Langus išdaužys, gonkas plytomis gali į šipu
lius paversti!

Lujizos patarimas atrodė racionalus.
Aš nutariau keletui dienų išvykti į miestą N. 

Ten gyvena mano geras pažįstamas, valgomųjų 
daiktu krautuvės savininkas, kuriam aš kadaise 
spirito pristatydavau. Pagyvensiu ten keletą parų, 
kai viskas apsimalšins, žmonių įtūžimo audra pra
eis, sugrįšiu.

Atsisveikinęs su Lujiza, — Zigmunto Dobilėno 
tuomet nebuvo namie, nes jis kasdien valandai ki
tai išvykdavo į miestą biznio reikalais, — sėdausi 
i savo automobili ir, aplinkiniais keliais, moviau 
link N.

Skilvis nusistebėjo, pamatęs mane savo krautu
vėje, kurią jis rengėsi uždaryti, nes ja^t buvo vė
lyvas vakaras. Tai buvo malonus žmogus, tik labai 
nusidirbęs, sumenkėjęs, kaip\nūkfilė;

— Atvykau pas jus prieglaudos prašyti, — ta
riau, šaltai šypsodamasis.

Dėsčiau jam visą reikalą. Vietą man pernakvoti 
Skilvis sutiko parūpinti, pastebėdamas: ;

— Jūs tuoj savo šešėlio pradėsite bijoti. Į ką tai 
panašu!

— Žmonės kerštingi!
— Kerštingi! Kokie jie kerštingi? Jei nuskriaus

tieji keršytų, tai jie nors kartą ir atkeršytų. Argi 
nežinai, kad Amerikoje kasdien milijonus žmonių 
kas nors žiauriai apgauna, sumulkina ir apvagia? 
Jeigu to nebūtų, neturėtum bilijonierių. Taip, kas
dien milijonai kvailių esti kieno nors apverktino
mis aukomis, bet tie, kurie juos apvagia, gyvena, 
kaip gyveno — tik dar bagotesni, negu buvo! Jei 
netiki mano žodžiais, palauk, rytoj aš tau juodai 
ant balto parodysiu! Dabar, ištrauk vieną kitą šna- 
psą; eisime užkąsti, paskui gulti.

Skilvis aiškino man padėtį N. mieste, skundėsi 
sunkumais ir nesveikata. Aš jam, grąžon, nupiešiau 
savo prietykius, kurie- buvo kalnas, palyginti su 
Skilvio aguonos grūdu.

Didžiai išgąsdintas ir išvargintas, aš; tačiau, iš
miegojau gerai. Ant rytojaus, valgant pusryčius, 
šeimininkas ištiesė ant stalo Vandenmiesčio dien
raštį ir abudu pradėjome jį vartyti ir skaityti.

Apie du ištisi dienraščio puslapiai buvo paaukoti 
mūsų banko reikalams nagrinėti. Pirmajame butfo 
įdėti banko prezidento ir iždininko paveikslai,' di
deli, gražiose pozose, kaip Hollywoodo aktorių. Vir
šuje paveikslų skambėjo užrašas: “Nelemto įvykio 
paliesti vyrai.”

Ten pat tęsėsi ilgos vagių biografijos, taipgi jų 
žmonų ir giminių biografijos. Buvo plačiai nušvies
ta suknelės, kuriomis vagių žmonos vilkėjo, kores

pondentams su jomis besikalbant, kokio kvapsnio 
perfumais buvo išsivilgiusios, kaip jų plaukai buvo 
sutaisyti, ir kitokie dalykai, susiję su šiuo skanda
lu. Aprašyta ir tai, ką vagių žmonos sakė kores
pondentams, o jos teigė,, kad jų vyrai nekalti. Jie 
negalį būti kalti! Jie tokie joms geri, — retai kada 
grįžta iš banko neparnešę joms kokios vertingos do
vanos! j Jie dažnąi lanką bažnyčią. Jie nepamirštą 
labdarybės įstaigų. Jie stovį už blaivybės įstatymo 
palaikymą. Jie — dideli priešai komunistų ir ne- 
amerikinių pažvalgų žmonių! Abiejų vagių, skelbė 
laikraštis, tėvukai tarnavo Civiliniame Kare, tik ne
parašė, prieš ką ir už ką jie kariavo.

Mudu su Skilviu atidžiai vartėme laikraštį, skai- 
tinėjome biografines žinias, taipgi stebėjome ne tik. 
jų pavėikslus, o ir banko nuotrauką, ir įtūžusios 
minios, i stovinčios paliai banką nuotrauką, ir vieną 
paveiksĮą depozitorės moters, gulinčios pusgyvės 
gatvėje, apalpusios, kai atėjo prie banko ir pama
tė tai, ką pamatė!

Pagal vėlesnįjį apskaičiavimą, prezidentas su iž
dininku pavogė pinigų kur kas daugiau nei $200,- 
000, bet žmonės, turį įdėję bankan savo sutaupą 4 
neprivalą .nusigąsti, nes viskas bus išspręsta taip, 
kad jų pinigų daug nepražus, jei tik banke “bend
rieji finansai” yra tvarkoje. Jie, depozitoriai, pri
valą saugotis komunistų, vengti ką nors veikti or
ganizuotai, nes tai visam reikalui tegalį labai pa
kenkti. Direktoriai ■— banko direktoriai, — kurių 
vienas dar ir aš buvau, rašė laikraštis, sutiks iš sa- 

'■ vo nuosavybės kuo nors prisidėti nuostoliams pa
dengti.

-“Gausit jūs iš manęs !” galvojau aš.
■ Atsivertėme redakcinių straipsnių puslapį — ten 

ilgas editorialas, paaukotas “netikėtumui.”
“ N-ežinia,” rašė laikraščio redakcija, “ar prezi

dentas su iždininku vogė ir bėgo dėl to, kad banke 
reikalai n-ebuvo gerai sutvarkyti, ar banko reikalai 
bųyo taip silpnai sutvarkyti, kad jie akstino juodu 
vogti ir bėgti... Tai išspręs gal tik istorija. .. 
Kaip ten bebūtų, tai ne pirmas toks Amerikoje įvy
kis ir dėl jo nieks neturėtų aliarmuoti. ..”

Paskaitęs editorialą, Skilvis nusikvatojo.
— Ar aš jums vakar nesakiau? Viskas, Maiki, 

bus taip nubaltinta, jog už keleto dienų zmonės; pa
mirš.

— Nepamirš tie, kurių pinigai žlugo.
— Bet jie n-esudaro jūsų miestp gyventojų dau

gumo; tai tik mažytė dalelytė žmonių, kaip sakėte, 
dargi ateivių,^.mažai! tesukalbančių angliškai. Kai 
šitiems kailį lupa, tyli kiti, kai kitiems kailį lups, 
tylės šitie. Panašiu būdu, štai, visokie vagys ir sku
ta mus. Jūs galite drąsiai grįžti šiandien namo, 
nieks jums žodžio nesakys.

{Bus daugiau)

CLEVELANDO ŽINIOS Bridgeport, Conn.
ANTANAS BIMBA 
KALBĖS KOVO 19

Lietuvių Literatūros Drau
gijai šiemet sukanka 35 metai 
nuo jos įsikūrimo. Todėl, LLD 
15-ta apskritis rengiasi tą at
žymėti su jubiliejiniu bankie- 
tu, prakalbomis ir šokiais. Tas 
atžymoj imas įvyks sekmadie
nį, kovo (March) 19, Slovė
nų Auditorijos žemutinėje sa
lėje, 6417 St. Clair Ave. Pie
tūs bus 3-čią valandą. Todėl 
būkime visi laiku.

Ant. Bimba

žymiausiu kalbėtojum bus 
bus autorius “Istorija Klasių 
Kovos Amerikoje” ir Laisvės 
redaktorius A. Bimba. Kitas 
geras "prakalbininkas, buvęs 
J. V. kongresmanu Hugh De- 
Lacy. Pastarasis duos prane
šimą iš Progresyvių Partijos 
2-ro metinio suvažiavimo.

Įsigykime tikietus iš anksto, 
ant kiek galima, kad bankieto 
šeimininkės žinotų, kiek mais
to pagaminti. Įsitėmytina, kad 
bankietas, prakalbos ir šokiai 
ųž $1 įžangos. Tikietų gali
ma gauti pas visų LLD kuopų 
valdybas ir pas 15-tos apskri
ties komitetą.

‘Lietuvių Literatūros Draugi
ja yra didžiausia apšvietos or
ganizacija lietuvių išeivijoje.

Todėl iškilmingai atžymėkime 
jos 35 metų jubiliejų. Taipgi, 
kurie dar neprigulite prie šios 
organizacijos, tai galite Jstoti 
be įstojimo mokesties irUnau- 
jai įstojusiems šiemet metmCs 1 
duoklės numažintos per pusę. 
Pasinaudokite!

Bankieto šeimininkės yra 
patyrusios gardžių valgių pa
gaminime. šokiams gera ir 
erdvinga svetainė ir gros 
Thomson’© orkestrą. Tai vi
si būkime šioje jubiliejinėje 
iškilmėje!

★
Sušelpėme Angliakasius

Cleveland© būrelio progre
syvių lietuvių su pagalba A. 
L. Moterų Kliubo ir kliubiečių 
tapo pasiųsta angliakasiams 
500 svarų miltų, 2 keisai cris- 
co ir vienas keisas prezervuo- 
tų žirnių. Taipgi pasiųsta 
daugybė namuose ir iš krau
tuvių, konservuotų daržovių, 
vaisių ir žuvų, ką suaukavo 
mūsų gerosios šeimininkės.

Nors ši mūsų auka, palygi
mus su šimtais tūkstančių al
kanų angliakasių, yra tik la
šas į viedrą vandens, bet tuo- 
mi, kad ir menku, sušelpimu 
mes parodėme kovingiems an
gliakasiams, kad ir mes esa
me su jais. Tuo patim kartu 
mes su visais kitais Amerikos 
žmonėmis, unijomis, net ir re
liginėmis organizacijomis, ku
rios užjaučia ir šelpia anglia
kasius, parodome ir anglies 
bei plieno trustams, kurių 
priešakyje stovi morganų, 
rockefellerių, melonų šeimos, 
pasiryžusios sulaužyti anglia
kasių uniją, kad jos turės rei
kalą ne vien su angliakasiais, 
bet ir su tais, kurie užjaučia 
ir šelpia angliakasius. Todėl, 
mūsų suš^lpimas yra svarbus.

J. N. S.

PARYŽIUS. ~ Streikas 
visai sustabdė veikimą dvy
likos požeminių Paryžiaus 
gelžkelio linijų.

Palaidojom Kazį Bakūną

Kovo 1 d. mirė Kazys La
kūnas, sulaukęs 55 metu am
žiaus. Gimęs Lietuvoj, Maj(" 
ri.Škių kaime, Vilkaviškio^ap-- 
skrities ir valsčiaus.

Kovo 4 d. skaitlingas būrys 
giminiu ii* draugu palydėjo šį 
nuoširdų ir draugišką, seną 
šio miesto gyventoją, į amži- 
nastį. Jis šiame mieste iš
gyveno virš 30 metų.

Velionis paliko moterį, 2 sū
nus, 2 dukteris ir 2 anūkus. 
Sūnus Lawrence puikiai varto
ja smuiką. Prieš 2 metus laiko 
jis dalyvavo LMS surengtuose 
meniniuose kursuose Olympia 
Parke, Worcester. Mass., ir 
puikiai atsirekomendavo, mi
kliai vartodamas smuiką. Jis 
ir dabar kolegijoje tęsia lavi
nimąsi muzikos srityje.

Apart nabašninko šeimos, 
liko brolis ir sesuo, gyveną 
Lietuvoje, ir brolis Jerry La
kūnas bei dvi seserys — Ku
biliene ir Stankevičiene, gyve
ną Cliffside, N. J.

Po palaidojimo palydovai 
buvo pakviesti i vietos Lietu
vių Kliubą ir čia puikiai pa
vaišinti. Iš Lietuvos riabaš- 
ninko Kazio kaimynas brook- 
lynietis J. Sagevičius papasa
kojo atsiminimus, kaip juodu 
praleido Jaunystes dienas Lie
tuvoje ir nepertraukė bičiu
lystės čia, Amerikoje. Po to 

...X.

skirstėme^ kas sau, liūdesio 
slegiami, netekę įimto žmo
gaus, kurį nelaboji mirtis itin 
per anksti atskyrė nuo jo my
limiausios šeimos ir draugų.

K. Darbininkas.

Washington. — Naciona- 
lė Advokatų Gildija pa
smerkė įneštą Kongresui 
Mundto bilių, nukreiptą 
prieš komunistus ir kitus 
kairiuosius. Gildija pareiš
kė, jog tas bilius grūmoja 
visoms demokratinėms a- 
merikiečių laisvėms.

Dienraščio Laisves

BAZARAS
PACKAGE PARTY & DANCE

Bus Dvi Dienas: šeštadienį ir Sekmadienį 
i

Kovo-Mare h 25 ir 26
Šeštadienį prasidės 6-ta vai. vakare

~ X •: . I 1

Sekmadienį nuo 2-ros vai. po pietų

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiam
Kasdieną bus margumynų programa ir šokiai

LIBERTY AUDITORIUM 
■ 1 '

(Lietuvių Kultūriniame Centre)

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

Įžanga 40c asmeniui (valdžiai taksai įskaityti)

Geri valgiai, pilfii pietūs dienom ir vakarais"

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

4 pusi.—Laisvė(Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Kovo 1950.

f



Worcester, Mass £“ Worcester, Mass.
Gintarų Radijo Naudai 
Parengimas Gerai Pavyko

A

Vasario 26 d., rūpesniu L. 
S ,P. B. Klubo, buvo surengtas 
’ bankietas su koncertine pro

grama. Garsintu laiku atėjus 
jau gerokai publikos buvo ir 
svečiu iš Įvairiu miestų, net iš 
Nashua. Du ilgi stalai jau 
pilnutėliai apsėsti. Svetainės 
užveizėta V. Novikas su virtu
vės darbininkais taisė trečią 
stalą per visą salę. Už pusės 
valandos ir tas buvo pilnas. 
Gaspadinės ir patarnautojos 
sukosi, bėgiojo, kad aprūpi
nus visus maistu.

Pasivalgius, programa išpil
dyta pirmininkaujant klubo 
pirmininkui S. Januliui. 1) 
duetas—IL.Kižiūtė su H. Ali
šauskaite, pianu akompanuo
jant H. Janulytei. gražiai, 
maloniai sudainavo tris dai
nas; 2) duetas—A. Wallen ir 
Edvardas Skliutas iš Montel
lo puikiai padainavo; 3) trio 
—Evelyn ir Ona Serbintaites 
ir J. Karsokaitė, jaunos aidie- 
tės. gražiai traukė lietuviškas 
dainas; 1) solo — A. Wallen, 

' montellietė (ji dažnai dainuo
ja per gintarinį radiją) ; 5) A. 
Taraška, radijo pusvalandžio 
tvarkytojas, pasakė prakalbą 
radijo reikalais; 6) kvarte
tas — H. Janulytė. A. Kristė, 
P. Plokštis ir E. Hague kas, tai

žiūtė pianu akompartavo. Ai
do Choro mokytoja J. Karšo- 
kienė šį sykį tik tėmijo cho- 
rieeių veiklą. Visi dalyviai 
buvo publikos iššaukti dau
giau padainuoti.

Programai parbaigus, pu
blika dar nesiskubino skirsty
tis, tai buvo šiaip svetingų po
kalbių .

Gaspadinėmis buvo A. Va- 
silienė, Stankienė, II. Gurs- j 
kienė’, J. Jusienė, J. Senkus: 
V. Žitkus pyragų prikepė ir 
padėjo gaspadinėms, Janulie- 
iiė pagelbėjo, choristės mer
giotės f stalus panešiojo mais
to.

L. P. B. Klubo Koresp.

Haverhill, Mass.
Aukavo Karsono Reikalams

Nupirkimui Jonui Karsonui 
naujų medinių kojų vietos lie
tuviai suaukavo $13. < Auka
vo sekamai:

Augustas ir Mary Kazlaus
kai $5, Albinas P. Dambraus
kas $3; Antanas J. Navickas 

'ir Petras Ivanauskas po $2; 
po $1 : Jonas Saulėmis, Juo
zas Masevičius, Petras i)' M;* 
ry Yocumskai, Vincas Kance- 
vičius, Bronius Gumauskas, 
Vladas Račkauskas.

Visiems tariame širdingai 
ačiū už aukas.

A. P. Dambrauskas.

JUMS TIKRA! REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ISIGYKIT JAS TUOJAU

pa- 
ap- 
kai

Pirmoji Pagelba Ligoje 
, ir Nelaimėje

Prirengė

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

taria, ka daryti Įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; 
pasiutęs šuo Įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosie^ kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo {kritimas i akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų Įdegimas odos, pūslėj imas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.

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

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

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

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

gali

AK, GRAŽI JI! . . .
BET BE PASOGOS . . .

“Visi kaimynai jau seniai 
kaminus Įsivedė, gyvena 
šviesiai, !gražiai, o pas mus? 
Kur nenueik, taip ir suka 
bernai nosį Į Šalį. Ir graži, 
girdi, Rūkaitė, ir puošni, o 
dūmais neša nuo jos, kaip 
nuo kampininkes. Akių ne
bėra kur dėti ...”

Priekaištauja Onutė motinai 
dėl jos šykštumo. Ji turi pro
gą ištekėt, bet motina jai pa- 
sogos neduoda, iki sūnūs ka
da nors parves jai pasogin- 
gą marčią. Bet sūnus myli 
biedną, bepasogę mergaitę ir 
atsikerta motinai; “O tu sa-
vo pančiaką praardytom tru
putį—ir nereiktų nei marčios 
atneštinių laukti.”

I Taip Onute ir sėdi savo ma
mos dūminėj gričioj, i'ūkyda- 

, ma savo jaunas dieneles.
Visa tai dedasi scenos vei

kale apie senąjį Lietuvos kai- 
j mą — “Gieda Gaideliai,” SU- 
i kurtame žymiojo Lietuvos ra
šytojo Juozo Baltušio.

Ji suvaidins Brooklyno Lie
tuvių Liaudies Teatro aktoriai 
balandžio Liną dieną, Lietu
vių salėj, 29 Endicott St.

i
Viršuj matote atvaizdą Al

donos Aleknienės, Onutės Rū
ką itės rolėj.

Bilietai jau pardavinėjami.
I Kaina $1.00, įskaitant taksus, 
i Prašomi' visų Įsigyt bilietus 
į iš anksto, kai jums kas nors 
■ iš rengėjų' pasiūlys.
! Padarykime šį scenos vaka
rą didžiąj’a plačios Worceste- 
rio ir Bostono apylinkės lietu- p
vių sueiga!

t.ai visur skamba šūkis—
I Lietuvos kaimą Worces- 

teryj!

Lawrence, Mass.
I

Jonas Karsonas Gaus Naujas Kojas
Pranešame visuomenei, kad 

reikalinga suma pinigų nupir
kimui Jonui Karsonui naujų 
medinių kojų jau sukelta. Va
jus baigėsi su vasario 25 die
na. širdingai tariame Visuo
menei ačiū už atsiliepimą!

• Jonas Karsonas yra veiklus 
darbuotojas, nepaisant, kad 
jis turi vaikščioti ant medi- 

- nių kojų. Naujų kojų nupir- 
| kimo reikalais rūpinosi Lie- 
! tuvių Literatūros Draugijos 
7-ta Apskritis, Boston() apy
linkes.

Pirmiau gautos aukos jau 
buvo paskelbta. Pastaruoju 
laiku tam reikalui gavome se
kamai aukų. Nuo LLD 2 kp., 
S. Boston, per J. Usevičių, 
$15. Nuo Lietuvių Moterų 
Sąryšio Naujoje Anglijoje, 

j per L Niaurienę, $25. Iš Ha- 
! vėrhill, per A. P. Dambraus- 
I ką, $18. Iš Montello, per 
Joną Stoškų, $10. Iš Wor- 

i cesteirio, per J. M. Luką, $7. 
! Nuo LDS 57 kp., Worcester, 
per J. Skliutą, $1 ir nuo

Iš Philadel-
Lietuvių Moterų

Draugo $1.
Per J. Strižauską, iš Water

bury, gauta $6; K. Mugia- 
nis, iš Oakland, Cal., $5; Y. 
ir R. Niaurai, iš Dedham, $5; 
LLD 27 kp., New Britain, per 
Eva Valley, $3. 
phijos, nuo
Kliubo, per O. žalnęraiticnę, 
$11 (kliubas aukavo‘$5, o ki
tus suaukavo narės). Nuo J. 
ii- A. Drobių, iš Stevensville, 
Mich., $2. Nuo F.; B. Kubi
liaus $2; nuo F. Kazokienės 
$1 ; A. Shurkus iš Nashua $1 ; 
S. Mlccko, Methuen, $1 ; S. 
Penkauskas $1. Nuo Moterų 
Kliubo, Stoughton, per Helen 
Lucas, $5. Iš Scranton, per

$5; J. Jm-evičius 
ir A. Augulienė

reikalui aukų su-
Varde Lietuvių

Draugijos 7-tos 
j r visoms

P. Šlekaitį, 
iš Lowell $1 
$1.50.

Viso šiam 
kelta $518. 
Literatūros
apskrities visiems 
tariame širdingąi ačiū !

' S. Penkauskas.
LLD 7 Apskr. 1

St Petersburg, Fla.
Vasario 26 d. atsibuvo LLD 

45 kuopos susirinkimas pas 
Zablackus-Pakal aiškius. Ačiū 
jiems už suteiktą vietą. Bet 
nesmagus buvo susirinkimas, 
nes sužinojome, kad tą dieną 
skaudžiai susirgo kuopos or
ganizatorė llelenutė Bernotie
nė ir tapo išvežta į St. Joseph 
ligoninę, Tampa mieste. Sa
ko, kad ligonei reikės pada
ryti operaciją. Linkime drau
gei- greitai pasveikti, 0 drau
gams ir draugėms, kam tik 
laikas pavėlina, tai ją aplan
kyti. Tai nuoširdi ir darbšti 
mūsų veikėja.

KRISLAI
ČTasa roin l-rne, nn«" » 

Dabar tik bus problema

ti. Reikės d a 
šų. Negalime 
rėsimė, k. 
parodys, 
mybė viso 
suonrenės.

n . • • • • t •• v * v* » ••bveturgimiai ir Amerikos žmonių surasmejimas
Visi svetur? gimę asme

nys, gyveną Jungtinėse 
Valstybėse ir jų teritori
jose yra raginami einančio 
Centralio Statistikos Biuro 
Direktoriaus pareigas, Phi
lip M. Hauser, suteikti tei
singus apsakymus Statisti
kos surašinėtojui, kuris 
atsilankys į jų namus ba
landžio 1 d., kad vykdyti 
17-tą Dešimtmetinį Gyven
tojų ir But| Surašinėjimą.

“Ypatingai svarbu natu- 
ralizuotiems piliečiams ne
pretenduoti Jungtines Val
stybes esant jų gimtiniu 
kraštu,” pasakė Dr. Hau
ser. “Rezultatai klaidingų 
pareiškimų, kiek tai liečia 
gimtąjį kraštą, gali iš kar
to neišrodyti aiškūs, bet už 
20 ar 30 metų bendros 1950 
metų skaitlinės galt turėti 
negeistinų pasėkų imigraci
jos kvotoms.”

Atsakymai į Statistikos 
surašinėtojo statomus klau-

I simus turėtu būti šuteikia- 
i mi laisvai ir be išsisukinėji
mo. Statistikos surašinėto- 

Ijas tik stengiasi surinkti 
i skaitlines apie Amerikos 
| gyventojus ir butus, ku- 

pažiū-■ riuose jie. gyvena. Skaitlin-
musų menininkai i gi kiti klausimai taip pat 
)arbas ir atsako-1 bus klausiami, kai kurie jų 
pažangiosios vi-;apie mokyklinį išsilavini-

I ma imtinai.
ĮS j Ypatingos reikšmės Ame- 
i.lrikos lietuviams ir jų so- 

cialėms ir kultūrinėms or
ganizacijoms turės surinki
mas tikslių duomenų apie 
skaičių lietuviais gimusių 
asmenų, tiek pirmos, tiek ( 
antros generacijos, gyve
nančių Jungtinėse Valsty
bėse. Tai tegalima bus pa
tirti tik bendradarbiau
jant su Statistikos suraši- 

ėtojais.

Visi duomenys suteikia
mi Statistikos surašinėto
jui yra konfidencialūs ir 
negali būti atidengiami Jo
kiam asmeniui ar valdžios 
agentūrai.

Prekybos Departamento
Centralinis Statistikos 

Biuras.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kuopos susirinkimas įvyks 
kovo 12 d., 10:30 ryte, 29 Endicott 
St. Yra naujų reikalų aptarti. Drau
gai, būkite visi. J. M. Lukas, sek.

(43-44)

CLIFFSIDE, N. J.
LDS 115 kuopos 

įvyks penktadieni, 10 d. kovo, 8 
vai. 
346

vakare, pas K. 
Palisade Ave.

(42-43)

susirinkimas

Steponavičių.
Sekr.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 12 dieną kovo 
(March), prasidės 3 vai. po pietų, 
735 Fairmount Ave. 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)

Kita svarbi knyga yra

Darbininkui Sveikata
Parašė

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

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

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius, 
parašytas

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

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

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

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.

Mirė Tefilė Latvis, dar jau
na moteris. Keli metai atgal 
turėjo operaciją, bet nuo mir
ties neišgelbėjo. 1 Taipgi mirė 
Feliksas Kibildis ’ (Kimbal), 
jau. senyvas žmogus.

★
Maple Parko bendrovės ko

mitetas nutarė su 1 d. balan
džio atidaryti parko biznį. 
Bus bankietas, šokiai ir kon
certinė progifima: Tikieto 
kaina $2. Visi ir visos ruoš
kitės dalyvauti.

LLD 37 kuopos visi nariai 
prašomi "tuojau mokėti duo
kles; nelaukite raginimų, nes 
centre pinigai reikalingi išlei
dimui knygos ir žurnalo “švie
sos.”

★
x M. Dvareckienė grįžta Į mū
sų miestą gyventi. Ji per 4 
mėnesius laiko buvo Kalifor
nijoj pas savo dukrą ir žen
tą. Laimingai jai parvykti.

S. PenkaUskas.

iš kuopos valdybos raportų 
pasirodė, kad 1949 metais 
kuopa turėjo 21 narį. Per 

i metus 1 a i k o naudingiems 
liaudies reikalams išaukavo 
$116.65. Aukavo demokrati
nių teisių gynimui, dienraš
čiams Laisvei ir VilnKai ir ki
tiems reikalams. Apgynimui 
Vinco Andriulio aukavo $15 ir 
dar nariai tam reikalui suau
kavo $7.

Narių, kaip žinome, duoklė 
yra $2 tiems, kurie ima li
teratūrą, ir 25 centai šeimų 
nariams i metus laiko. Eilė 
narių sumokėjo jau duokles 
už 1950 metus.

Nutarta pasiųsti po dėžę 
orančių iš saulėtos Floridos 
dienraščių Laisvės ir Vilnies 
bazarams. Buvo užklausta ir 
moterų, ar negalėtų ką paga
minti bazarams. Buvo iš mo
terų nusiskundimo, kad perei
tais metais siuntė dirbinių ba- 
zarui, bet negavo jokio atsa
kymo ir niek0 apie tai nema
tė spaudoj, tai šiemet neturi 
ūpo. Buvo rimtai pastebėta, 
kad dienraščiai jau galėtų 
nors atviruku atsakyti apie 
gautą dalyką. Nusiskundimas 
pamatuotas. „4

Kuopos piknikas Įvyks ne-, 
dėlioj, 12 d. kovo, Bernotų 
ūkyje, prie U. S. kelio No. 41, 
netoli Tampa. Kviečiame vi
sus atsilankyti, kaip vietinius, 
taip ir turistus. Komisijoj 
yra A. Pakalniškienė, N. Lan- 
gienė ir A. Tašalienė, o kada 
tik jos rengia, tai parengimas 
būna geras. Bus skanių val
gių ir gėrimų.

K. J. Tashalis.

PARDAVIMAI

Užsisakydami knygas, rašykite:

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

t

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

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.

PARSIDUODA FLORIDOJ
Šešių apartmentų i.šnuoinuotos dvi 

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

Parsiduoda Floridoje
Parsiduoda 5-kių didelių kamba

rių namas; viena mailč 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. Del platesnių 
informacijų kreipkitės: J. G. 1723 
So. Pond St., Ocala, Florida

(42-47)

rašydamas | 
turini vei- ■ 
už dienos

★
šias pastabas 

galvoju; Kaip jų 
kia tas faktas, kad
kitos būsiu Chicagoje ir akis 
akiu susitiksiu su Leonu, su jo 
ko-ed Olga ir kitais Meno Są
jungos vadais. Nežinau, ar 
žmoniška a!r nežmoniška, bet 
kiekvienas mūsų esame linkęs 
neužrūstinti tų, su kuriais 
teks taip greitpje ateityje su
sieiti ir pasimatyti. Bet tikė
kite, draugai: visuomet skai
tau ir garbe ii- džiaugsmu si 
visais jumis kartas nuo 
pasimatyti, pasidalinti minti
mis, pasibarti, pabėdavoti.

----------------------v

Philadelphia, Pa
c< i i • • • -4-1 SERGASekmadienį Chicagoje ture-j 

si me 
ei ją. 
nuo

juos, 
j’eigų

labai svarbią konfercn- 
Kalbėsime apie gynimą 

reakcijos užpultųjų vei- 
šiandien p e r s e k i o j a

rytoj persekios 
laiku ir tinkamai

priešas atstumtas.
Beje, d. Včšys 

lietuvių masinis 
Įvyks šeštadienį
kuriame man teksią smarkiai 
kalbėti, 
tuviški 
mūsų susirinkimą 
garsinti.

Bus didelė garbė tokiam 
susirinkime dalyvauti ii1 kai-

kitus,

rašo, kad 
mitingas

Rosel an de,

Manoma, kad ir be
pasirodys 
geriau iš-

kryžiokai

Windsor, Conn
MIRĖ ANTANAS MAŽONAS

Vasario 12 dieną mirė An
tanas Mažonas, išsirgęs apie 
metus laiko. Buvo apie 60 
metų. Paliko nuliūdime žmo
ną Magdaleną, sūnus Juoza
pą, Antaną ir Petrą, brolį 
Konstantą, gyvenantį Wind
sore, seserį Evą Gailiūnienę, 
kuri gyvena Brooklyn, N. Y., 
vieną brolį Lietuvoj, anūkų ir 
daugiau giminių. Laidotuvių 
apeigomis rūpinosi Dominin
ko Budreikio įstaiga.

Velionis Antanas buvo nuo
širdus. Jis skaitė dienraštį 
Laisvę ir, kiek jam aplinky
bės leido, gelbėjo demokrati
niam liaudies reikalui.

Velionio sūnai Antanas gy
vena Rahway, N. J., Petras— 
Linden.

Lai Antanui būna ramu il
sėtis Amerikos žemelėje, o jo 
šeimai ir giminėms reiškiame 
gilią užuojautą nuliūdimo va
landoj ! S.

PITTSBURGH. — Pasi-' 
traukė čionaitinis Lenkijos 
konsulas Jozef Patyk, atsi
sakydamas namo grįžti, 
kaip jam įsake lenkų val
džia. • ;

Susirgo Ona Paulukaitienė, 
randasi General Hospital, ant 
34th St. ir Curie Ave., Wom
en’s Surgical skyriuje, ant an
trų lubų. Aplankyti galima 
pirmadieniais ir penktadie
nius, nuo 2 iki 3 vai. po pietų 
ir nuo 6 iki 7 vakare. Ligonė 
yra silpna. Linkiu greitai pa
sveikti. J. Šmitiene.

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. Moterų Skyrius ren

gia Moterų 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)

SCRANTON, PA.
Liter. Draugijos 39 kuopos susi

rinkimas atsibus 12 d. kovo (March) 
pas draugę E. Geležauckienę, 1210 
Blair Ave., pradžia 3-čią vai. po 
pietų. Visi draugai dalyvaukite, nes 

j turime daug svarbių reikalų aptarti. 
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, 
pagarse-

PHILADELPHIA,
Progr. Part i ja rengia 

kuriame pildys programą 
jęs dainininkas ir kalbėtojas, P.P.
vadas, Paul Robesonas ir kiti artis
tai. Lietuvių pažangioji 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. Rcp.

(42-43)

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

JOSEPH BALTAKIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

X“., 4-3'10? t E L E VISIO N
' SHUFFLE BOARD

< CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt; Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

*’M'***'M<*********4^4^*4^4^4**+*4^4*4**4>++*++*«**«"»

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Kova 9, 1950
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New niM Kbibiečiy Žinios

Liaudies Teatras 
Gerai Veikia

Another Festival!

Brooklyno Lietuvių Liaudies 
Teatras veikia gerai ir grei
tai . Kiek pirmiau šis repor
teris jums rašė, kad pavasari
niam vaidinimui Jonas Valen
tis jau pradėjo darbą įscene- 
rizavimui klasikinės komedi
jos “Milijonas Sielvartų.’’ Bet 
jau šį ir pirmesniais šeštadie
niais reporteriui atėjus j re
peticijų palociuką, pasirodė, 
kad gera grupė patyrusių ak
torių ir režisierius Jonas Va
lentis sušilę dirba, riša “Ne
susipratimo” problemas.

žinoma, tai neiškrito iš dan
gaus. Buvo teatro kolektyvo 
susieita ir nutarta, vieton gai
lėtis sielvartaujančių, imti 
šiam pavasariniam vaidinimui 
Rojąus Mizaros veikalą “Ne
susipratimas.” ’ Tad kitų ko
lonijų teatro mylėtojai, kurio 
norėsite, galėsite pasikviesti 
Liaudies Teatro vaidintojus 
suvaidinti gerą draminį veika
lą — “Nesusipratimą.” “Siel- 
vartos” palikta rudens reper
tuarui.

Do you remember the LMS 
Music Festival in ’47 in ; 
Brooklyn? It was a pretty 
big affair as you. think baik. 
There was music and singing 
for four straight days. No
thing like it since!

’ Well, this year the’TATS 3rd 
district is coming out with an
other Festival—a Dance Fest
ival. This one. wo hasten to 
assure you, will not bo so big. 
But it will be bright, and wo 
are convinced that you will 
enjoy it even bettor.

Folk dancing is fast be
coming a popular indoor 
sport. Tt is entertaining both 
to the viewer and the dancer. 
It is a pleasant sensation to 
find out that you too can 
dance. For, you see, most j 
folk dances are made up of a Į 
few common steps and each J

Prakalbos
Penfediem Neįvyks

Šiuomi pranešam, joq- Pra
kalbos. kurios buvo garsintos 
Laisvoje, penktadienį (kovo 
10 d.) neįvyks. Ju vieton 

s ALDLD 1-iriosios kuo- 
nariu mitingas.po S

to, kad šio mėnesio pab 
je ivyks dideles prak< 
Vincui Andruliui. Jos 
Brooklyno; diena bus pr. 
ta vėliau.

d., 
vau t i 
riai,

bus

kaip 7-30 v, v., turi d; 
visi ALDLD kuopos 
nes turėsime apt 
svarbiu dalyku.

Kuopos Valdyba.

Bazarni Dovanos

si kariu gavome daugiau 
dovanu negu, kad Į pereitą sa
vaite. Prašomi1 nasiskaitvt i:

Kovo 3 d. įvyko Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo na- 
riti susirinkimas. Pirmininkas 
Ch. Kreivėnas atidarė su
sirinkimą ir pakvietė sekreto
rių. jaunuolį Liukų, perskaity
ti iš pereito susirinkimo už
rašus, kurie buvo priimti vien

Šokių Festivaly 
Bus Daug Naujo!

dieną,

IS-. I

. Pa., du 
•megsl i-u'

Domiridė

W ' panini

mosties .

nosimi ite-

uis

Minauski''nė, 
nightgown ir

. York

Deken’š

ap- !

1 an k y to j ai pranešė, 
daug klubiečių šer
tų, kurie serga, pa- 

Visiems' 
žinomas 

Vii-

| Naujas Lietuviškų 
Knygų Siuntinys

Šachmatininkams ir 
fc"' S Merimnkams

dance is very 
of our Lithuani- 
The (lances are 
often represent

Visi, kurie mėgstate ž 
šachmatais ir čekeriais ir 
rie nori žaisli organizu

list i

Seniau mes jau minėjome, 
jog Liaudies Teatras pasibrė- 
žė praplėsti savo meninę vei
klą ir įtraukti į tą veiklą pla
tesnę visuomenės atydą. Vie
nas tokią pobūvių jau įvyko 

(vasario) 
sekmin-

trys.
The folk 

much a part 
An history, 
named and
certain aspects in the life of 
our forefathers, for example: 
“Malūnas,” “Kubilas,” “Kal
velis,” “žiogelis,” etc. . By the 
way, these 4 dances men
tioned and many others will 
be danced by the LKM Dance 
Group.

trą. • čia bus organizuojam 
šachmatininku - čekėm i n !•

A. Valinčius, Pittston. Pa., 
otp./ii (‘h'clrii- smoking stand.

Num Vidm’iios Grigienės, 
lludsoh, Mass., gavome laiš
ki.), kuriame praneša: “Mes 
i šs i u 11 tom L:i isves ba zaru i 
penkis kavalkus mezginių, du 
gerus' numegstus juodus pa
klotus; ir dvi apmogstaš nosi-

I ligonių 
1; a d nėra 
ganeių ir 
dėtis nėra kritiška,
klubiečiams gerai 
klubo kasierius Petras 
činskas tapo patiktas 
mūs -r- automobiliaus užgau
tas. Kiek iš pranešimų girdė
ta, yra smarkiai sužalotas. 
Klubiečiai vėlina Petrui lai
mingai ir greitai pasveikti. 
Pereitame susirinkimo Vil
činsko darbą turėjo atlikti 
klubo lyderis advokatas 
Andziulaitis.

Laiškas buvo prisiųstas 
neregių ligonines, priimtas 
paaukota $2.50.

Išvažiavimo busu komisija 
raportavo, kad Įvyks klubo' 
bu.su išvažiavimas birželio 18 
d., toj pačioj vietoj, kur bu
vo pereitais metais, Linden, N. 
J. Taigi klubiečiai jau iš kal- 

renkitės į T.ietuvių Amori-

šeštadienį, kovo IT 
Liberty Auditorijoje, kaip ži
nia, įvyks Liaudies Šokių Fes
tivalis, šokių šventė!

Jį ruošia LMS Trečioji Ap
skritis.

Be kitų grupių, čia dalyvaus 
šveicarų liaudies šokikai, o 
taipgi niūjorkiškio, išgarsėju
sio Michael Hermano liaudiš
kų šokių šokėjai, na, ir 
siškiai LKM šokikai.

Tai bus kas nors naujo 
sų scenoje.

Brooklyno lietuvių visuo
menė kviečiama skakliiigai 
dalyvauti.

Aną dieną teko užeiti j 
Four Continent Book krautu*! 
vę, kurioje parsiduoda viso-

ši knygų krautuvė, be kity, 
parduoda ir lietuviškas kny
gas, gaunamas iš Tarybų Lie
tuvos. O lietuviškų knygų 
Lietuvoje šiuo motu išleidžia-

m li

m Vi

Man sake, jog paskiausiuo- 
ju laiku ši krautuvė gavo iš 
Lietuvos naują knygą’ siuntini,

ir

lauksimo

leišius net devyniuose tomuo-

IEŠKO DARBO

Minėtosios krautuvės adre
sas yra: Four Continent

i Corporation, 55
1 St.. lkTe\v York 1

Ekspertas bučeris ieško paslov 
darbo mėsinėje (burč.crnėje). I 
šua rašyti šiuom antrašu: c/o Lu)x> 
Real Estate, 3914 9th Ave., Brook
lyn, N. Y. (43-45)

UIS j

Book
West 56th

K—tis.

PINIGAIS
Win. Doksi 

' ' o U 11., $.10.00.
Mary Krob ėnio-ne.

Siam ford,

Pirmi-

kilo dis-
Vienok , 

aktoriaus j 
dar tik

meno 
kalba 
reikš- 
pri va

rnėno savivei-

pabaigoje pereito 
mėnesio ir išėjo labai 
gai

štai kaip jis ėjo. 
ninkė Eva Mizarienė
Čia suėjusius prie tvarkos. O į 
svečių virš pusšimčio. Pa
kviečia R. Mizarą su trumpa* 
kalba: “Kas man nepatinka 
vaidyboje.” Trumpoj kalboj 
Mizara pabrėžia tris aiškiai 
pastebimas mūsų a'ktorių-mė- 
gė.jų ydas. Būtent: (1) ne
reikalingus rankų mosykavi- 
mus, (2) nereikalingą riksmą 
ir (3) neganėtiną savo rolių 
išmokimą.

žinoma, šia tema 
kusijų ir klausimų, 
išvadas buvo, kad 
rolės išmokimas
pirma sąlyga geram vaidini
mui. Gyventi savo rolėje nei 

> genijus negali, jei jis nemoka 
savo rolės. Taip pat ir jude
siai — jie turi originaliai pa- 

• sireikšti iš aktoriaus rolės, ką 
jis vaidina. Dirbtiniai, ne vie
toje, rankų mosykavimai ir 
balso kėlimai nedaro naudos 
vaidinimui.

Vienas iš LT valdybos davė 
gražią kalbą liaudies 
reikšmės klausimu. Jo 
apibūdino meno turinio 
mę ir pareigas, kurios 
lomos visiems 
klos veikėjams.

:Trečias numeris tikrai me
niskas. Tai Jono Valenčio re- 
citacija iš Šilerio veikalo 
“Meile ir Klasta.” Jonui pa
dėjo Adelė Rainienė . Viena 
naujenybė, kuri gali prigyti 
mūsų meno saviveikloje, tai 
forma tokių sceniškų persta- 

, tymų. Valentis ją pavadino 
“radio play.” Labai tinka. 
Mes dažnai klausome veikalų 
ir pasakėlių, duodamų per 
radiją. Juose mes girdime tik 
kalbą, bet nematome pačių 
a k to r i ų , nė jų judesio. 
Vienok toki vaidinimai įdo
mūs, jei jų t u r i n y s tin
kamas ir gerai atliekami. Taip 

,;ir mūsų vaidyboje galima
naudoti. Tai parodė scenos
Jono Valenčio ir Rainienės. 
Čia nereikia nė scenos deko
racijų, nė kostiumų — akto
riai vaidina taip, kaip jie vai
dintų per radiją.

Liaudies Teatras ir vėl ban
dys vykinti tokius vaidinimus, 
veikalų scenas, dainas, eiles, 
monologus, muziką .

Pobūvio turinys nusitęsė il
giau, negu buvo planuota, bet 
niekas nenuobodavo. Progra- 

' ma buvo patenkinanti. O po 
programos buvo paruošta už- 

” kandžių — valgomų ir geria
mų. Suėję svečiai ir visi Te-

Streildaužianti . ■'
Francūzi jos darbininkai

to uostus.

am u m-

M a ret'1 e
,, v->-
rooklyn.

no
kos Piliečių Klubo tusu išva
žiavimą, taipgi ir neklubie- 
čiai yra kviečiami visi kartu. 
Nors dar yra daug laiko, bet' 
anksčiau, rengtis yra geriau. 
Net ir sena patarlė sako: 
ankstyva varna dantis krapš
to, o vėlyva.—akišb

Kas nebuvo klubo tusu iš
važiavimuose, tas, veikiausia, 
mažai įvertina; bet kurie da
lyvavo, žino gana gerai, kad 
tai yra geriausia ir pigiausia
grazioj

J. Stakvilevičius

common Domicėlė

bi’ings people of ah nations 
into friendlier closer relation
ships. When wo dance the 
Russian dance, the Swedish, 
the Yugo-Slav, (lie Greek 
dance, wo feel no malice to- i sJustus 
wards its people, 
there is a basis foi 
comradesh i p.

At this Dance Festival von 
will have the opportunity to 
see and . participale in those 
various dances. Watch these į 
pages for more information ' 
as to what nationalities will ; 
be personally represented. I

This evening’ of colorful 
dancinp; is being made poss
ible through the effm’ls of 
your “Meno Sąjunga.” Come 
one, come all!

The Festival will be held 
Saturday night. March 11. at 
the Liberty Auditorium, 110- 
06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y. Admission $1.

LMS Festival Comm.

iai ginklus, turi

i\a
iau \

motu

ciama.
Bet man

n ropagand

nežinau,

— K line nori g 
tegu važiuoja: aš 
siu, nors esu beda 
nan, jog francūzr

i pąma-

Miisu Ligonės
Viktorija Baukus

galvoj operaciją. Ligonė sėk
mingai sveiksta, nors dar jau- į

čia didelį silpnumą. Su su- nuomone 
siūta ir rūpestingai ajn’aišio- -—____

turėjo laivams iši; raut i.
smarkiai įkirsti!..

Sutikau su šio prietoliaus
K.

jėgas, atvyko sek mad ie- 
į kliubiečių pramogą, 

kilo mintis: kiek . yra 
ištikimų savo organizaci- 

Bau-

pusi 
nyje 
Man 
taip
jai narių, kaip draugė 
kus ?

Raudonos tulpės, ką puošė 
Moterų Klubo parengimo sek
madienį stalą, po pramogos, Į 
turėjo būt nuneštos i sergan- i 
čios draugės Viktorijos Rau
kus butą: teko jai pačiai jas 
parsinešti.

Sofija Petkienė visą savai
te t jau 
darbui.
iš Mas- 

po ope-.

tę išgalėjo su gripu, 
pirmadienyje ruošėsi

Draugai Cibulskiai, 
petho, abudu turėjo 
raciją. Dabar draugi 
ta namie j e.

Tenka palinkėti ligoniams • 
ištvermės!

Kol kas dar Sveika.

atr0 nariai, pirmininkei pri
minus, sudėjo užtenkamai lė
šų pasivaišinimui. ,Na, ir dar 
gal daugiau.
, Po programos, prie užkan

džių, vėl buvo gera proga pa
sikalbėti, padiskusuoti tais; 
klausimais, kurie buvo pro- j 
gramoje ir kitais.’ Pobūviai 
baigėsi geroje nuotaikoje. ! 
Mes galime pasakyti: Bau- ■ 
giau tokių pobūvių.

Gaiinaiiskienė, 
. Y., $1. 
dėkojame visiems 
daiktais ir finan- 

i siškai. kaukiami' daugiau 
j gražių dovanų. Nepamirški-

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

kovo
ir

eilini, At]antie Avė.,

I . Administracija.

Bierpino’luim,. Anglija. — 
Čionaitine Rovė)* autoniobi- 
lin kornipiniia stato auto-

10 R

Drs. Stenger & Stenger 
m Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

PARDAVIMAI
KAS NORITE
GERO PIANO?

Parsiduoda geras pianas, • kombi
nuotas su self player. Kam veika-; 
lingas namuose pianas, džiaugsitės tą 
pianą jsigi.ic. Prašau kreiptis telefo-j 
nu: TA. 7-9277. Turime reikalą greiti 
parduoti, tad nesivėlinkito atsikreip
ti. (41-43)|

Joseph Gąrszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Bizniui Atskaitos Dėl Taksų
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 

Fcdcralių, Valsvijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipaliteto' Jungtinėse Valsti jose ar kitose šalyse.

rekordai del raportavimo taksų del 
biznių, pusininkų (partnerships)

lauko Now Yorko miesto yra oks- 
ADVOKATĄ ZUIlAVIčIŲ, kuris 
visuose teismuose ištisose Jungti-

Visa knygvedyštė ir 
individualų, individualių 
ir korporacijų viduje ir 
poetiškai atliekami -per 
yra teisėtas praktikuoti
nese Valstijose ir Fcderalčje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akaūntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bijo kur Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul- 
.kesnių in formacijų apie tai, kaip aš geriausią galėčiau jums 
patarnauti. — Rašykite:

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

Telefonas: EVERGREEN 4-304$.

■ JOHN YUSKA •
107 - 13 Jamaica Ave. 

Richmond\Hill 18, N. Y.

Mes laikom vyram, moterim ir vaikam tikrai skūri-, 
'nius, maclatinus ir nebrangius batukus. Taigi prašom 
užeiti.

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

I’EIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

i Receptu Specialistai:
Į MAX PMST, Ph. G., 
j EDWIN BANE, Ph. G.
/ Tol. EVergreen 7-^288

GREENWOOD 
WINE & LIQUOR STORE 

L 5487
Stanley Rutken 8l Edward Rutken

(Rutkunai) Savininkai
Kokių Tik likerių jums reikia, Amerikos išdirbimo ar im

portuotų, kreipkitės pas Rutkunus—

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

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

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

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

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

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 

> suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:

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

-RB —
h Koplyčias 

viso

TONY’S
UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkai

306 UNIONjAVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
; BROOKLYN, N. Y. į
i Valandos:
’ 1—2 dienom; 6 8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarima’is
) Telefonas EVe'rgreen 4-0203

Petras Kapiskas
* • PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

• IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreer> 4-8174.,

czoe3

TELEPHONE
STAGG 2-5043

KES. TEL.
UY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME < 
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Latsniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Kovo 9, 1950

bu.su



