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tro Cvirkos raštu. Lietuvių 
tauta, išsilaisvinus iš fašisti
nės pavietrės, moka įvertinti 
savo tauriuosius sūnus. Pe
tras Cvirka buvo vienas iš to
kių sūnų. Visa savo jauna, 
entuziastinga siela jis kūrė 
savo -šalies žmonių, paprasto
sios liaudies švietimui.

Gaila, kad mirtis per jauną 
ji pasiėmė pas save. Bet ir 
tai, ką Petras spėjo sukurti, 
bus milžiniškas indėlis į lie- 
tr.rvių tautos literatūrinį loby
ną.

★
Ar jau visi perskaitėte per

nai Lietuvių Literatūros Drau
gijos išleistą Petr() Cvirkos 
apysakų rinkinį? Nepatingė
kite. Pasisemsitc daug švie
sos. Kiekvienoje apysakaitė
je Vasite pamoką.

Mano senas ir labai geras 
draugas J. M. Lukas rašo iš 
Worcester, kad kovo 26 dieną 
ten yra ruošiamas didelis 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos jubiliejinis bankietas. Man 
teks ten būti, Draugijos Cen
tral in j Komitetą atstovauti ir 
kalbėti.

žinau, kad usteriečiai su
rengs didelį, gražų šios gar
bingos organizacijos jubilie
jui atitinkamą pobūvį. Jame, 
be abejonės, dalyvaus ne tik 
paties tVorcesterio, bet ir ne
tolimų apylinkių lietuviai.

Man rūpi ir kitos Massachu
setts valstijos kolonijos. Jos 
kol kas gražiai tyli. O šis se
zonas slenka prie užbaigos. 
Progos mažinasi.

Argi So. Bostonas ir Cam
bridge negalėtų bendromis 
spėkomis suruošti milžinišką 
jubiliejinį parengimą ?

O kur Montello, Nor wo o- 
das, Lawrence - Haverhill? 
Neatliks sav0 pareigų nė Lo
well su Nashua, jeigu šiame 
jubiliejuje visiškai nepasiro
dys.

Dar nežinome, ką galvoja 
Connecticut draugai. Jie ir
gi “jubifiejiškai” tebemiega.

★
Jau minėjau, kad pabaigo

je šios savaitės teks lankytis 
Chicagoje. Dabar jau galu
tinai nustatyta, kad iš Chica- 
gos grįžtant reikės sustoti 
Detroite ir Clevčlande. Ten 
irgi ruošiami jubiliejiniai pa
rengimai. Noriu labai karš
tai pasveikinti šių kolonijų 
veikėjus. Tikiu, kad jų ju
biliejiniai parengimai bus pa
sekmingi.

Detroite parengimas įvyks 
kovo 18 d., o Clevelandc ko
vo 19 d.

Smarkiai niaukiasi ir Izra
elio padangė. Užeina juodas 
reakcinis debesis.

Buržuazija visur to paties 
kailio. Kur ji valdo, ten vei
sia fašizmą.

O po padu guli ameriko
niškas doleris. Ta jauna žy
dų valstybė jau iki pat ausų 
sulindus į mūsų Wallstryto 
kišenių. Izraelio valdovai ne
gali leisti darbininkams kė
sintis ant dolerio galybės ir 
teisių. . :

žmonių teisės prieš dolerio 
teises nieko nereiškia. Taip 
yra visose kapitalo šalyse, 
taip yra Izraelyje.

žymusis’ ispanietis artistas 
Pablo Picasso suorganizavo 
penkiolikos žymių žmonių de
legaciją ir norėjo atvykti 
Amerikon taikos išlaikymo 
reikalais. Tie žmonės sakė: 
Trauksime tiesiai į Washing- 
toną ir Amerikos valdovams 
paaiškinsime Europos liaudies 

(Tąsa ant 5 pusi.)

LEWIS SUSITARĖ SU
KIETOSIOS ANGLIES
KOMPANIJOMIS
Pakeliama mainieriam alga ir 
pagerinamas pensijų fondas

Į WASHINGTON. — Mai- 
i ni-erių Unijos pirmininkas 
John L. Lewis ir PennsyL 
vanijos kietų angliakasyklų 
kompanijos pamatiniai su
sitarė dėl naujo kontrakto. 
Lewis todėl pašaukė kieto
sios anglies mainierius 

Įdirbti 5 dienas per savaitę, 
pradedant nuo kovo 9 d. 
Pastaruoju laiku jie dirbo 
tik tris dienas per savaitę,

Reikalaujama pratęst 
rendų kontrolę

Washington. — Truma- 
niški demokratai vadai Se
nate ragina pratęsti gyve
namųjų namų rendų kont
rolę. Dabartinis kontrolės 
įstatymas išsibaigs birželio 
30 d.

Herriot as priėmė 
taikos delegaciją f i _ _ _

Paryžius. — Francijos 
seimo pirmininkas Ed. Her
riot priėmė taikos delegaci
jos pasiuntinius, Johanne- 
są Steelą, amerikietį rašy
toją - komentatorių, ir A. 
Korneičuką, atstovaujantį 
Sovietų Sąjungą.

Tokias delegacijas Lįvai- 
rių šalių seimus paskyrė 
pirmiau įvykęs Pasaulinis 
Taikos Kongresas.

Steel ir Korneičuk, kalbė
damiesi su Herriotu, ragi
no Francijos seimą remti 
pasaulinį nusiginklavimą ir 
reikalauti uždraust atomi
nes - hydrogenines bombas.

Herriot pąsižadėjo per
duoti delegacijos pasiūly
mus seimui.

Amerikos valdžia neįsilei
do Pasaulinio Taikos* Kong
reso delegatų.
Fašistinė Brazilijos 
valdžios provokacija 
prieš komunistus

BRAZILIJOS valdžia pa
skleidė provokatoriškas la
pelius, kuriais nuduoda, 
būk Komunistų Partija 
šaukia nuversti esamąją 
valdžią.

Komunistai numato, kad 
Brazilijos valdžia rengiasi 
įvesti fašistinę diktatūrą; 
todėl ji skleidžia išmislus 
apie vadinamus. revoliuci
nius komunistų suokalbius.

Atomų jėga Sovietuose 
jau gamins elektrą

BERLIN. — Vakarinėje 
Vokietijoje leidžiamas vo
kiečių laikraštis Freies 
Volk pranešė, kad Sovietų 
Sąjunga jau pasistatė fa
briką, kuris atomine jėga 
dąrys elektrą.

MASKVA. — Dienraštis 
Izviestija išspausdino dvie
jų sovietinių akademikų 
Straipšnius, dėstą nčius, 
kaip Sovietų Sąjunga nau
dos atominę jėgą Sibirui ir 
kitoms Sovietų Sąjungos 
sritims suelektrinti.

laukdami naujos sutarties.
Pranešama, kad kietosios 

anglies mainieriams bus pa
kelta alga 70 centų per die
ną ir samdytojai mokės po 
30 centu nuo kiekvieno iš
kasamo anglies tono Į mai- 
nierių senatvės pensijų ir 
sveikatos fondą. O pagal se
nąją sutartį jie mokėjo po 
20 centų nuo tono į tą fon
dą.

Įkalinti 5 bulgarai 
kaip jankių šnipai

—

Sofija, Bulgarija. — Pen
ki bulgarai tapo nuteisti 
kalėjiman kaip Jungtinių 
Valstijų šnipai.

Michailas Šipkov’as, tar
navęs Amerikos atstovybei 
kaip vertėjas, gavo 15 me
tų kalėjimo. Bulgarė tos at
stovybės telefonistė Jivka 
Tomova Rindova nuteista 
12 metų kalėti. Trys kiti 
įkalinti puspenktų iki 10 
metų.

Visi jie prisipažino teis
me, kad šnipinėjo ameriko
nams prieš Bulgarijos 
Liaudies Respubliką. Kartu 
jie užginčijo paskleistus 
Jungtinėse Valstijose pas-| 
kalus, kad Bulgarijos poli-Į 
cija kankinimais privertus; 
juos iš anksto prisipažinti, 
kaltais.

’ Teisiamieji taip pat liu-1 
dijo, kad jie šnipinėjo pa
gal Amerikos ' atstovo Do
naldo Heatho nurodymus.

Farley protestuoja, kad 
francūzai nenori Coca-Cola

New York. — Buvęs 
Jungtinių Valstijų paštų 
viršininkas James Farley 
jau antrą karta rūsčiai pro
testavo, kad Francijos sei
me yra reikalaujama už
draust amerikinį gėrimą 
Coca-Cola. Farley yra pir
mininkas korporacijos Co
ca-Cola išgabenimams į už
sienį.

PARYŽIUS. — Komunis
tai Francijos seimo nariai 
tvirtino, kad Coca-Cola gė
rime yra nuodingos fosfo
rinės rūkšties.

Seimas buvo nutaręs už
drausti žalingus saldžiuo
sius gėrimus. Tarimas bu
vo nukreiptas ir prieš Co
ca-Cola. Paskui komunistai 
reikalavo vardu suminėti šį 
gėrimą. Tad seimo narių 
daugumas pabijojo užpy
kinti Ameriką ir 281 balsu 
prieš 215 atsisakė įvardinti 
Coca-Cola.

WASHINGTON. — Kon- 
gresmanų komitetas atmetė 
siūlymą, kad valdžia apmo
kėtų pusę lėšų už vaikų va
žinėjimą auto-busais į pa
rapijines mokyklas.

ORAS. — Giedra, šalta.

COPLONAITE NUTEISTA 15 METŲ KALĖTI, 
0 GUBIČEVAS'BUS IŠTREMTAS

Federalis beiNew York.
apskrities teisėjas Sylves
ter Ryan ketvirtadienį pas
kyrė bausmę brooklynietei 
Judithai Coplonaitei ir so
vietiniam inžinieriui Valen
tinui Gubičevui už tai, kad 
jiedu, girdi, suokalbiavę iš
davinėti karinius Amerikos 
sekretus Sovietų Sąjungai.

Coplonaitė tapo nuteista 
15 metų kalėti. Tiek pat tei- 
sąjas skyrė ir Gubičevui, 
bet tuojau sulaikė jam ka
lėjimo bausmę ir tik įsakė 
per dvi savaites ištremti

Teismas užgyrė policinį New Yorko valstijos 
įstatymą prieš progresyvius mokytojus

ALBANY, N. Y. — Ape
liacinis New Yorko valsti
jos teismo skyrius vienbal
siai užgyrė Feinbergo įsta
tymą prieš vadinamus “ne
ištikimus” mokytojus.

Šis teismas atmetė per- 
nykščią aukščiausio valsti- 
jinio teismo1 teisėjo Schiric- 
ko sprendimą. Teisėjas 
Schirck’as tada nusprendė, 
jog Feinbergo įstatymas 
laužo Jungtinių Valstijų 
Konstituciją ir lĮiojasi su
trempti paprastas piliečių 
laisves.

Piliečių Komitetas kreip
sis į pilną valstijos apelia-

Jungtiniu Tautų sekretorius 
ragina priimt Naująją Kiniją

LAKE SUCCESS, N. Y. 
— Jungtinių Tautų centro 
sekretorius Trygve Lie siū
lė priimti Kinijos Liaudies 
Respubliką į’ Jungtinių 
Tautų narius, kadangi ta 
respublika atstovauja Kini
jos žmonių dauguomenę. 
Tatai reiškia pašalint Čiang 
Kai-šeko kinu tautininku 
atstovus iš Jungtinių Tau
tu. ’

Trygve Lie paskleidė sa
vo pareiškimą visų tautų 
delegatams, apart čiangi- 
ninkų. Savo pareiškime ji-

Francijos valdžia draftuoja 
elektros ir geso streikierius

PARYŽIUS. — Nuo vi
dunakčio iš trečiadienio į 
ketvirtadienį buvo paskelb
tas 100,000 elektros ir geso 
darbininkų streikas ištisoje 
Francijoje.

Streikui laužyti x valdžia 
išleido karinį įsakymą, kad 
visi tie darbininkai yra re
krutuoti armijon ir jiems 
verstinai liepta dirbti; o ku
rie streikuotų, tai būtų bau
džiami piniginiai ir kalėji
mu nuo 6 dienų iki 5 metų.

Tokį įsakymą policija iš
nešiojo ir įteikė kiekvienam 
elektrininkui ir geso darbi
ninkui.

Streikan išvien šaukė ko
munistiniai, socialistiniai ir 
katalikiški unijų vadai, rei
kalaudami tinkamai pakelt 
darbininkams algas.

Jau nuo pirmiau strei
kuoja pusė miliono darbi- 

deportuoti Gubičevą į 
Sovietų Sąjungą.

Gubičevas pirm bausmės 
paskelbimo pareiškė teisė
jui, jog vsia ši byla buvo 
klastingai sudaryta.

Sovietų vyriausybė tvir
tino, kad Amerika, areštuo
dama , Gubičevą, sulaužė 
tarptautinę diplomatinės 
neliečiamybės teisę, nes Gu
bičevas yra Jungtinių Tau
tų pareigūnas ir trečiasis 
Sovietų ambasados sekreto
rius šioje šalyje.

cijų teismą, kad atmestų 
Feinbergo įstatymą. Jeigu 
to neužteks, tai apeliuos į 
Aukščiausią Jungtinių Val
stijų Teismą.

Feinbergo įstatymas rei
kalauja pašalinti visus mo
kytojus, kurie priklauso ko
munistinėms arba kitoms 
organizacijoms, kurias ge- 
neralis Jungtinių Valstijų 
prokuroras paskelbs “neiš
tikimomis.” Vietinės moky
klų valdybos, pagal Fein
bergo įstatymą, taip pat 
gali sudaryti progresyvių 
organizacijų sąrašus ir pa
varyti priklausančius joms 
mokytojus.

sai sakė: Nors įvairios vals
tybės (pavyzdžiui, Ameri
ka) vis dar pripažįsta 
Čiang Kai-šeko valdžią, ne
žiūrint to, jos turėtų pri
imti naujosios Kinijos dele
gatus į Jungtines Tautas, 
kaip kinų dauguomenės at
stovus.

Sovietų Sąjungos, Lenki
jos ir Čechoslovakijos dele
gatai atsisakė dalyvauti to
kiuose Jungtinių Tautų 
įstaigų posėdžiuose, kuriuo
se būna Čiang Kai-šeko pa
siuntiniai.

ninku — metalistai, auto
mobilių darbininkai, audė
jai, angliakasiai, laivakro- 
viak, apdraudos kompanijų 
tarnautojai ir kt.

Amerikonai jau negausią 
Meksikoj greity perskyrų
Mexico City. — Aukščiau

sias Meksikos teismas nu
sprendė, kąd tik Meksikos 

Į piliečiams ir tikrai apsigy
venusiems toj šalyj, svetim
taučiams bus duodamos 
lengvos perskyros - divor- 
sai, pagal meksikinius įsta
tymus.

Teismo sprendimas nu
kreiptas ypač prieš ameri
kinius judamųjų paveikslų 
aktorius ir aktores, kurie 
ieško greitų meksikinių 
perskyrų.

AMERIKIETIS TAIKOS
DELEGATAS KALBĖJO
SOVIETŲ SEIME
Rogge sake, Amerika ir Sovietų 
Sąjunga galėtų taikiai sugyvent

Maskva. — O. J. Rogge, 
buvęs Jungt. Valstijų ge- 
neralio prokuroro padėjė
jas, kalbėjo Aukščiausioje 
Sovietų Taryboje (sovieti
niame seime), šaukdamas 
Sovietų Sąjungą ir Jungti
nes Valstijas taikiai išsprę
sti ginčijamus klausimus.

Kalbėdamas vardu atvy
kusių Maskvon amerikiečių 
Pasaulinio Taikos Komite
to delegatų, Rogge 'ragino

Kinijos liaudininkai 
užėmė Veičov salą

Hong Kong. — Kinijos 
Liaudies armija užėmė Vei
čov Sedą, 30 mylių nuo 
kranto. Tai nedidelė, bet 
kariniai svarbi sala. Jinai 
gali patarnaut liaudininkų 
žygiams prieš tautininkus 
stambiose Hainan ir For- 
moza salose.

Čiango kinai tautininkai 
garsinasi, kad jie iš oro 
bombarduoja liaudininkus 
Veičov saloje.

LEWIS DĖKOJA 
SUKNIASIUVIAMS

New. York. — Mainierių 
Unijos pirmininkas John L. 
Lewis atsiuntė nuoširdžią 
padėką Sukniasiuvių Uni
jai už pašalpą minkštosios 
anglies mainierių streikui.

Anglas surado “didžiausią 
amerikonams Įžeidimą”

London. — Anglas Lon
dono laikraščio Daily Mail 
korespondentas iš New 
Yorko rašo: '

— Anglija skaudžiausiai 
įžeidė Ameriką tuom, kad 
uždraudė įgabenti ameriki
nes juokdariškas paveiks
luotas (comics) knygas, 
skiriamas vaikams. O fran
cūzai aršiausiai įžeidžia a- 
merikonus, • reikalaudami 
uždraust amerikinį gėrimą 
Coca-Cola, kaip žalingą 
sveikatai.

Sunku bus amerikonams 
užmiršti tuos įžeidimus. 
Juk Coca-Cola yra ameri
konam gyvybės šaltinis, o 
tos juokdariškos knygos — 
dvasinis maistas jų sieloms 
ir išmintis.

(Anglų valdžia surado, 
kad juokdariškos ameriki
nės knygos apie gengste- 
rius ir skitus nenaudėlius 
tvirkdo vaikus.)

STALININĖS DOVANOS
MASKVA. — Sovietų 

vyriausybė paskyrė po 100,- 
000 rublių (25,000 dolerių) 
stalininių dovanų muzikos 
kompozitoriui Dmitrui Šos- 
takovičiui, teatrinių veika
lų rašytojams Borisuo Lav- 
renevui ir Konstantinui Si- 
monovui.

Stalinines dovanas taip 
pat gavo eilė kitų rašytojų 
ir menininkų.

uždrausti atomines - hydro- 
genines bombas ir pašalinti 
nepasitikėjimus tarp Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos.

Jis, tarp kitko, pareiškė:
— Amerikinis kapitaliz

mas galėtų taikiai sugyven
ti su sovietiniu socializmu. 
Jeigu mes susitarsime kaip 
talkininkai, tai nebus kito 
pasaulinio karo.

Kas liečia Amerikos ir 
Sovietų siūlomus planus dėl 
atominės jėgos kontrolės, 
tai Rogge sakė, jog abi pu
sės turėtų padaryti nuolai
dų ir priimti vieną suben
drintą planą.

Aukščiausioje Sovietų 
Taryboje taip pat kalbėjo 
taikos delegatai iš Anglijos, 
Kanados, Francijos ir kitų 
kraštų.

Sudegė 14 karinių 
kalinių

Albuquerque, N. Mex. — 
Sudegė medinis kalėjimas; 
žuvo 14 kariniu Amerikos 
kalinių. . Keli kiti pavojin
gai sužeisti.

Kalėjimas buvo' arti vie
tos, kur daroma slapti nau
jų ginklų išbandymai.

Republikonai ieško 
“raudonu raganų” valdžioje

j

WASHINGTON. — Re- 
publikonas senatorius Jo
seph McCarthy gyrėsi, kad 
parodysiąs, būk 57 komu
nistai dar užimą valdininkų 
vietas valstybės depart- 
mente.

Tyrinėjančiame senato 
i komitete demokratai reika
lavo vardais pasakyti taria
mus komunistus valdinin
kus. Bet McCarthy negalė
jo parodyti nė vieno komu
nisto valdžioje.

Jis meškeriojo po tokias 
progresyvių organizacijas, 
kaip Priešfašistinių Pabė
gėlių Komitetas, Amerikinė 
Civilių Teisių Sąjunga, 
Amerikiečių-Sovietų Drau
giškumo Taryba ir t.t.

Sen. McCarthy apšaukė 
“komuniste” newyorkietę 
advokatę Dorothy Kenyon, 
buvusiąją teisėją, kuri an
dai tarnavo valstybės de- 
partmente ir buvo ameriki
nė atstovė tūlose Jungtinių 
Tautų komisijose.

Dorothy Kenyon per 
spaudą pareiškė, kad Mc
Carthy yra “purvinas mela
gius.”

CALIF. PROFĘSORIAI 
ATSISAKĖ PRISIEKT 
PRIEŠ KOMUNISTUS

BERKELEY, Calif. — 
900 Californijos Universite
to profesorių atmetė prieš- 
komunistinę priesaiką, ku
rios reikalauja universiteto 
direktoriai.
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Naujas Amerikos žmonių teisėms pavojus
Reakcioniški mūsų šalies įstatymdariai neišsilaiko sa

vo kailyje, kol dar jiems nepavyko pilnutiniai sutrempti 
visas Amerikos žmonių teises, kol dar nėra suplėšytas ir 
numestas į gurbą Teisių Bilius. Nėra tokios Kongreso 

. sesijos, kurioje jie nesikėsintų ant Ameriks žmonių tei
sių ir laisvių. Tik žmonių budėjimas ir protestai iki šiol 
nedavė jiems progos žmonių teises, sutrempti kojomis.

Štai ir šioje Kongreso sesijoje vėl išlindo senatorius 
Mundt su savo senuoju biliumi, kuris nepraėjo praėjusio
je sesijoje, ir perša Senatui šioje sesijoje priimti. O kur 
didžiausias pavojus, tai kad šitą vadinamą Mundt- 
Ferguson Bill S. 2311 jau užgyrė Senato Judiciary Com
mittee. Tai reiškia, kad prie pirmos progos bilius bus 
patiektas Senato svarstymui ir priėmimui.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO TAIP ATRODO
TEBEGARBINA 
GINKLUS IR KARĄ

Savo piktoje kolumnoje 
“Kas Savaitė” vienas Ke
leivio redaktorių labai 
džiaugiasi, kad prezidentas 
Trunianas surado komuniz
mo pavojų. Nuo savęs jis 
dar pagražina ir prideda:

v • 1Kadangi bolševizmas plečia
si jėga, tai prieš jį reikia ko
voti ne tik idėjomis, ne tik 
kėlimu ekonominio žmonių 
gerbūvio, bet reikia pavarto
ti ir jėga.

Bolševizmą šiandien platina 
galingos Rusijos durtuvai. De
mokratija bus saugi tik tuo at
veju, jei prieš rusiškus du r-; 
tuvus galės pastatyti savo dar 
galingesnius durtuvus. Bolše
vizmo vadai gerai supranta 
durtuvų “argumentą,” o todėl 
tokiu argumentu su jais ir 
tenka argumentuoti. Pasiruo
šimas pasitikti rusišką impe
rializmą su jėga demokratijai 
šiandien yra mirties ar gyvy
bės klausimas. (K., kovo 1 d.).

Kitais žodžiais, trumpai 
ir drūtai pasakius, Keleivis

įpareigoti sekti tuos 
Gimus vaikui, mirus 
nors lietuviui, išsike- 

kitur, tie komitetai

tai bus 
žmones, 
kuriam 
lūs kur 
turės atžymėti, kas trys mėne
siai pranešti centraiiniam ko
mitetui. Kitais žodžiais ta
riant, : lietuvis bus sekamas 
nuo užgimimo iki mirties.-

M-es pilnai pritariame 
Liaudies Balso persergėji
mui ir patarimui. Jis pata
ria hitlerininkų neklausyti 
jiems jokių informacijų 
duoti, vyti juos laukan, 
ateis ir klausinės. L. B. 
ko:

Reikia .stačiai pasakyti, 
Į šis pasimojimas yra tikrai 

gestapiškas. Jis turi būti visų

ne- 
kai 
sa

kad

dvasiniai jisai nustumtas į 
paskutinę vietą. Dėl to ir

Dabar visi esame susirū- ■■m ;
V'pinę ekonomine padėtimi. 

Industrijų savininkai ir jų 
politiniai tarnai daro ir sako

vedybinis niūsų gyvenimas ^mongms visokius planus.
jam atrodė keistas. Jis sa
ko:

“Vedybinis ryšys turėtų 
reikšti artimą šeimos narių 
sąryšį. Bet šiandieninėje 
Amerikoje jis atrodo labai 
paviršutinišku. Į gyvenimą 
žiūrima, jis vedama tiek 
daug paisant materijalių 
interesų, jog patsai materi- 
jalis lygis nupuolė.”

Indonezu atstovas Soesib 
lo Sardadi aprokavo, jog 
mūsų gyvenimas labai pai
nus. Kad mes, pirkdami ko
kį nors mechanišką įrankį- 
daiktą vargiai įmatome, ko

jisKanados lietuviu griežtai pa- kion brendame>

. Tik vienas 
senatorius Langer iš North Dakota balsavo prieš bilių. 
Trumaniniai demokratai balsavo už bįlių. Aišku, kad 
jie bilių rems ir pilnoje Senato sesijoje. _____ ______

Mundt-Ferguson bilius yra perdėm veidmainingas.-norėtų, kad Amerika ir ki- 
Kad laimėti savo biliui pasekėjus, tai jo autorius sena-|į0S šalys tuojau pradėtų ka
terius Mundt prisimygęs tvirtina, jog jo bilius palies ii’ra. Kai visa padorioji žmo- 
suvaržys tiktai komunistus. Na, o prie šios visuotinos|Hija trokšta taikos ir rainy- 
isterijos, kas gi Kongrese (tiek Senate, tiek Atstovų Bu-.bgS> smerkia masinio žudy
to) išdrįs pakelti ranką už komunistų konstitucines teį- nio gaminimą ginklų, suge- 
ses?! Taip galvoja senatorius Mundt ir jo reakciniai ko- dę keleiviečiai tiesiog garbi

na ginklus ir jėgą. '
Džiugu, kad tikruosius šio biliaus tikslus puikiai su

pranta didžiosios liaudies organizacijos? Tas bilius taip 
pavojingas visų Amerikos žmonių konstitucinėms teisėms, 
jog prieš jį yra pasisakiusios tokios milijoninės brgani- 
zacijos, kaip Amerikos Darbo Federacija, Industrinių 
Organizacijti Kongresas (CIO), Geležinkeliečių Brolijos, 
Amerikos Civilinių Laisvių Unija, Amerikiečiai dėl De
mokratinės Veiklos, Nacionalė Advokatų Gildija, Pro-1 
gresistų Partija, Civilinių Teisių Kongresas, Naciona- 
lis Susivienijimas Negrų Gerovei/Kelti ir kitos. Jos vi-' 
sos vienu balsu bilių pasmerkia ir reikalauja, kad Kon-( 
gresas atmestų. Jos visos mato jame pavojų ne L.. 
munistams, bet visiems amerikiečiams.

Visa fašizmo istorija jau yra įrodžius, kad atėmimas 
komunistinėms grupėms teisių esti tik įžanga į visuotiną! 
užpuolimą ant visų grupių, kurios tik atsisako, fašizmui 
nusilenkti. Taip buvo Lietuvoje prie Smetonos, Vokieti
joje prie Hitlerio, Italijoje prie Mussolinio, Ispanijoje 
prie Franco. Gerai, kad Amerikos liaudiškos organizaci
jos tos fašizmo istorijos dar neužmiršo; Gerai, kad jos 
priešinasi saujelės reakcionierių kėsinimuisi ant liaudies' 
laisvės ir teisių.

Washingtone yra sudarytas National Committee To'rus žygis prieš 
Defeat the Mundt Bill (Nacionalis Komitetas Mundt Bi
liaus Atmetimui). Komitetas išsiuntinėjo platų aplink- 
rąštį ir atsišaukimą į visus piliečius. Komitetas aiškiai 
nurodo žmonių teisėms pavojų.

Komitetas patiekia greitojo veikimo programą. Pir- 
rųiausia ir svarbiausia, sako Komitetas, tai 'kad visos 
žmonių organizacijos suprastų šiame biliuje savo tei
sėms pavojų ir jį pasmerktų. Todėl lai kiekviena žmonių 
organizacija savo pirmiausiam susirinkime priima re
voliuciją prieš Mundt Bilių ir pasiunčia Senato daugumos 
vadui demokratui senatoriui Scott W. Lucas.

Taip pat svarbu, ir gal dar svarbiau, kad patys pilie
čiai asmeniškai susirūpintų’ grūmojančiu pavojumi ir 
tąrtų savo žodį. Laiškais ir telegramomis jie turi užvers
ti senatorių raštines raginimais, kad ji-e tą bilių atmestų, 
prieš jį balsuotų. Tokius raginimus reikia siųsti tam pa
čiam senatoriui Lucas, o dar svarbiau — savo valstijos 
senatoriams. Pavyzdžiui, New Yorko valstijos žmonės 
turi pasiųsti savo nusistatymą prieš bilių N. Yorko vals
tijos senatoriams Lehman ir įves. Visų jų adresas yra: 
United Stątes Senate, Washington, D. C.

PIKTAS LIETUVIŠKŲ 
HITLERININKŲ 
PLANAS

Kadaise Lietuvos smeto
ninė valdžia buvo pasimojus 
suregistruoti visus Ameri- 

ikos lietuvius. Žinoma, nie- 
ikas’ iš to smurto neišėjo. 
'Amerikos lietuviai su pasi-‘ 

tik^ko atmetė smetoni-
1 ninku kišimąsi į Amerikos 
žmonių teises.

Dabar vėl

Saar “Respublika” ir Francūzija
Francūzija atskyrė vokiečių Saar kraštą nuo Vokieti

jos ir suorganizavo “nepriklausomą respubliką” savo glo
boje. Tos “respublikos.” vadais pastatyti žmonės, kurie 
ištikimai pildo Francūzijos pageidavimus. Jie pasirašė 
Het 50 metų sutartį su Francūzija, pagal kurią visa mil
žiniška Saar krašto pramonė faktinai pavedama Fran- 

A cūzijai.
Anglija ir Amerika, sakoma, sutiko paremti Francū- 

ziją. Prieš tą Francūzijos žygį griežtai protestuoja Ame
rikos, Anglijos ir Francūzijos suorganizu Vakarinės 

A Vokietijos Respublikos vadai/ Jie sako, kad rancūzija 
su tokia sutartimi tiesiog apiplėšia Vokietiją.

Turės eiti laukan
' Jungtinių Tautų sekretorius Lie pradėjo teirautis di

džiųjų valstybių sostinėse, kaip išeiti iš tos pavojingos 
padėties, kuri susidarė dėl Čiango atstovų buvimo tarp
tautinėje organizacijoje. Čiangas nebeturi šali-es, bet te
beturi Jungtinėse Tautose atstovybę, kuri bando kalbėti 
visos Kinijos vardu, — lygiai taip, kaip Žadeikis sėdi 
Washingtone ir tebeatstpvauja seniai negyvuojaųčią sme-;

Kada tie planai neišdega— 
neįvykdoma, meta visą bė
dą ant raudonųjų, ant uni
jų ir jų vadų. Dar toliau 
nueina su kaltinimais. Visą 
kaltę dabar verčiama ant 
darbininkų abelnai.

Chrysler Automobilių 
Kompanija savo pareiški
muose, kurie tilpo komerci
nėj spaudoje, net taip toli 
nuėjo, kad kaltinimą daro 
ateiviams, nes, girdi ameri
konai tuom neužsiimtų.

Net apie komunistinį judė- 
jmą buvo diskusijų.

Labiausiai jiems buvo 
nesmagumų komunistiniu 
klausimu kalbėti.

Diskusijose paaiškėjo, 
kad mūsų šalis tįek daug 
pinigų sudavė labdarybės 
formoj Francuzijai, Itali
jai, Anglijai, Kinijai ir ki
toms šalims. Bet, vietoj 
klausyti ir daryti taip, kaip 
mes jiems liepiame, tai ten 
dar blogiau įvyksta.

Ypatingai Kinijoj, 
mes ten sukišome arti 
kių bilijonų dolerių! 
kokias pasekmes mes 
turime?!

Kai-šekas dar sėdi 
šakos, kurią bile dieną 
jas gal nupūsti į jūrą.

Konferuotojai 
klausė: kuris iš
ta viską aiškiai išaiškinti?

Na, ir vienas 
atsirado. Jis aiškino:
— Karlas Marksas jiems 
yra Jėzus Kristus; Leninas
— Šventas Petras; Stalinas
— "popiežius, o Tito — pro- 
testonas! —

Protestonų konferencija 
tuom ir užsibaigė. •

Juk 
pen- 
Na, 
ten

ant 
vė-O General Motors Kom

panijos viršininkai pradeda 
paskaitas laikyti, kuriose 
nurodinėja, kad pri va tiška 
nuosavybė yra krikščiony
bės pamatas.

Na, ir kodėl to nesakyti 
žmonėms? Juk, tas jiems 
lengviau, negu dadėti kele
tą centų dirbantiems jų in
dustrijoj darbininkams.

General Motors Korpora
cija 1948 turėjo gryno pel
no 440 milijonų dolerių; o 
1949 metais pasiekė net iki 
600 milijonų dolerių’!!

Tas pats 
stambiomis 
mis.

smerktas ir atmestas. Kanados: "Ą"jsake:
“Kada pirmu kartu pa

turėtų savo žvelgiau grindysna, pama- 
šeimos narių bio-Į Qįau anf jų karpetą, dėl ku- 

kad kas davinėtų rį0 jums, tuomet reikia įsi- 
apie;.JL’ judėjimą, gyti siurblį valytuvą (va- 

pripažįsta asmeninę cuum) o tam jūs turite tu- 
į rėti elektrą, gi gavimui 
elektros reikia turėti hydro, 
o prie to jums reikia T VA 
(Tennessee Valley) projek
to, projektui reikia kapita
lo, .o dalis to kapitalo ateina 

'iš taksų, kurių jūs nenori
te mokėti.”

Keisti ir jūsų papročiai, 
išsitarė Malaivai Mojdara 
iš Thailand:

“Jūs sakote, kad jums 
reikalinga 'turėti Mates’ 
(jauniems išeiti vieniems, 
poroje) dėl to, kad jūss tu
rite pažinti kitą asmenį (sa
vo antrąją pusę) pirm ap- 
sivedimo. Jeigu taip, tai dėl 
ko jūs divorsuojatės, pagy
venę poroje metus ar dve
jus, nežiūrint, kaip ilgai 
įjūs vienas kitą pažinojote 
įpirm apsivedimo? Nematau, 
dėl ko jauni žmonės turėtų kyti protestonišką krikščio- 
eiti tuos Meitus,’ jeigu ne
turi iš to naudos.” j

Syed Adam Edward Ho- 
gan-Shaddali iš Malaya 

| reiškė nuostabą ir pasipik
tinimą pastebėta pas mus 
diskriminacija. Jis sakė: 

“Diskriminuojama suži- 
niai, noriai, kadangi dis- 
kriminuojąntieji asmenys 
yra išmokyti mąstyti ir sa- 
vystoviai protauti, nes jų 
inteligentiškumas yra iš
auklėtas pakankamai, kad 
galėtų atskirti gerą nuo 
blogo, galėtų taisyti blogą.

“Tas sužinus bandymas 
paneigti savo draugus žmo
nes mane piktina. Kokia 
nauda iš jūsų puikios nemo
kamo apmokymo sistemos, 
jeigu jūs nepajėgiate išmo
kyti to pamatinio dalyko?

“Jeigu jūs rimtai norite gauti šiokią tokią sumelę 
mus mokyti demokratijos, taksų atgal. Kad ir nedide- 
prašau atsiminti, kad didės- lė, daug kuo padėtų, rokavo 
nė pusė žmonijos yra tam- 
siaspalvė, o mažesnė dalis 
balta, tad, j-eigu mes pri
imsime jūsų praktiką, jūs 
liktumėte paneigtąja mažu
ma.”

Pakistano atstovė Nadira 
Aziz kritikavo amerikonų 
polinkį viską, kas nėra ka
pitalistinis, krikštyti ir 
smerkti, kaipo komunistinį. 
Ji sakė:

“Yra daugiau politinių

lietuviai iki šiol nežinojo to
kio dalyko, kad kas juos se
kiotu kad kas 
stalčiuose 
grafijas;
pranešimus 
Kanada ] 
žmogaus laisvę. Kanados ka-J 
riai guldė galvas už tos as
meninės laisvės išsaugojimą.

Mes esame tikri; kad senie
ji Kanados lietuviai griežtai 
atmes tą registraciją. Bet }nes 
siūlome ir jauniesiems atmesti 
ją. čia niekas negali priversti 
jus grįžti į koncentracijos 
stovyklų sąlygas. Tas komite
tas neturi teisės registruoti 
jus 'be jūsų sutikimo- Patyrus, 
kad kas laiko asmens kortas 
be sutikimo, galima traukti at
sakomybėn.

Nesiduokit vedžioti už 
sies. Nesiduokit išnaudoti.

uo-

SVETIMŠALIAMS MES 
NEATRODOME LABAI 
LAIMINGI AR 
IŠMINTINGI

Prieš keletą savaičių į 
mūsų šalį buvo atvykę de
šimtis svetimšalių studen- 

girdisi, kad tų, pakviestų, įleistų tikslu 
hitlerininkai parodyti, koki mes laimingi, 

registruoti ir išmintingi. Juos vežiojo 
* • i 1 1 • • v • 1 -d ZĄyra pasimoję j

Amerikos lietuvius ir įtrau-'skersai išilgai šalį per 10 
kti juos į savo jųodąšimtiš- savaičių, rodė gražiausias 
kąjį sąrašą. Kanados Liąu-!vietas. Na, matė jie ir ne- 
dies Balsas rašo, kad ten*gražiųjų vietų ir dalykėlių, 

j jau esąs pradėtas tas bjau- 
-----3 lietuvius.

Skaitome:
Dipukų 

klausoma 
kad koks 
vių Bendruomenės Laikinasis 
Organizacinis Komitetas nuta
rė pravesti “visų, be jokių iš
imčių, Kanados lietuvių regis
traciją — surašymą.” Jis pa- 
simojęs įtraukti į registracijos 
korteles kiekvieno lietuvio, se
no it’ tik gimusio, vardą, pa
vardę, tėvo vardą, gimimo da
tą, profesiją, užsiėmimą dabar 
ir adresą. Tas kortas laikys 
apylinkių komitetai- Prie to, 
bus dar sųrašomoj atitinka
mos žinios į speciales korteles, 
kurios bus sukoncentruotos 
•centriniame komitete-

Taigi, tie smetonpalaikiai, 
susidėję iš klerikalų, voldema- 
rininkų, smetonininkų ir kitų 
fašistinio režimo steigimo Lie
tuvoje šalininkų, nori turėti 
savo žinioje korteles, kuriose 
būtų svarbiausios informaci
jos kiekvieno lietuvio. Tas dar 
ne viskas. Apylinkių komite-

laikraštis Nepri-
Lietuva praneša, 

tai Kanados Lietu-

-'Kaip tu negražiuosius pa
slėpsi, kad gražumynai iš
daigstyti tik kur ne kur, 
kaip blizgantieji uniformos 
guzikai — tik keli visoje 
sermėgoje.

Specifiškai jiems rapor
tuoti surengtame forume, 
Waldorf - Astoria Hotel, 
dalyvaujant sukviestam pa- 
rinktiniam vidurinių mo
kyklų jaunimui, kurio da; 
lyvavo apie pustrečio tūks
tančio, studentai buvo pa
kviesti pasakyti savo įspū
džius.
Studentai savo, įspūdžiuo

se charakterizavo mūsų gy
venimą keistu. Tipiškais to 
pavyzdžiais galima paminėti 
sekamos svečių studentų 
kalbų išnašos:

Ceylono atstovas Chita- 
ranjan Felix Amerasinghe 
sakė, kad amerikinis namų 
gyvenimas jam atrodė maši
nos gadynės nustumtas į 
“strimągalvišką paskubą” 
susigriebti turto ir dėl to

toninę Lietuvą. Lie mano, kad Tarybų Sąjungos ir liau
diškų demokratijų atsisakymas dalyvauti Jungtinių Tau-
tų organų darbuose taip ilgai, kol juosė sėdi Čiang Kai-Ideologijų negu tiktai kapi-
šėko atstovai, suparalyžiavo visą tų organų veiklą.

Lie siūlo, visą šį klausimą padalinti į dvi dalis. Tąm 
tikros šalies atstovybė Jungtinėse Tautose yra vienas 
dalykas, o kitas dalykas yra tos šalies pripažinimas ar 
nepripažinimas per vieną kurią ar kelias valstybes. Pa
vyzdžiui, Jungtinės Valstybės gali nepripažinti naujo
sios Kinijos, bet tas dar nereiškia, kad Jungtinėse Tau
tose turi sėdėti Čiango atstovai, kurie jokios Kinijos ne
atstovauja. Jei Amerika, Anglija, ir kitos šalys sutiktų 
sų tokia propozicija, tai, girdi, Čiango atstovai būtų 
“draugiškai” iškraustyti iš Jungtinių Tąutų. Tadą Ta
rybų Sąjungos ir kitų šalių atstovai vėl užimtų savo vie
tas Saugumo Taryboje ir vįsuose kituose organuose.

talizmo arba komunizmo. Ir 
mums, rytiečiams, labai, 
svarbu, kad jūs tą supras
tumėt. Azija nenori būti da
limi nei vieno — nei Ameri
kos, nei Rusijos bloko. Mes 
negalime būti.”

Pripažintiną, kad tįe jau
ni žmonės parodė dąug iš
minties. Mes pasikvietėme 
juos pamokyti mūsų demo
kratijos, bet galėtume daug 
ko iš jų pasimokyti patys, i

viem kitų 
mūs galite

gudruolis

ir su kitomis 
korporacijo-

dvasininkai šiKatalikų 
tokiai padėčiai mielu • noru 
pritaria. Juk tai Dievo taip 

i daleista. Bet protestonų 
kunigija tokia padėtimi su
sirūpino.

Štai neseniai įvyko Det
roite protestonų dvasiškių 
suvažiavimas, kuriame bu
vo svarstoma, kaip pritai-

nybę prie šių dienų gyveni
mo sąlygų.

Tame suvažiavime buvo 
kalbėtojų iš darbdavių pu
sės ir iš darbininkų. Orga
nizuotus darbininkus atsto
vavo Walter Reuther, auto
mobilių darbininkų unijos 
prezidentas.

Labai daug visokios rū
šies kalbų buvo pasakyta.

Aš dar atmenu tuos lai
kus,kai daina “I didn’t raise 
my boy to be a soldier” 
buvo labai populiari. Tai 
buvo prieš pirmąjį pasauli
nį karą. Nuo to laiko jau 
praėjo apie 35 metai. Vadi
nasi, tą taip pppuliarišką 
dainą visai mčstumė į už- 
pečkį, o gal jau ir sudegino. 
Vietoj jos, dabar dainuoja
ma militarinės dainos.

Tik per tuos du karus 
yra sunaikinta apie 33 mi
lijonai žmonių!

Beveik visi tie sunaikin
ti žmonės yra darbo žmo- 

j nių sunūs ir dukros, sene
liai ir vaikai.

Kiekvienas doras ir žmo
niją mylintis asmuo turi 
darbuotis prieš karo kurs
tytojus ir karą abelnai.

Lai būna žmonijos tarpe 
taika ir sutikimas, o ne 
kerštas, kuris veda prie ka
ro ! Pranas

Tuščias kišenius ir
pernykščiai taksai

Mano kaimynas, pernai 
dirbęs ir neblogiausiai už
dirbęs, šiomis dienomis nu
vyko pas taksų ekspertą 
viltingas, kad gal galėsiąs

jis. Pinigų jam šiemet la
bai trūksta, nes:

Remdamasis pernykščiu 
uždarbiu, pernai jis pirkosi 
stubelę, kurios šiuo laiko
tarpiu nepigios, o ir taksų 
už. ją nemažai. Pirkosi ant 
išmokesčio-šaldytuvą ir kai 
ką daugiau namams. Gi jo 
nedarbas buvo paties Ka
lėdų Dieduko jam atneš
tas. Ir nuo to laiko nėra 
išdirbęs savaitės.

Sugrįžo nuo taksų eks
perto piktas ir rūpestingas, 
griausmu aiškindamasis to 
priežastį visiems kaimy
nams girdėti:

— Pernai iš mano algos 
išskaitė šimtus dolerių, ta
čiau kuomet uždirbau, ne 
tiek paisiau. Bet dabar, iš 
manęs, bedarbio, dar rei
kalauja pridėti pluoštą do
lerių. Iš kur aš juo gausiu? 
Mau turėtų duoti.

Toks jau, mat, taksų be
širdis įstatymas, toks pat ir 
jo vykdymas. Bombos ir 
karai pirm visko, žmogus 
paskiausia. Nors tu šian
dien badausi, bet už per
nykščių uždarbį turi ati
duoti, ar tu iš uždarbio 
dar turi nors centą, ar ne
beturi. Už neturėjimą (jei
gu nesumokėsi tų neišskai
tytų Iš algos dolerių) gali 
nubausti. Juos turės sumo
kėti nežiūrint šiandieninio 
neturto.

Turi ar neturi pinigų, 
primintina, kad visašališ- 
kiesiems taksams sumokėti 
už pernykštį uždarbį rube- 
žius yra 15-tos pusiaunaktį. 
O New Yorko valstijos 
taksams — balandžio 15-tą.

New York. — Čionaitinės 
unijos ir Amerikos Darbo 
Partijos kuopos surinko ir 
pasiuntė streikavusiems 
mainieriams daugiau kaip 
300 tonų maisto ir drabu
žių. Tatai praneša Jungti
nis Newyorkiečių Komite
tas, kovojantis, kad būtų 
panaikintas Tafto-Hartley 
įstatymas.
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Pasisveikinki! su Hitlerininkų Sukurtu 
“Naujuoju Lietuviu”

Manau, dar niekam neiš 
dilo iš atminties anais metais 
visus netikėtai nustebinusi 
naujiena apie hitlerininkų ku
riamą “naują lietuvi.” Buvo 
tai karo metu, kuomet hitleri
nė žvėris suko sau lizdą am
žinam apsigyvenimui Lietuvo
je ir, ruošdama sau erdvę, 
raudonai kaitino akmeni, nuo 
kurio lietuviai garavo, kaip 
.lašai vandens.

žinia apie kūrimą "naujo 
lietuvio” pirmiausiai pasirodė 
Naujienose, dėl kurios dr. Gri
gaičiui vos nepradėjo plaukai 
atželti ant plikės iš džiaugs
mo.

Hitlerinio stebuklo paskel
bimas maždaug skambėjo ši
taip: Vokiečiai Lietuvoje ku
ria Nąu.ją Lietuvį. Lietuvį, 
kuris supras • Naujos Europos 
kūrėjų uždavinius ir vokiečių 
v i ršž m ogi šk ą i šs i v y sty m ą.

Anuomet dauguma žingei- 
duolių laužė sau galvas spė
liodami, kokį žvėrį 
“genijus” sugebės

.Bet d r. Grigaitis, 
kytriausiu už visus,
nojo, kad kūrinys bus pavel
dėjęs kūrėjo kūną ir sielą ir 
“naują lietuvį” prisiėmė sau 
už artimą giminaitį.

Kad hitlerinis kūrinys nesu- 
vylė savo kūrėjų, nei Ameri
koje gyvenančių pusbrolių 
pro-nacių, rodo daugelis fak
tų. Visi matėme, kokiu stro
pumu ir šuniška ištikimybe tas 
“naujas lietuvis” — budginai, 
bieliniai, vijeikiai, Skipičiai, 
Škirpos, griniai ir kiti “naujo 
lietuvio” člonkai — dienomis 
ir naktimis prakaitavo, kai
tindami naciams “akmenį,” 
nuo kurio lietuviai 
kaip lašai vandens, 
donarmiečio šūviui 
palei ausį, “naujasis
išgąsdintas, kaip šuo perkūno, 
sykiu su savo kūrėju nėrė lin
kui Berlyno, palikęs įkaitintą 
akmenį ir nespėtas išgarinti 
aukas.

Kad šiandien hitlerinis kū
rinys — “naujasis lietuvis” — 
gali bastytis visuose pasvie
čiuose, veidmainingai šūkalo- 
damas apie “valstybės nepri
klausomybę,” “tautos laisvę,” 
“žmogaus teises,” “demokra- 

“tikybos šventumą,” 
neliečiamybę” ir tt., 

šitą privilegiją priva
ti ėkingas niekam dau-

(Feljetonas)

šitokio įsitikinimo vedini, 
pusbroliai pasidalino darbais. 
Vienam teko nurodytojo, ki
tam vykdytojo rolės.

šitaip prasidėjo vaidinimas: 
Kur tik vyksta progresyvių 
žmonių susibūrimas. pro-na
cis tuojau pasišaukia hitleri
ninkų sukurtą “naują lietuvį” 
ii- sako: “šituos pulk, bro
lau. Jie labai dideli hitleriz- 
mo priešai, nenori karo, prie
šingi, kad lietuviški 
valdytų Lietuvą 
žmones, kad 
mums pinigų 
vimui.”

“Naujasis
žodį, degtukus į saują ir bėga 
nurodyton vieton vykdinti 
hitlerinės “kultūros” aktuali
ją. Bet koks jo nustebimas, 
kai prie nurodyto pastato pa
mato būrius policijos, 
jant, kad kam nors 
plaukas nenusviltų. Čia 
jasis lietuvis” suprato, 
prie tokių aplinkybių jo 
n i jaus” pasireiškimui 
jokių galimybių.
rinės “tvarkos”
kime viskas, ko reikėdavo, tai 
užkalti duris ir pastatą pa-

fašistai 
ir agituoja 

jie neaukotų 
Lietuvos at va d a-

lietuvis,” gavęs

hitlerinis 
sukurti ? 
būdamas 
gerai ži-

garavo, 
Tik rau- 
trenkus 

lietuvis,”

ti.įą,” 
“turto

saugo- 
koks 
nau- 
kad 
“ge
nera

Prie hitle- 
tokiarn atsiti-

Susikonfiūzinęs 
tvarka, “naujasis 
pradeda išmėtinėti 
broliui: “Ta jūsų 
tai 
tas:
vėlina, 
pozityvaus veikimo

amerikine 
lietuvis” 

savo pus- 
Amerika,

po velniais durnas kraš- 
liežuviais makaluoti pa- 

kiek tik nori, o prie 
neprilei-

džia. Tokiose aplinkybėse 
žmogus nepasižymėsi nei de
mokratiškumu, nei kultūrin
gumu. Maniau, parodysiu, 
kaip reikia naikinti raudonuo
sius, o tie uniformuoti velniai 
lazda šmigoja man apie gal
vą.”

Pro-nacis, pritardamas pus
brolio nusiskundimui, aiškina
si : “Mos šitą jų klaidą se
niai jiems nurodinėjamo, alo 
mūsų balsas vis dar neranda 
pritarimo valdininkuose. Ma
tote, dauguma jų dėl savo 
žioplų Įsitikinimų mano, kad, 
sulyginus rankų teises su lie
žuvių teisėmis, turėtų nuken
tėti demokratijos oficialus 
prestyžas.”

šit ai n dalykams dedantis, 
pasirodė, kad hitleriniam kū
riniui, “naujajam lietuviui,” 
su jo pusbroliu pro-naciu kito
kia aktualija neprieinama, 
kaip tik prisikalus popiergalį 
prie lazdos demonstruoti savo 
ištikimybę hitlerizmui, kur at- 
sibūna progresyvių žmonių 
veikimas, neužkabinėjant pra
eivių.

Dėl šitokio jam. “teisių” var
žymo, “naujasis lietuvis” bai
siai nepatenkintas, jaučia sau’ 
didelį pažeminimą, ’ todėl, 
reikšdamas protestą, pikietuo- 
damas baubia, kaip įerzintas 
bulius, šitoks jo riaumojimas 
labai gerai pasitarnauja tiem, 
kurie laiko už unarą pasima
tyti ir pasisveikinti su ^hitleri
ninkų sukurtu, o dr. Grigai
čio labai išgarbintu “naujuo
ju lietuviu.” Viskas, ko reikia, 
tai prisiklausius, iš kurios pu
sės oro bangos atneša gyvu
lišką baubimą, žygiuoti tąja 
linkme — ir atrasite hitlerinį 
kūrini. Faulius.

4. ,

Bedarbių minios vėl organizuojasi 
už duoną ir gerovę kovoti

Kaip gimė čekis, kuri jūs gaunate laikiname nedarbe?

tai, kurie vadovavo 10,000 Komunistai parodė, jog jis 
alkanųjų Washingtone, ar'ateis dėl to, kad jie, kaipo 

i, suprato, jog

Socialistinės šalies sunkioji 
pramonė

lo būfi
giau, kaip Raudonajai Armi
jai už .tos sumanumą, mitru
mą ir galybę. Nes jeigu ne 
Raudonosios Armijos galybė, 
pavertusi hitlerininku planus 
dulkėmis, tai hitlerininkai sa
vo pasimojimus būtu pasiekę 
ir baigdami kurti “Naują Eu
ropą” tikriausiai būtu sukūri- 
nę ir savo kūrinį — “naują
jį liętuvį,”( kaipo daugiau ne
bereikalingą, nusidėvėjusį 
įrankį. Aiškiau pasakius: jei 
no bolševikiška galybė, tai 
hitlerininkų sukurto “naujojo 
lietuvio” nebūtų išgelbėję nuo 
hitlerinės skaurados nei jo 
visiškas * panašumas į savo 
kūrėją,, nei kruvini darbai, Ketus 
padėję naciam garinti lietu- Plienas 
vius nuo karšto akmens. Bet 
ačiū kietai rankai, apgynusiai 
svietą nuo hitlerinės hijenos, 

. turime “laimę” pasisveikinti
su hitleriniu kūriniu, kuris, jo 
paties piktų darbu išblokštas 
iš tėvynės, bastosi, kaip už
keikta dvasia, nerasdamas sau 
vietos, nei ramybės.

Hitleriniam kūriniui atsiba- 
ladojus Amerikon, čia jį 
džiaugsmingai pasitiko jo 
pusbrolis, lietuviškas pro-na
cis. Pusbroliam susivienijus, 
“naujojo lietuvio” atvežta hit
lerinės pabaisos dvasia iš 
naujo apsėdo ir lietuvišką pro- 
nacį, kuris net užmiršo čia 
egzistuojančius įstatymus. Da
bar jiems rodėsi, kad 
išbadymui nebūtinai 
turėti ragus, užtenka 
vio ir nagų. Tik 
hitleriniam kūriniui 
kuris yra “raudonas, 
iš jo nagų neištrūks.

svieto 
reikia 
liežu- 

parodyk 
lietuvį, 

” ir tas

Rašo V. N.
Tarybų Sąjungos Cent

rinė Statistikos Valdyba 
suvedė visų liaudies ūkio 
šakų darbo rezultatus už 
1949 metus. Kaip matyti iš 
paskelbto CSV pranešimo, 
tarybinė ekonomika per 
tuos metus padarė naują 
šuolį pii’myn. Pakanka pa
sakyti, kad per tuos metus 
pramoninės produkcijos 
išleidimas padidėjo vienu 
penktadaliu, palyginti su 
1948 metais.

Kitų TSR Sąjungos liau
dies ūkio šakų tarpe stam
bų prieauglį turėjo sunkio
ji pramonė, t. y. anglies ir 
naftos gavimas, metūlų ga
myba, elektros energijos iš- 
dirbimas, mašinų bei įren
gimų išleidimas. Pateikia
me ne ' 
čia TSR Sąjungos sunkio- | 
sios pramonės pakilimą per ‘ 
visus pokarinius metus!'
(procentais, palyginti su nė. 
pirmesniais metais):

1946 m. 1947
112 
119

115 
114 
109 
Nėra3

ir TSR 
pokariniame 

plane (1946-

materialines prielaidas, ku
rios įgalino ne tik išlaikyti 
baisųjį Vokietijos veržimąsi 
praeitame kare, bet ir visiš
kai ją nugalėti.

Sunkiosios pramonės pa
kilimas iškeliamas kaip pir
maeilis uždavinys 
Sąjungos 
penkmečio
1950 m. m.). Anksčiau mi
nėtieji skaitmenys byloja 
apie tai, kad šis uždavinys 
įvykdomas su didele sėkme. 
Palyginti su prieškariniu 
laikotarpiu, pramoninė Ta
rybų valstybės galia dabar 
dar labiau išaugo. Palygin
ti su prieškariniais 1940 
metais; 1949 metais bend
ras pramoninės produkci
jos išleidimas padidėjo dau-

edidelę lentelę, rodan-(giau kaip dviem penktada- 
SR Sąjungos sunkio- j liais. Vadovaujančia gran

dimi šiame pakilime kaip 
pirma yra sunkioji pramo-

ui.
Anglis 1101 
Nafta 112 
Elektros energija 110 

112 
109

Metalurginiai 
įrengimai 

Sunkvežimiai 138 
1948 m.

114
113

140

122
128

194

žinių
130

1949 m.
113
114
118

119
125

127

143 130
piau- 

kasmet

Anglis 
Nafta 
Elektros energ. 116 
Ketus 
Plienas 
Metalurginiai 

įrengimai 
Sunkvežimiai

Išleidžiant metalo 
namąsias stakles 
turėta nuo 19 ligi 42 pro
centų prieauglio. Trakto
rių bei kitų mašinų 1949 
metais žemės ūkis gavo 3- 
4 kartus daugiau, palyginti 
su prieškariniais 1940 me
tais. Dideliu mastu taip pat 
išaugo išleidimas mašinų 
visoms transporto rūšims?.

Tarybų valstybė sukūrė

Svarbu pabrėžti, jog ji 
vystosi aukštesniame tech
niniame lygyje, Naujausios 
technikos įdiegimo visose 
gamybos šakose pagrindu 
ir plačiai mechanizuojant 
daug darbo reikalaujančius 

1 ir sunkius darbus. Siekda-
ima užtikrint tolesnį svar
biausiųjų liaudies ūkio Jakų 
techninį progresą, tarybinė tuodamas su pašalpgavio 
pramonė per Ii949 metus valgiais, o po to paskelbia, 
sukūrė ir paleido serijinėn į kad pateisinamas jo jau

žynius darbininkų spaudos rašytojas Robert Fried
man angliškame savaitraštyje The Worker rašo seka
mus atsiminimus 20 metų sukaktyje nuo didžiųjų de
monstracijų už duoną ir darbus. Jis įspėja apie pavo
jingai plintanti nedarbą šiandien ir pateikia savo nuo
monę, kaip į tai atsineš liaudis ir komunistai, žemiau pa
duodame Friedmano išreikštas mintis. Jis rašo:

Milijonas ir ketvirtadalis 
amerikiečių. Tai labai daug 
žmonių bile kuriuo atžvil
giu. Bet milijonas ir ket
virtadalis supykusių, ko
vingų amerikonų, demons
truojančių kaip vienas; vie
na diena, per visas centri
nes gatves kontinente — 
tai jau istorija.

Taip atsitiko tiktai prieš 
20 metų šį mėnesį. Tai įvy
ko kovo 6-tą, 1930 metais. 
Tuomet buvo 10,000,000 be
darbių. Riebučkis Herbert 
Hoover sėdėjo Baltajame 
Name ir ragino neprarasti 
“pasitikėjimo.” Bankieriai 
ir industrialistai šaipėsi įš 
bedarbių ir klausinėjo, dėl 
ko jie nesusitaupė lietingai 
dienai. Alkanos, desperatiš
kos motinos raustojo po iš
matų bačkas trupinėlių 
maisto savo vaikams. Mies
tų salės nuo vandenyno lig 
vandenyno į jas atsilankan
čioms “pašalpos” prašyti 
apsigynimui nuo bado dele
gacijoms teturėjo tik vieną 
atsakymą — lazdą policijos 
rankose.

Tad po visą šalį kovo 6- 
tą, 1930, bedarbiai išėjo de
monstruoti — už nedarbo 
apdraudą, už šešių valandų 
darbo dieną, už davimą pa
šalpos namuose ir už valdi
nę darbų programą.

Labai tinka tai prisimin
ti šiandien, kuomet, vidury
je tokios pat “gerovės,” ko
kia Amerika džiaugėsi po 
pirmojo pasaulinio karo, 
jau yra — remiantis kon- 
servatyviškiausiais oficia.- 
liais pripažinimais — 4,- 
500,000 bedarbiu.

Masinio nedarbo šešėliai 
matosi dar didesni, pažvel
gus p-er dirbtinę Trumano 
gerovės saulę. Visur ameri
kiečiams tenka vėl veržti sa
vo diržus, liūdnai ir neno
romis aiškinti savo vaikam, 
dėl ko jie turi apsieiti be'visi maršavusieji būtų bu- 
daug ko reikalingo ir pa- 1 ’
geidaujamo.
Pagalbą nuo alkio reikėjo 
išsikovoti>Tarsi kokia piktoji dva
sia iš praeities, samdytojai, 
valdininkai, laikraščiai, ku
rie 1930 metais' šaipėsi iš 
alkio,\ įžeidinėjo bedarbius 
tinginiais^ garbino dorovę 
“nepriklausyti” ] 
pos — ti-e visi šiandieną vėl 
prakaituodami bruka se
nuosius melus.

Labdarybės komisijonie- 
rius New Yorke, Raymond 
Hilliard, apsieina be savo 
kaviaro, ištisą mėnesį flir-

pos, visuomet puolamos, no
rimos numažinti, panaikin
ti, tačiau nedarbo apdrau- 
da, socialio saugumo davi
niai ir pašalpa šeimoms 
tebėra įrašyta valstijų ir 
valstybės įstatų knygose.

Kaip visa tai atsirado, į 
tas knygas pateko? Netie
sa vaduojąsis New York 
Times aiškins, būk buvimas 
bedarbiams paramos yra 
įrodymu amerikinės laisvo
sios pramonės ir prekybos 
geraširdystės ir viršenybės. 
Bet, kaip tuomet išaiškinti, 
kad laikraščiai, kaip. Times, 
kalbėdami už savuosius 
Wall Stryto valdovus, žvė
riškai kovojo prieš įvedimą 
tų pagerinimų, už kuriuos 
dabar jie veidmainingai sa
vinas) kreditą.

Ne, pašalpa ir nedarbo 
apdrauda nebuvo duota — 
jos buvo laimėta. Už jas rei
kėjo kovoti pikieto linijose, 
sėdėjimo streikuose pašal
pos biurų patalpose, Alka
nųjų Maršavimuose į mies- 
tų sales, į valstijų kapite
lius, į Washingtoną. Be
darbiai buvo keikiami, pai
komis daužomi, kalinami. 
Komunistas buvo apšaukia
mas “Maskvos ageįitu,” ne 
komunistas — “raudonuo
ju.” Negrai ir baltieji, sve- 
turgimiai ir čiagimiai buvo 
kurstomi vieni prieš kitus. 
Bet jie jungėsi... ir jie 
prispyrė priešišką, galingą 
valdovų klasę imti dalį sun
kios depresijos naštos nuo 
liaudies pečių.
Kas vadovavo anų laikų 
bedarbiams?

Kas vadovavo tiems mili
jonui ir ketvirtadaliui am
erikonų kovo 6-tą, 1930 me
tais, kurie buvo priversti 
demonstruoti gatvėse lai
mėjimui duonos?

Komunistai. Ne tai, kad

I • *Hoov-erio republikonų poli- marksistai 
ei ja, kuri ašarinėmis bom- krizės ir mirštantis kapita- 
bomis dusino bedarbius?

Detroite šiuo tarpu stroi-j ......
kuoja 89,000 Chryslerio skurdu žmonėms, vėl stojasi 
darbininkų prieš kompani-i prieš mūsų akis. Dvidešimt 
jos atsisakymą nusileisti ai- metų praėjo nuo to, kai 
gų ir pensijų reikalavi- Wall Strytas riaumojo pyk- 
mams. Tarpe tų streikierių čiu prieš “raudonuosius” 
tikriausia randasi veteranų bedarbius. Tačiau šiandien, 
tos prieš 20 metų įvykusios su- nemažesniu vikrumu, 
demonstracijos, kuomet 50,-‘komunistai dedasi su ne ko- 

’ ; savo draugais 
darbininkais veikti, už pa
kankamą pašalpą, padidintą 
nedarbo apdrauda, už tai
kų pasaulį ir už tokią Ame
riką, kurioje žmonių reika
lai būtų statomi pirmiau
sia.

Naujoji krizė, su visu

000 auto darbininkų bedar- munistais 
bių reikalavo nedarbo ap-1 
draudos ir pašalpos. Šian
dien vėl viskas rodo į nau
jus, masinius atleidinėji
mus iš darbo auto imperijo
je.

Prisimink bile kurį di
džiųjų miestų, Amerikos 
industrinių centrų: Chica- 
gą, Clevelandą, Bostoną, 
Winston - Salem..,. Jie iš
ėjo demonstruoti kovo 6, 
1930, kovoti už teisę gyven-1 
ti, už teisę dirbti, išveržti susčdus vakarieniauti, Ra
ką nors iš yiską sugniaužu-,ziukas> kreipdamasis Į tar- 
sios kapitalizmo rankos.

Ėjo su komunistais, iri 
dar žinodami? Taip, žinoda- man šaukštą, 
mi. O ar laikraščiai ir po
litikieriai jiems nepasakė, “O, 
jeigu jie būtų nežinoję?.tau 
Antraštės spiegė nuo pajū-j trauksiu per nosį”.

“Maskvos,. Kaziukas: “Juk aš jokio 
Spiegė dėl to, Į blogo čia, mama, nepasa-

Šypsenos
AįandagUmo Mokosi

Visai šeimai prie stalo

naitę, sako:
“Mano aniuolėli, atnešk.

M

pasipiktinusi: 
bambly! Kas ji 
aniuolėlis? Kai

Motina, 
tu, 
per

rio lig pajūrio:
suokalbis.” I
kad badaujantieji Amerikos kiau. Kai tavęs nėra namie, 

išdrįso veika-1 tėtis dažnai Oną ^bučiuoja 
Komunistu h- aniuolėliu vadina. Aš ių- 

Israei £* noriu būti mandagus, 
kaip ir'tėtis.”

darbininkai 
lauti pašalpos, 
vadai, kaip Fosteris 
Amteris, Robert Minor bu
vo sufrėmuoti kaipo “suo- 
kalbiautojai” ir pasiųsti ka
lėj i man už vadovavimą 
New Yorko bedarbiams 
prieš 20 metų.
Vėl didėja būtinumas 
reikalauti darbo ir duonos 
\ 1930 metais jie įkalino 
komunistus

Kodėl Ji Bijosi?
Atvykus Amerikon, Mag- 

dutč tuoj susipažino su Jo
nu ir susitarė apsivesti. 
Sekmadienį su visom baž
nytinėm apeigom turėjo į- 
vykti šliubas.

Magdutė,v .. __ ruošdamasi
uz susidėjimą ąjjy^an, pradėjo gailiai 

su ne komunistais kovoje Kambario savinin-
duoną'ir darbus. kė, ramindama Magdutę,

1949 metais jie nuteisė;Sako:■• = 
komunistu vadus už “suo
kalbį” — susidėjimą su ne verkti, 
komunistais kovoje už tai- žvalų vaikiną, 
ką ir išsaugojimą žmonijos Į 
gyvybės.

Šiandien žiaurumas kurs
tyti neapkęsti komunistų 
kampanijos pralenkia net

“Turi džiaugtis, o ne 
apsi vesdama tokį n

Magdutė: “Jis nieko sau 
vaikinas, bet aš bijau tos 
pirmos nakties .”

Šeimininkė: “O, tu, kvai
liuke! Pirma naktis, tai- 

Vargasbuvusią 1930 metais, kuo- i džiaugsmo naktis.
met išsigandęs kapitalizmas■ h’ ašarojimai.prasidės tada, 
pasitiko, eilinius, bedarbius susilauksi kelis vaiku- 
amerikonus • su spėka irj--ius- _ _
prievarta, kuomet tie žmo-1 ‘ vaikučių
nes bandė naudotis savo tei-|a^ nesibijau,. nes Lietuvoje 
se kalbėti, prašyti, susirink-!turėjau penkis. ,

1 z■ j Kazys Bevardis
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gamybon daugiau kaip tris pirm to nukirtimas pašalpos kovo 6-tą, 1930 m., i 
šimtus naujų aukšto^ 
duktyvumo mašinų bei me
chanizmų (konstrukcijų. 
Prie to priklauso, pavyz
džiui nauji anglies kombai
nai, patobulintos anglies 
kertamosios ir kraunančios 
mašinos, galingi grandini
niai transportieriai, ekska- 
vatoriai, skreperiai, kėlimo 
— transportavimo mecha
nizmai, metalo apdirbamo
sios mašinos ir pan. Labai 
daug naujų mašinų kons
trukcijų patiekta pramonės 
šakoms, gaminančioms ma
sinio vartojimo dalykus:

vę komunistais. Tačiau 
maršavusieji ir milijęnai 
kitų, sekamu dešimtmečiu 
išėjusių per bedarbių judė
jimą, žino — ir to žinojimas 
jų n-ebaugina, — jog komu
nistai vadovybėje buvo pa- torijos 
tys pirmutiniai. __ _________ .e _____ _

Dabartinėms minioms bu- už darbą ir duoną, Ameri-nutarė moteriškės reika- 
riantis apsiginti nuo grę- kos komunistai maršavo su!lavimą patenkinti. Pasišau
siančio alkio liaudis vėl iais. i kė vyrą prie savo stalo ir

nuo pašai-įauginama raudonbaubiz-
1 mu, o komunistai puolami 

primetimais, būk jie esą 
“svetimų valstybių Agen
tai.”

Ar pašalpa, darbų pro
grama, bedarbiams pagalba 
nepripažinta šiandien kai
po būtybė ir naudinga? Jei
gu taip, tai sužinokime, kas 
vadovavo už tį viską kovai 

ir vė-

ti. f
Tačiau šiandieną dar te-j 

begyvena milijonai Ameri-': 
kos darbininkų, kurie tebe-! 
atsimena — nors bosai la- na atsidūrė teisme. Žmona 
bai nogėtu ta ištrinti iš is-'vyrą* apskundė ir reikalau-

— kad kuomet jie ja _perskyrų _ (diyorso). 
ta šalta kovo diena maršavo eisėjas išklausė abi pusi

Teisėjas ir alimonija
Susipykę vyras su žmo-

jais.
Šiandien dar kartą, be

darbių skaičiams pavojin
gai daugėjant, Wall Strytas 
ir Trumano administracija 
smagiai planuoja aukščiau
sius pelnus išlaidomis karui 
ir Marshallo plano išmo- 
kesčiams, skelbia savo pa- doleriu kitu, 
sitikėjimą “gerove.” Bet, j 
keno gerove?

Arti metus išlaikyti be 
darbo arti pusė milijono

Ikė vyrą prie savo stalo ir 
1 sako:

“Aš nusprendžiau tavo 
žmonai duoti penkiasde
šimt dolerių alimonijos kas 
mėnesį.” •

Vyras, nesitverdamas 
į džiaugsmu, sušuko: “Labai 
dėkui, aš irgi prisidėsiu su

pro- (ne tiktai vienam menesiui) liau per eilę metų? Komu- mainierių žino keno. 
m p- 000 nnšn Incravin rz . , .338,000 pašalpgavių. |nistai,

Sužinota, kad Indiana ap- Foster 
skrityj-e V ‘ 
gauna po didžiulę sumą 
$1^98 asmeniui per mėnesį 
(bexidrai imant visus šelp- 
tuosius).

Nors menkutės tos pašal

kaip William Z. 
kuris vadovavo

tūkstantis šeimų 110,000 bedarbių newyor-

audinius, avalynę, maisto 
produktus, kultūrinės apy
vokos daiktus ir kt. Tai, sa
vo ruožtu, padėjo sparčiai 
kilti lengvajai pramonei, 
aptarnaujančiai betarpiš
kus gyventojų poreikius.

kiečių Union Square de
monstracijoje kovo 6, 1930? 
Ar .demokratiškasis majo
ras James J. Walker, kuris 
buvo subūręs 25,000 polici
jos, atsukęs gaisragesių 
švirkšles prieš alkanus, laz
domis daužant nusiuntęs 
šimtus ramių piliečių į li
gonines ?

Kas kalbėjo ir veikė už 
geriausius tautos interesus 
kovo 6-tą, 1930? Komunis-

Apgulusieji masiniais 
būriais, nedarbo apdraudos 
raštines, ieškantieji darbo, 
atsiimantieji paskutinį ne
darbo apdraudos čekį taipgi 
žino, apie keno gerovę jie 
kalba . .. Nei visos hydro- 
geno bombos, nei Marshallo 
Planas ir prieškomunistinis 
kryžkaris negali išsaugoti 
kapitalizmą nuo griuvimo. 
192*9 metų “krakas” atėjo 
ne dėl to, kad komunistai iš 
anksto parodė, jog jis ateis.

Nejaunas žmogus, dau
giau puskapis metų kaip 
vedęs, labai sumenkęs svei
katoje, ypatingai jo nervų 
sistema pakrikus. Jis verk
šlendamas skundžiasi 
tojui savo gyvenimo 
siselįmais ir liga: 
no geriausio draugo
gio žmona jau trvs savai
tės kaip mirė. Kito gero 
kaimyno žmona pora savai
čių kaip persiskyrė su šiuo

Visiems dievas 
vieno

gydy-
nepa-
“Ma-
Jur-

pasauliu.
na deda, tik mano 
žmoną pamiršo.”

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Kovo 10, 1950
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(Tąsa)
Ilgai svarsčiau, ką daryti: grįžtų ar čia dar pra

leisti dieną kitą, palaukti? Man labai rūpėjo Luji
za. Ką ji' darys? Ji, nabagėlė, labai manimi rūpi
nasi. Bandžiau skambinti, bet nieks neatsiliepė, ma
tyt, ji buvo kur išėjusi, o gal kbkuų nelaimė ir ją 
palietė? Visokios baisios mintys dabar mane apny
ko. Dar pasikalbėjęs su Skilviu, nusitariau namo

Lietuvos kolūkių gyvuliniu 
kystes laimėjimai

Rašo M. B.

Daugiau kaip pu- 
valstiečių susitel- 

ūkio arteles (kol-

visuom eilinei 
išvystyti nu

li oi ūkyje 
kaip ke

j

Naktis buvo vėsi ir smagi. Pakelės žaliavo, o kai 
kur nukirstos žolės malonus kvapas veržėsi pro au
tomobilio langus.

Kai aš grįžau namo, buvo jau vidurnaktis. At
sargiai apsidairiau, ar nespokso koks depozitorius 
su kuolu rankoje.

Sustojau ties gon komis, įsirėmiau rankomis į 
.pašones ir stebėjau savo naująjį namą,, galvoda
mas: “Iš visų maiįo darbų, išmintingiausias yra 
šis, kad aš, paklausęs kitų patarimo, aprašiau šį 
namą ant žmonos vardo. Jeigu jis šiandien būtų 
aprašytas ant manęs, — kas gali žinoti, kaip su juo 
atsitiktų po banko užsidarymo? Dabar jis saugiose 
rankose! Dabar turėsiu kur prisiglausti, net jei 
patys rūsčiausi perkūnai į mane trankytų!...”

Mėnulis dar buvo nenusileidęs, — turbūt saugojo
♦ • V • . kjis mano žingsnius.

Atsirakinęs duris, tykiai, ,kad -Lujizos neišbudin
ti, lipau laiptais, minkštu kilimu pridengtais, vir
šun. Bus jai staigmeną, kai pamatys mane, drą
suolį, grįžusį anksčiau, nei planavau!

Miegamojo durys atviros, matyt,, tam, kad susi7 
darytų miegamajame ge*fesnč ventiliacija. Palie
čiu elektros knypkį, šviesa užsiblieskia, bet... lo
va tuščia. Lova pataisyta, uždengta baltu užtiesalu, 
kurį mudu abudu nupirkome. Kur ji? Išvyko? Kas 
pasidarė?!...

Pastovėjęs keletą minučių, pagalvojęs, pasijutau 
išvidinį savotišką nerimą, lyg ir baimę. Atsargiai 
einu link kito miegamojo, pavesto komersantui Zig- 
muntui Dobilėliui. Čia durys standžiai uždarytos ir 
aš nedrįstu jas atidaryti! Stoviu ir stirstu, savęs 
klausdamas: atidaryti jas tykiai, atsargiai, ar gar
siai? Bet kam toks klausimas? Ar aš negaliu s.avo 
namų durų atidaryti, kaip noriu ir jei noriu?! Ar 
negaliu?!... Ar neturiu teisės.tai padaryti?!...

Atsargiai praveriu duris. Kambarys tamsus, nes 
langų uždangos nuleistos žemyn. Klausau, bet nie
ko negirdžiu, — vėjas purto langų uždangas ir jos 
drumsčia malonią nakties tylą. Elektros knypkis 
čia pat sienoje paliai duris. Atsargiai jį pakeliu 
aukštyn, šviesa nusiblieskia, mano akys tuojau 
įsminga lovon ir aš sustingstu!

Juodu abu guli greta kits kito!...
Ji guli kairiajame lovos šone/ arčiau sienos, jis . 

— dešiniajame. Ji nukreipusi savo veidą link sie
nos ir balta, ilga, bet kūda ranka užlenkta ant jos 
galvos. Jis guli rankas nuleidęs po rūžavu Man
ketu, dengusiu juodu abudu. Nei vienas juodvi^jų 
neknarkia, — miega sau ramiai, saugiai!...

Kas man bedaryti?
Stoviu ir klausiuos! savęs: kas man tenka dary

ti?!, Iškankintas visokiausių baisių minčių, aš da
bar ni-eko sugalvoti nebepajėgiu. Jaučiuosi it nu
tirpęs. Rodosi imsiu drebėti, bet tuojau drebulys 
keičiasi į karštį ir tas karštis toks baisus, taip ma
ne šaldo, o ne šildo! 4

Lyg ir atgavęs truputėlį sąmonės, aš galvoju: 
ko aš čia stoviu? Aš privalau šalintis, nes, jeigu ku
ris juodviejų arba abudu kartu pabustų, ką aš sa
kyčiau? Aš pradėjau bijoti ir gėdytis, kad sugrį
žau juodviem nežinant, kad nedaviau progos atsi
skirti, man nematant!

, . Aš ir vėl spaudžiu knypkį, elektros šviesa su- 
blėsta, užgęsta. Tyliai uždarau 
ir iš lėto, atsargiai, kaip vagis, 
liais žemyn.

Kas dabar?
Eisiu kur ir virsiu, pagulėsiu.
Išsitraukiau iš mašinos seną

rūsin, pasitiesiau jį ant cementinių grindų 
tau.

Kai saulė aukštokai pakilo, aš, apsitaisęs, kiek 
galėjau, atsistojau prie durų ir spaudžiau varpelio 
knypkį. Neužilgo. Lujiza atidarė duris.

— Kur tu buvai?!
— Mieste N., tik dabar grįžau.
— Taip negražiai atrodai. Fe! Susivėlęs, puiki

nąs. Žmonės, kurie pamatys, dar visokių kalbų gali 
paleisti. Eik apsiprausk, išsivirk kavos, pasidaryk 
pusryčių, jei nori. Gėda, gėda! Tu mano namus že
mini!...

Ji užėjo viršun, aš sėdau kėdėn, atsidusau ir ne
žinojau, ką toliau veikti ir kas teks jai pasakyti. 
O galvojau jai daug ką tą dieną pasakyti — jai ir 
jam!

Už pusvalandžio ji grįžo žemyn.
— Nieks manęs neieškojo, kai buvau išvykęs?
Lujiza mane paniekinančiai akimis svėrė.
— Taip, buvo atvykęs kaž koks amerikonas, bet 

nei aš nei Zigmuntas nesupratome, ko jis nori ir ne
galėjome nieko apie tave pasakyti.

— Šitaip!...

Praėję .1949 motai Lietuvos 
žemės ūkiui Puvo persilauži
mo motai, 
sė Lietuvos 
k ė į žemes 
ūkius).
TSR Sąjungoje 
gyvulininkystei
mato kiekviename 
sukurti ne mažiau 
turias gyvulininkystes fermas. 
Šį planą Tarybinė Vyriausybė 
ir Komunistų Partija priėmė 
1949 metų balandžio mėnesį. 
Nuo to laiko Lietuvos kolū
kiuose sukurta 6,200 produk
tyviųjų gyvulių ir paukščių 
naujų fermų. Daugelis kolū
kių įvykdė savo trimetinius 
planus. Per 1919 metus res
publikos kolūkiuose stambių
jų raguočių skaičius padidėjo 
318.8 procento, kiaulių — 
377.7 procento, avių — 240 
procentų, paukščių — 323.2 
procento. Tarybų Lietuva yra 
aukštai išvystytos gyvulinin
kystes respublika.

šis Lietuvos istorijoje nere
gėtas laimėjimas — didžiau
sių Tarybos šalies socialistinės 
santvarkos pirmenybių išdava.

Senojoje buržuazinėje Lie
tuvoje nors gyvulininkystė ir 
buvo svarbiausioji ūkio šaka, 
tačiau ji buvo vedama žema
me lygyje, primityviai. Pa
kanka pasakyti, kad šalyje 
nebuvo nei vienos gyvulinin
kystės mokslinio tyrimo įstai-

Anais laikais kapitalistai 
Lietuvą su panieka vadino 
“Europos kiaulide.” Jie pus
velčiui iš valstiečiu supirkinė
davo bekonus, sviestą, kiauši
nius ii siųsdavo Vokietijon ir 

| Anglijon. O iš’ ten aukštomis 
j kainomis gabendavo lietu
viams siuvamas mašinas, dvi
račius, kosmetikos reikmenis. 
Gyvulininkystės produktai ėjo 
į svetimas šalis, o Lietuvos 
darbo žmonių maitinimas me
tai po metų blogėjo. Ir daž- 

I nai pats lietuvis valstietis, 
skoloms padengti pardavęs pa
skutiniąją kiaulę, palikdavo 
savo šeimą be mėsos.' Buržua
zinės Lietuvos vadeivos gyrėsi 
savo laimėjimais gyvulininkys
tės srityje. Bet kokie tai bu
vo laimėjimai, jei per 13*me
tų (nuo 1926 ligi 1939 m.) 

'stambiųjų raguočių skaičius 
te pad id ėjo 2 procentais, kiau
lių—7 procentais ,o avių skai
čius net sumažėjo?

Tiktai prie Tarybų valdžios, 
Lietuvos kaimui persitvarkius 
socialistiniais pagrindais, gy
vulininkystė Lietuvoje 
neribotus galimumus 
Tarybinė Vyriausybė 
valstiečiams suteikė 
kreditus gyvuliams
naujoms patalpoms gyvuliams 
statyti, daugiamečių pašarinių 
žolių sėkloms nupirkti, darbui 
meclianizuotį. Didelę pagal
bą Lietuvos TSR gauna iš" 
broliškųjų tarybinių respubli
kų. Jos atgabena veislinių, 
koncentruotų 
trąšų.

■ Valstybės, 
■vos kolūkiai
pašarinę bazę gyvulininkystei 
toliau vystyti. Pirmą kartą 
pradėtas taikyti pašarų silo
są vi mas, 
čių žolių pasėliai,
pievos ir ganyklos, įvedamos 
specialiosios pafermerinėš sė
jomainos.

žymių laimėjimų, vystant 
gyvulininkystę, pasiekė A- 
nykščių, Jurbarko, Šiaulių, 
Joniškio, šakių bei kitų ap
skričių kolūkiečiai, šakių ap
skrities “Gegužės Pirmosios” 
kolūkis turi Jceturias gyvuli
ninkystės fermas. Jose 106 
stambieji raguočiai, 190 kiau
lių, avys, daug naminių paukš
čiu. 1948 metais šis kolūkis 
iš gyvulininkystės turėjo 112 
tūkstančių rublių pajamų. O 
1949 metais tik per 10 mėne
sių — 115 tūkstančių rublių 
pajamų. Klaipėdos apskrities 
Stalino vardo kolūkyje 120

įgavo 
vystytis. 
Lietuvos 
didelius 
įsigyti,

miegamojo duris 
nušliaužiu laipte-

blanketą, įlindau 
ir vir-

stambiųjų raguočių, tiek ]Jąt 
kiaulių, daug avių ir iki 1,000 
vienetų paukščių. Pajamos iš 
gyvulininkystės siekė 120 
tūkstančių rublių.

Visuose Lietuvos kolūkiuose 
statomi nauji gyvulininkystės 
trobesiai, darbas fermose me
chanizuojamas. Šiaulių ap
skrities Julijos žemaitės var
do kolūkyje pagal tipinius 
architektūrinius projektus pa
statyti dideli ūkiniai trobesiai 
—karvidė, arklidė, kiaulidė, 
paukštynas. Visos gyvulinin
kystės patalpos yra elektrifi
kuotos. Darbai fermose—-pa
šarų atvežimas bei perdirbi
mas, mėšlo išvežimas, vandens 
padavimas — m e c hanižuoti. 
Prie kiekvienos gyvuliams pa
talpos įrengtos pašaro virtu
vės su pašaro šutintuvu, iš
spaudų trupintuvu, akseline 
šiaudams bei silosui kapoti. 
Senosios buržuazinės Lietuvos 
valstiečiai negalėjo nė svajoti 
apie tokius pasiekimus.

Mokslas padeda Tarybų Lie
tuvos kolūkiams tvarkyti gy
vulininkystę aukštame zo- 
otechniniame lygyje. Prie 
Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos įsteigtas1 mokslinio tyri
mo institutas, kuris tiria gy
vulininkystės išvystymo pro
blemas Tarybų Lietuvos sąly
gomis. Radviliškio apskrities

Baisogalos miestelyje veikia 
gyvulininkystės mokslinio ty
rimo bandomoji stotis'. Gau
sios mokslo įstaigos rengia 
kvalifikuotus gyvulininkų ka
drus: Kaune — Veterinarijos 
Akademija, Marijampolėje ir 
Antaviliuose — du gyvulinin
kystės technikumai, Gruz
džiuose — veterinarijos tech
nikumas. Dviejuose žemės 
ūkio technikumuose yra speci
alūs gyvulininkystės skyriai. 
Be to, respublikoje suorgani
zuotos keturios specialiosios 
gyvulininkystės m o k y k 1 o s, 
trumpalaikiai kursai. Trumpa
laikiuose kursuose prie Lietu
vos Veterinarijos Akademijos, 
Žemės Ūkio Akademijos, zo- 
otechnikumų bei žemės ūkio 
mokyklų tik 1949 metais mo
kėsi 3 tūkstančiai kolūkių gy
vulininkystės darbuotojų.

Glaudžiame kontakte su 
kolūkiečiais - novatoriais ti
ria mokslines problemas Ve
terinarijos Akademijos docen
tas Griševičius, mokslinis ben
dradarbis Čepinskas, profeso
rius Aleksa ir daugeli kitų. 
Iki kolūkių atsiradimo Lietu
va nežinojo tokio glaudaus 
mokslo veikėjų ir praktikų— 
gyvulininkystės darbuotojų 
bendradarbiavimo.

Socialistinė Tarybų Lietuvos 
gyvulininkystė sparčiai vysto
si. Gaudami nuolatinę Tary
binės Vyriausybės, Komunistų 
Partijos, darbo žmonių vado 
J. V. Stalino pagalbą bei pa
ramą, Tarybų Lietuvos kolū
kiai 1950 metais pasieks nau
jų laimėjimų,, vystant šią 

> svarbią liaudies ūkio šaką.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
lėktuvų pardavi
nėjimą FRANKUI

New York. — Priešfašis- 
tinių Pabėgėlių Komitetas 
surengė pikietą prieš Con
solidated Vultee lėktuvu 
kompanijos raštinę; protes
tuoja, kad ta kompanija 
parduoda fašistinei Ispani
jos Franko valdžiai 44 lėk
tuvus, kurie bus ten varto
jami kariniams lakūnams 
lavinti.

TEL AVIV. — Izraelio 
cenzūra išmetė iš komunis
tų laikraščio straipsnį, ku
ris sakė, kad Izraelio val
džia įvedė “trumaniškus iš- .4 
tikimybės kvotimus.” . *

i

KONGRESO KNYGYNAS IR VISUOMENE

IS1TEMYKITE!,
4- *

i

Visi Laisves skaitytojai, LDS 
nariai ir ALDLD nariai, įsitė- 
mykite .šių įstaigų antrašus, ir 

rus grindų vietos, 250 my- kada susirašinėjate, tai adre- 
lių plieno lentynų, 20 skai- suokite taip, kaip čia nuro

doma :

pašarų, mašinų,

padedami Lietu-
sukuria tvirtą

padidėjo daugiame-
gerinamos

Jungt. Valstijų Kongreso 
Biblioteka buvo įsteigta j 
prieš šimtą penkiasdešimt 
metų sausio mėri. Per šimt
metį ir pusę ji tapo milži
niška tautine institucija, 
aptarnaudama visus, kurie 
tik ten kreipiasi. Bet svar
biausia yi^ tai, kad ji pa
laiko ir išvysto savo svar
biausią pareigą, kaipo bib
lioteką Kongreso nariams.

Kada Kongresas persikė
le iš Philadelphijos į savo 
pastovią vietą Washingtone, 
jam biblioteka buvo reika
linga, ir Kongresas pravedė 
įstatymą paskirti $5,000 
“nupirkti tokių knygų, ku
rios būtų Kongresui reika
lingos.” Tai buvo 1800 m.

1814 m. bibliotekoj buvo 
daugiau negu trys tūkstan
čiai knygų; bet rugpj. 24 d. 
tais pačiais metais jos su
degė, kada britai užpuolė 
Washingtoną ir sudegino 
sostinę (1812 m. karas). 
Originali kolekcija buvo su
rinkta, kada Kongresas nu
pirko Thomas Jeffersono 
privatinę biblioteką. ■ Vėl 
1851 m. gaisras sunaikino' 
beveik tris penktadalius 
kjiygiį. Išlikusios knygos bu
vo pradžia dabartinės bib
liotekos.

Šiandien čia randasi dau
giau negu 8 ir pusė milijo
nų atspausdintų knygų ir 
brošiūrėlių; daugiau negu 
11,000,000 rankraščių; be
veik du milijonai žemėlapių 
ir vaizdų; mažiau negu 2 
milijonai knygų arba atski
rų muzikos kūrinių ir dau
gelis plokštelių, laikraščių, 
grafikos, filmų, mikrofilmų 
ir daug kitų dalykų.

Tarpe rankraščių yra do
kumentai beveik visų Ame
rikos prezidentų, nuo Wa- 
shingtono ligi Coolidge, ir 
diplomatų ir politinių figū
rų. Bibliotekos rinkinys ae
ronautiškų knygų yra di
džiausias visame pasaulyje. 
Kinų kolekcija yra puikiau
sia pasaulyje, išskyrus To
limų Rytų kolekciją. Kolek
cija mūsų knygų ir leidinių 
yra geriausia, išskyrus, ži- 

i noma, Rusiją.
Bibliotekos rinkiniai grei-

tai padaugėjo nuo 1890 m., 
kada biblioteka buvo per
kelta iš Kapitoliaus į. milži
nišką Kongreso bibliotekos 
pastatą. Bibliotekos priesta
tas buvo užbaigtas 1939 m. 
Didysis pastatas ir priesta
tas kartu užima apie 36-ak-

tymui kambarių. Daugiau 
negu 100 knygų lentynų re-'j 
zervuota studentams. Aparti 
aprūpinimų, yra 225 atski
ri kambariai mokslininkams 
studijuoti.

Šita Kongreso biblioteka 
atlieka visus tyrinėjimus 
senatoriams ir kongresma- 
nams, kurie liečia jų parei
gas.

Biblioteka atdara visiems, 
be jokio mokesčio. Tie, ku
rie negali atvykti į Washin- 
gtoną irgi aptarnaujami. 
Pačioj bibliotekoj operuoja 
“inter-library loan system,” 
per kurią galima gauti kny
gą1 per savo vi-etinę bibliote-. 
ką, jeigu kitur ji neranda
ma. Tenai irgi yra nuotrau
kų aptarnavimas, už labai 
mažą kainą galima gauti bi
le kokią nuotrauką rank
raščio, laikraščio, žemėla
pio ir pan. bibliotekos ko
lekcijoj. Labai svarbus rin
kinys yr'a Union Catalogue, 
kuriame, yrą užrekorduota 
įvairios pasaulio mokslo] 
knygos.

Pinigai, kurie yra reika- 
ling šiam darbui, yra pa
skirti Kongreso. Biblioteka

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

Tel. Virginia 9-1827

Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas 

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

Lietuvių Literatūros
Draugija

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

Lietuvių Namo 
Bendrovė 

ir

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

Tel. Virginia 9-4678

Dienraščio Laisvės raštinė , 
atdara kasdien nuo 8-tos vai. 

------- . ----o ----  7j; 'i ryto iki 7-tos vai. vakaro; šeš- 
gauna irgi aukų iŠ įvairių] tadieniais nuo 9-tos iki 12-tbs 
paskyrimų ir dovanų.

Common Council.
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Dienraščio Laisvės

BAZARAS
PACKAGE PARTY & DANCE

Bus Dvi Dienas: šeštadienį ir Sekmadienį

Kovo-March • 25 ir 26
. ‘ X

Šeštadienį prasidės 6-tą vai. vakare 

Sekmadienį nuo 2-ros vai. po pietų

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiam
Kasdieną bus margumynų programa ir šokiai

LIBERTY AUDITORIUM
(Lietuvių Kultūriniame Centre)

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

Įžanga 40c asmeniui (valdžiai taksai įskaityti)

Geri valgiai, pilni pietūs dienom ir vakarais

Laukiame dovanų iš visos Amerikos daiktais ir pinigais! 
Visi ir visur rūpinkimės sustiprinimu savo dienraščio 
finansiniai!
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SENOJO PASAULIO TRADICIJOS 
LOUISIANA VALSTIJOJE

Iš visų 48 valstijų Ame- vadinamą “Parade of Rex” 
rikoje nei viena neturi to-į (karaliaus paradas, kuris 
kios romantiškos istorijos,1 valdo visą karnivalą). Visi, 
kaip Louisiana, kuri randa-;kurie dalyvauja šiame pa- 
si ant Meksikos į. 
kur didžioji Mississippi upė 
įplaukia į mares. Ši valsti
ja, kuri randasi, kaip čia 
vadinama, “deep South,” 
sulieja pirmųjų gyventojų 
— prancūzų ir ispanų — 
tradicijas.

ir kitose formose. Jos vie
tines valdžios vienetai vadi
nasi parapijomis, o ne aps- 
kričiais, kaip kitose valsti
jose. Šitą valdžios formą pa
liko ispanai. Valstijos civi
le teisė yra pagrįsta senąja 
ispanų teise ir Prancūzijos 
Code Napoleon (vieton ang

lių bendrojo įstatymo, kuris 
lyra vartojamas visose kito- 
isa. valstijose). Tūkstančiai 
Išmonių pietų Louisiąnoj 
kalba francūziškai. Šios val
stijos dalyje randasi mylios 
taip vadinamų “bayous”

Gamtos pertvarkymo planas 
praktikoje

G. EITINGENAS

Įlankos, | radę, užsideda kostiumus ii“ 
; kaukes. Kada saulė nusilei-j 
džia, kaukės turi būti nu?! 
imtos. *

Louisianos žmonės įver
tina ir kitas tradicijas, 
kaip puošimą kapų lapkričio (upelių). Daugelis žmonių 
1 d. Protestantai ir katali- gyvena laiveliuose (house- 
kai palaiko šį paprotį. Vals-i boats) ir keliauja iš vieno 
tijos ir miesto įstaigos, kaupelio į kitą. Acadijos para- 

I bankai uždaryti tą dieną ir'pijoj gyvena Kanados-fran- 
bendrai visos darbo įmonės cūzų ainiai, kuriuos britai 
išleidžia darbininkus, kad ištrėmė iš _ .
galėtų nueiti į kapus. Diena 11755 m. ir kurie apsigyveno 
prieš Halloween, spalio 31 jLouisiąnoj. Šie žmonės kai-

Ši Europos kultūra yra 
daugiausia pastebima reli
giniuose festivaliuose ir 
prieš-gavėninis taip vadi
namas M a rd i G ras karni- 
valas i vyksta New Orleans 
mieste, kuris yra Louisia
nos valstijos t________
miestas, šis festivalis pasi-'kapines prirengti i 

ik 150 metų.'puošti kapus gėlėmis. Mi- 
šiai šventei ni°s žmonių eina iš vienų įį Louisiana 1662 m., kada 

___ r___ metus laiko kapinių į kitas, lankydami garsusįs tyrinėtojas La Sal- 
išlaidomis nesiskaito- pažįstamų ir ^avųjų kapus. he pasisavino žemąjį Missis-

kuriuos britai
Nova Scotia

didžiausias: — visos seimos nueina į ba savo dialektą vadinamą
ii • • J • • ///-«• M

rodč prieš be ve 
Pasirengimai 
prasideda prieš 
ir su i 
ma. Kąrnivalas tęsiasi visą

ir pa- “Cajuns.”
Prancūzai pradėjo valdy-

Katalikai, ypač italų kil-
savaitę ir baigiasi antradie- mes, apvaikščioja Šv. Juo
nį prieš pelenų trečiadienį, zapo dieną kovo 19 d. Ap- 
Karnivalo svarbiausia diena 
yra 
rus vežimai, puikiai išda-

vaikščiojimas šios dienos 
antradienis, kada įvai- prasidėjo Sicilijoj.

Louisianos ryšiai su se- 
binti, sudaro didelį paradą, nuoju pasauliu pasireiškia

sippi upės slėnį, Prancūzi
jos vardu, ir pastatė tvirto
vę prie didžiosios upės žio
čių. Jis pavadino tą vietą 
Louisiana, karaliaus Louis 
14-tojo vardu. 1673 metais 
kiti francūzų tyrinėtojai už-

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮSIGYKIT JAS TUOJAU

____
I

' Pirmoji Pagelba Ligoje
į ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

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

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

. peršėjimas ir t.p.
Skęstant, prigėrusiu gelbėjimas, pasikorusio’gelbėjimas.
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdėstytų ne- 

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

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

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

Kita svarbi knyga yra

Darbininkų Sveikata
Parašė

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

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

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius, 
parašytas

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

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

Knyga'iš 610 puslapių. Kaina $3.00.

Virėja
Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui

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

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

Užsisakydami knygas, rašykite:

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

ėmė visą Mississippi slėnį. 
.Kolonizacija prasidėjo tam 
'pačiam šimtmetyj. New Or
leans buvo įsteigtas 1716 m. 
ir užvardintas pagal Duke 
of Orleans. Per eilę metų 
New Orleans buvo svarbiau
sias uostas naujame pašau- 
lyje.

1762 m. Francūzija per
leido visą teritoriją į vaka
rus'nuo Mississippi, kartu 
su New Orleans, Ispanijai. 
Napoleonas atgavo Francū- 
zijai pagal slaptą susitari
mą, 1800 metais, kad su
stiprinti savo ambiciją 
įsteigti Francūzijos koloniją 
Amerikoj. Bet, bijodamas 
britų invazijos Francūzijoj, 
jis pardavė teritoriją 1803 
m. Jungt. Valstybėms už 
$15,000,000. Ši transakcija 
yra žinoma kaip “Louisiana 

[Purchase.”
1812 metais dalis tų že

mių buvo priimta į uniją, 
kaipo Louisiana valstija.

New Orleans, Louisianos 
svarbiausias miestas, yra 
antras didžiausias uostas 
šalyje. Aktualiai jame yra 
du miestai. Vienas yra gra
žus, moderniškas metropo
lis, su dangoraižiais, fabri
kais ir -puikių rezidencijų 
kvartalu. Antras yra senas, 
pilnas romantikos kvartalas 
vadinamas “Vioux Cairo” 
(arba francūzų kvartalas).

Common Council.

Mokyklos ir Amerikos 
žmonių surašymas

Kai Statistikos surašinė
tojas atsilankys į namus 
balandžio mėnesį, jis klaus 
keletą klausimų, kurie tu
rės svarbios reikšmės atei
tyje kiekvienos apielinkės 
mokyklų reikalavimams.

Statistikos surašinėtojai 
praneš apie skaičių vaikų 
dar nemokyklinio amžiaus. 

• Šie vaikai bus suskirstomi 
sulig’ amžiaus. Tat, švieti
mo įstaigos patirs, kiek ku
rios grupės vaikų' taps mo
kyklinio amžiaus sekančių 
šešių metų bėgyje, turint 
omenyje, kad šeši metai 
yra amžius, kada didžiuma 
vaikų , pradeda lankyti mo
kyklą.

Tie, kurie lanko mokyk
las, bus suskirstomi sulig 
amžiaus ir užbaigto mo
kyklos skyriaus. Panašūs 
duomenys bus renkami, 
kiek tai liečia kolegijų stu
dentus. Kai šie duomenys 
bus Centralinio Statistikos 
Biuro suskirstyti lentęle-

Jau 1948 .metais TSR Są
junga bendrojo grūdinių kul
tūrų derlingumo atžvilgiu pa
siekė bemaž prieškarinį 1940 
m,etų lygį. Gi 1949 metų 
deHius viršijo 1940 metų lygį.

Socialistinio žemės ūkip 
tvirtas tolesnių laimėjimų pa
grindas yra grandiozinės pla
ninės priemonės jam pakelti.

Tarybinė liaudis 
puolimą prieš sausrą, 
toriniai trumpą laiką milžiniš
ką TSR Sąjungos Europinės 
dalies plotą padengs miškų 
juostos, dirbtiniai vandens tel
kiniai ir jis visiems laikams 
bus išvaduotas iŠ sausrų. Miš
kų ir miškų-stepių rajonai 
taps gausybės šaltiniu.

Jau kjrla stepėse pirmieji 
jauni miškai. Jau apsodin
ti apsauginiai miškai daugiau 
kaip 500 tūkstančių hektarų 
plote. Dar didesnis plotas 
parengtas, miškams želdyti 
1950 metais.

TSR Sąjungoje, pirmą kar-' 
tą žemdirbystės ir miškinin
kystės istorijoje, sudaromos 
stambios valstybinės apsaugi
nės juostos, kurių įveisimas- 
jau pradėtas. Vienos iš jų eis 
Uralo, Volgos, Dono ir šiau
rės Doneco upių krantais, kad 
pavasarį sustabdytų stiprų 
vandens tekėjimą ir dirvos iš
plovimą. Kitos pakils į šių 
upių takoskyras bei reljefo 
aukštutines dalis. Astuonių 
stambių valstybinių miškų 
juostų ilgis sudarys 5,320 ki
lometrų. Jos žymiai page
rins šalies Europines dalies 
miškų ir miškų-stepių rajonų 
upių baseinų vandens režimą.

Su valstybinėmis miškų juos
tomis ribojasi laukams apsau
goti miško sodiniai, kurie 
įveisiami kolūkiu ir tarybinių 
ūkių laukuose. Jie sudaro 5,- 
709 tūkstančių hektarų plotą. 
Jų paskirtis — visų pirma su
mažinti ' rytinių sausinančių 
vėjų jėgą. Todėl sodiniai iš
dėstomi statmeni jiems, tai 
yra, apytikriai iš šiaurės į pie
tus, nuo penkių ligi dviejų 
šimtų metrų nuotolyje, 
yra vadinamos pagrindinės 
arba išilginės juostos. Be jų 
sudaromos pagalbinės arba 
skersinės. Jų paskirtis — nu* 
silpninti žiemos vėjus, šie 
miško sodiniai turi sulaikyti 
sniegą, kuris stepėse papras- 

žem urnas ir

pradėjo
Per is-

sodinimo grandims penke- 
riems - septyneriems metams. 
1949 metais Tarybų valstybės 
sukurtos 118 miškų apsaugos 
stočių padėjo kolūkiams ruoš
ti dirvą, kurti miško mede
lynus, sodinti mišką ir vykdy
ti jaunų sodinių priežiūrą. 
Miškų apsaugos stotims, miš
ko medelynams aprūpinti 
technika Tarybų valstybė iš
skyrė 36 tūkstančius trakto
rių, automobilių, kultivatorių, 
miškui sodinti mašinų, grovia- 
kasių, greiderių, ekskąvatorių. 
Miškų apsaugos stočių skai
čius vis didėja. Iki 1951 me
tų j ų bu 570.

rą kovos su sausra 
reikalą didelį indėlį įneša ta
rybiniai mokslininkai. Dau
giau kaip du šimtai TSR- Są
jungos Mokslų Akademijos, 
Maskvos Timiriazevo vardo 
žemės Ūkio A k ad e m i j o s 
mokslinių darbuotojų tyrinėja 
klimatą, dirvas ir r"“*:.........
lygas rajonuose, kur atlieka
mas miško želdymas. Voro
nežo ir Saratovo Miškų ūkio 
ir žemės Ūkio Institutai pa
ruošė smulkius žemėlapius, 
kurie apibūdina reljefą,( dir
vas ir Į žemį valstybiniu miško 
juostų trasėse. Surinktas mil
žiniškas kiekis dirvų, augalų 
pavyzdžių, sudaryta sodini
mų schema. . .

Miško sodinimo darbų ap
imtis 1950 metais žymiai pa
didės. Per vienerius metus 
bus įvykdyta beveik viena 
šeštoji didžiojo plano dalis. 
Jau vyksta naujų medelynų 
įveisimas, seklų rinkimas. 
Steigiamos naujos miškų ap
saugos stotys.

kį. Sausio 14 d. turėjome va
karą pas .draugus Klastaus- 
kus. Suvažiavo gražus būrys, 
praleidome smagiai vakarą ir 
kuopai liko keletas dolerių. 
Vasario 12 d. turėjome kuo
pos susirinkimą pas draugus 
Klastauskus, kuriame apsvars- 
tėme ir Vilnies rengiamą ba
varą./ Nusprendėme, kad ir 
mes turime prisidėti, tai pa
aukavome iš kuopos iždo pen
kis dolerius ir susirinkime ant 
blankų surinkome $12.50. Tai 
tokiu būdu ir mes prisidėjome 
prie Vilnies bazaro .

giminiavo su katalikų kuni
gais dėl “gelbėjimo Lietuvos,” 
kad bažnytihiam skiepe nebe- 
pasiganėdina ir sumanė 
įtraukti Ūkininkų Draugiją, 
kad rengtų prakalbas dipukui 
kunigui, nes, girdi, teisybę pa
sakys, ką ruskiai daro Lietu
voje, ir jam galima, girdi, ti
kėti, nes su ašaromis 
kalba.

Kažin, ar jie tiki ir 
Juk

akyse

į pra- 
kuni-garo baisenybes?

gai irgi verkdami sako apie 
I pragaro kančias. Turbūt ti-

Bet vargšams nepavyko: 
augimo są-, didžiuma suprato teisingai ir

balsavo prieš rengimą, nes to
ki pabėgėliai tik melus sklei
džia, kad tuomi gauti dau
giau dolerių. F. Žukas.

KRISLAI
(Tąsa nuo Lmo pusi.) 

nusivilimą atomine politika. 
Kalbėsime už ir apie taiką.

Bet mūsų Valstybės Depart- 
mentas pasakė: Noticing do
ing! Užtrenkė geležinę už-

Ludington, Mich.
TRAGIŠKAI MIRĖ
PAVIENIS ŪKININKAS

Tragiškai mirė Vilnies skai
tytojas Pranciškus Žilinskas/

Velionis gyveno vienas ant 
ūkio Branch, Mich. Buvo ne

. | vedęs . Arti jo ūkio nėra gy-

sausringame 
gausingos 

dirbtiniai vandens 
siekiant i snaudę,t i 

vandenį 
1949 me-

tai nupučiamas į 
daubas.

Kartų visame 
bare įrengiamos 
kūdros ii; 
telkiniai,
vietinio nutekėjimo 
laukąms drėkinti, 
tais pradėtas daugiau kaip 5 
tūkstančių kūdrų įrengimas, 
iš kurią daugiau kaip 3 tūks
tančiai jau yrą įrengti. Kielįr 
viena kūdra apsodinama 10- 
20 metrų pločio miško juos
ta. Per artimiausius šešerius 
metus bus įrengta daugiau 
kaip keturiasdešimt ( keturi 
tūkstančiai kūdrų. /

Kaip parodė moksliniai 
bąndymai ,o taip pat prięšaki- 
nių kolūkių ir tarybinių ūkių 
praktika, grūdinių kultūrų 
derliai laukuose, apsaugotuo
se miško juostomis, palygin
ti su ątvirą stepe, vidutiniš
ką! yra 20-30 nuošimčių di
desni, o pašarinių žolių—(dvi
gubai ir trigubai didesni. 1 

Organizuotai ir dideliu už
moją ‘ želdįpa miškus kolū
kiai. Tam tikslui kolūkiuose 
sudarytos specialios grąndys, 
kurių nariai išėjo sneciąlinį 
apmokymą agronomijos me
lioracijos rateliuose ir kursuo
se. Sklypus, skirtus mišk# 
želdymui, pritvirtino miško

mis, švietimo įstaigos tu
rės faktus, kuriais remsis 
planuojant patenkinti au
gančius mokyklų reikalavi
mus.

Prekybos 
Centvaijnis

Departamento
Statistikos

Biurai

dangą ir Picasso ir jo kolegos 
palaimintos mūsų šalies sosti
nės nematys ir amerikiečiai jų 
maldos už taiką neišgirs.

Mes, Amerika, irgi turime 
žymių žmonių. Vienu iš jų 
reikia skaityti John Rogge. 
Jis išskrido į Paryžių. Iš ten 
su keliolika taikos apaštalų 
jis vyks Tarybų Sąjungon ir 
socialistinės 
patieks savo 
šaltojo karo.

žemės 
planus

vadams 
baigimui

palinkėtiMes tik galime
Picasso ir Rogge geriausio pa'- 
sisekimo toje garbingoje misi
joje. O nėra ir negali būti 
šiandien garbingesnės misijos, 
kaip misija už taiką, už ra
mybę, už progresą ir žmoniš
kumą. Visi kiti reikalai ir 
reikalėliai nublunka, pridėjus 
prie taikos reikalo.

Kas gi beliktų šioje ašarų 
pakalnėje, jeigu tūkstančiais 
lėktuvų didieji kraštai pradė
tų atomines bombas iš debesų 
sėti ant miestų ir kaimų ? ’

PARDAVIMAI
PARSIDUODA FLORIDOJ
šešių apartmentų išnuomuotos dvi 

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

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, kovo (March) 13 
dieną, pradžia 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Salėje, 29 Endicott St. Visos 
narės malonėkite dalyvauti, nes bus 
nepaprastai svarbus susirinkimas, 
turėsime aptarti jubiliejinio bankie- 
to reikalą, kuriuomi norime atžy
mėti ALDLD 35 metų sukaktį. Bap- 

I kietas įvyks kovo 26 d. A. W.
(44-45)

ventojų. Laiškanešys patėmi- 
jęs, kad jau trečia diena 
laikraščiai tebėra dėžutėj, ir 
žinodamas, kad Žilinskas vie
nas gyveno, pamanė, gal kas 
negero atsitiko, ir paprašė ar
timiausio kaimyno, kad nu
važiuotų pažiūrėti. Kaimy
nas atvažiavęs pabeldė u du
ris, bet niekas neatsiliepė, tai 
pažiūrėjęs pro langą pamate, 
kad Žilinskas guli prie lovos. 
Išimuos d utis, rado dar gy
vą, bet be sąmonės, nušalu
siom kojom ir visą apsidaužiu
sį. Jis pašaukė ambulansą ir 
policiją atvežė į Ludingtono 
ligonbutį 15 d. vasario. Vasa
rio 16 d. pas mus sustojo Tau- 
čiai su Langevičiais ir prane
šė mums tą liūdną žinią. 17 
d. vasario mudu su moteria 
nuėjome pažiūrėti ir jau buvo 
aišku, 
sario 
n ės. 
nia.
lyžių, 
bos greitai gauti, turėjo šal
tyje sušalti.

Su velioniu tik du. kartu 
pasikalbėjome, kada Vilnį at
sinaujinome. Nieko apie ve
lionio praeitį nežinau. Kai
mynai mano, kad iš Lietuvos 
pąėjo iš Kauno. Buvo 66 me
tų. Turėjo brolį Juozą ir bro
lis turi tris sūnus ir dukterį, 
bet policija negali 

Valionis paliko 
ūkį. Man velionis 
bai linksmo būdo 
žmogus, ir tegul būna pasar
gą kitiems, kad vienam gy
venti nėra gerai. Jei būtų 
kas nors buvęs ir pagelbėjęs, 
gal būtų nemiręs ,nes dar tvir
tas buvo. Tapo palaidotas 
vasąrio 22 d., Branch kapi
nėse.

Velionis ne prigulėjo prie jo
kių draugijų.
LLD 218 Kuopos Veikla

Ir mes darbuojamės po bis-

kad jis mirs. 18 d. va- 
mirė neatgavęs sąmo- 
Kas jam atsitiko, neži- 
Veikiausiai gavo para- 
o negalėdamas pagal-

surasti.
10 akrų 

atrodė la
ir šnekus

HARTFORD, CONN.
Literatūros Moterų Klubas rengia 

balių, kuris įvyks kovo (March) 26 
d., pradžiav2:30 vai. po pietų, Lais
vės Choro salėje, 155 Hungerford 
St. Bus gerų valgių ir gėrimų, kvie
čiame visus dalyvauti. 
Komisija. (44-45)

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)

ailllIIIIIIIIIIIIIilIlIlUIIIIIIIMB

Parsiduoda Floridoje '
Parsiduoda 5-kių didelių kamba

rių namas, viena mailė už miesto; 
su visais fomišais. 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 į kitą miestą. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės: J. G. 1723 
So. Pond St., Ocala, Florida

(42-47)

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės Į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

. DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

B Telefonas TFT F VTSTON ■EVcrgreen 4-9407 r T A U 1 v i y
SHUFFLE BOARD ’ <

■llllllllllllllllllllllffllllllllllllillll

N CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesių valandoj kreipki- ! 1 
tės prie manęs dieną ait G 
nakty, greit suteiksime L
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 ’

«•
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NwAhrto^/ZferZlnlot , Garsintos Prakalbos
Šį Penktadienį Neįvyks

4- --------------- **
v *Šiuomi pranešam, jog pra-

Liaudies Šokių festivalis rytoj Bazarui Dovanos

Y

Aw*
'A' v ‘

Viršuj atvaizde matome LKM šokikų prupę, kuri pildys programą šį šeštadienį 
LMS 3 Apskr. rengiamame liaudies šokių festivalyje. Be lietuvių bus ir kitų tau
tinių grupių šokikai. Kurie norėsite išmokti bile kuri tautinį šokį, ši šeštadienį turėsit 
progos, nes šokikai pasiryžę bile kuriam iš publikos duoti instrukcijas. Pradžia 7:30

1* 1 r - „ . • ___ 11.’ TT____ ”

So. Brooklyno Žinios
d., IWO Community Center 
svetainėje, 2075 ---- 86th St., 1

girdėjau, duos Adam. Nauja
gimis ir motinėlė gerame sto
vyje. ‘ Visa Walmusu šeima 

sulaukę naujo šei- 
A. ir O., 
gran dpa-

pa-

tai 
iki 'sekančio susirinki- 

Įvyks balandžio 6

a portą 
kuopų 
kuris

kalbos, kurios buvo garsintos 
Laisvėje, penktadienį (kovo 
10 d.) neįvyks. Jų vieton

LIAUDIES ŠOKU,

ESTIVAL1S
Antanas Tonis, Elmont, L. 

L, N. Y., tris kaklaraiščius, 1 
shaving set, I pr. sun glass
es, Elgin laikrodėli, ir l’oun-
tain pen.

Anna Jacobs, Chicago, 111.,

radome “surprizą” — pilna

tuonios katytes ir 12 lėliukių, 
visos padarytos iš medžiagos, 
raukų darbas. Tai bus gražus

A. Kaulakis, Auburn, Me., 
taipgi prisiuntė didelę dėžę, 
kurioje radome puikų didelį 
vilnoni blankintą. Kas
bus laimingas. Įsigijęs šį blan-

nors

Amelia Burba, Maspeth, 
Y., pridavė gražų lavalier 
tą ir kvepalų bonkutę.

Marijona Rainienė, Phila
delphia, Pa., kuri anksčiau 

Egg Cooker, 
sudužo, tai šį 

$5 pinigais,

sc-

siuntė bazarui 
bet kelionėje 
kartą prisiuntė 
vieton Egg Cooker.

širdingai dėkojame visiems 
geriems prieteliams už labai 
gražias d o va n a s—medžiagines 
ii* pinigines. Bazaras artinasi, 
Įvyks 
bert y 
1 an tie

kovo 25 ir 26 d d., Li-
Auditoriuim, 110-06 At-
Ave., Richmond Hill,

įvyks ALDLD 1-mosios kuo
pos narių mitingas centre.

Prakalbos atkeliamos dėl 
to, kad šio mėnesio pabaigoje 
įvyks didelės prakalbos Vin
cui Andruliui. Jos bus Brook
lyne; diena bus pranešta, vė
liau. 4

Taigi penktadienį, kovo 10 
d., kaip 7:30 v. v 
vauti 
riai, 
daug

turi daly
vis! ALDLD kuopos na- 
nes turėsime aptarti 

svarbių dalykų.
Kuopos Valdyba.

Perkūnas
Sugrįžo Piktas

Po šiltos žiemos, newyor- 
kiečivjs jau aplankė ankstybas 
pavasario pranašas perkūnas. 
Kovo 7-tos vakarą biskį pa- 
niurnėjo, o 8-tos vakarą vėl 
sugrįžo, labai piktas, žaibas 
užgavo New York Interna
tional Airporte dirbusį tuo lai
ku lėktuvų mechaniką Joseph 
Causato. Nugabentas į ligo
ninę.

Stiprus vėjas nuvarta.liojo 
mieste nemažai kaminų, nu
plėšė iškabų. Vietomis smar
kiai palijo, kai kur ledais. 
Tačiau po audrelės oras žie
miškai atšalo.

Ruošia LMS 3 Apskritis

Kovo 11,—Pradžia 7:30 vai. vakare
LIBERTY AUDITORIUM

' s

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

JURGIO KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ

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

kovo 2 d.. White Eagle sve
tainėje. Nariais neskaitlingas 
Turėjo būt skaityta dr. J. J 
Kask jaučiaus parašyta
skaita apie sveikatą, bet ka 
dangi narių buvo mažai, 
atidėta 
mo, kinis 
d., toj pačioj vietoj.

Drg. Bready davė 
iš atsibuvusio LDS 
komitetų pasitarimo, 
buvo sušauktas per LDS 3-čios 
apskrities pirmininką A. Ma
tulį. Pasitarimas reikale LDS ‘ 
seimo, kuris Įvyks pradžioje 
liepos mėnesio, Brooklyn, N. j 
Y. I pastovią komisiją, kuri j 
rūpinsis surengimu seimo pra
mogų, išrinkti du draugai— 
C. Bready ir K. Milenkevi- 1 
čius.

K. Kūlikas raportavo apie j 
mūsų kuopos metinį parengi- [ 
mą, kuris Įvyks balandžio 15 j

kiek iš anksto numatoma, tai 
parengimas turės būti sėkmin
gas. Prašė visus pasidarbuoti 
ti kietų platinime.

Ligonių turime vieną, drg. 
sulčių. Sakoma, randasi li
goninėj, bet nepranešta, ku
rioj. Komitetas pasistengs su
žinoti, kurioje ligoninėje ran
dasi, ir bandys jį aplankyti.

-LDS vajaus reikalai vis dar 
prastai, ant vietos stovi, bet 
sekančiame susirinkime g‘al 
išgirsime geresnių žinių. Taip
gi būsimame parengime gal 
bus progos vieną kitą naują 
narį gauti.

kuo piečių Ado- 
W ai m ūsų sūnus 

dr. A. Walmus su savo žmo
nele susilaukė antragimio,
kartą sūnelio, kuriam vardą,

Mūsų ge.rų 
mo ir Onos.

si 1

džiaugiasi
mos nario, ypatingai 
kad antru 
grandma.

Laukiamo dar gražių dova
nų.

kartu

ir South
vis di-

Kaip v’įsur, 
Brooklyne, pasireiškia 
desnė bedarbė, ypatingai lai
vą k ro vi a i labai mažai tedirbą. 
Pirmiau dirbdavo po 5 dieų'hs 
i savaitę, kai kada dar gau
davo ir viršlaikio padirbėti, o 
dabartiniu laiku 
nas tedirba, 
tokių, kurie
Mokestis dabar $1.87V2 i 
landa. Koresp.

dvi' tris die- 
Labai mažai yra 
dirba daugiau.

va-

Andruliui Rengsime 
Prakalbas

Laisvės Administracija.

Studentai Kovos Prieš
Militariškus Pratimus

Brooklyno Kolegijoje susi
darė komitetas kovoti prieš 
Įvedimą kolegijon militariško 
muštro (R. O. T. C.). Va
dovybėje 80 narių komiteto, 
sudaryto Young Progressives 
of America sušauktame .susi
rinkime praėjusį pirmadienį-, 
randasi dešimts žymių stu
dentijos vadų.

Svarbus Susirinkimas
Visi L. K. Klubo nariai pra-

vo 14-tos vakarą, naujosiose 
patalpose. . Turėsime atlikti 
daug labai svarbių ir skubių 
reikalų. Valdyba.

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME TR PRITAIKOME 
AKINIUS

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) Savininkai

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

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

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

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

{3

NORITE RAMINANČIO
KARŠČIO? Elektrinės kai
tinimo paduškaitės naudoji
mas per 2’, 2 valandos lė

šuoja apie tie už elektrą.

MATYKITE KAIP 
ELEKTRA DAROMA!I 

Atsilankykite per 45 
minutes j mūsų Water- L 
side elektros fabriką, | 
kurį aprodys mūsų va- fi 
doval. Laiškais reika- S 
laukite nemokamų pa- / 
sų arba telefonuoklte j

GRamerey 3-5600 |

UJU 

con » i s

100 vvattų lempa duoda 
giau šviesos negu dvi 50 

tų lempos... o elektra 
daugiau lėšuoja.

dau- 
vvat-
ne

DAUGIAU ŠVIESOS, TIEK

Amerikos Darbo 
T.adies Garment Center, 
Yorke, vis dar renka ir 
mainioriams maisto.

MIRE

<••»» o/ rutininį, haled on tebieul > end niiiol uinge

TAKSŲ RINKĖJAS gavo daugiau 
kaip 20c iš kiekvieno dolerio, kurį 
Jūs sumokėjote Con Edison’ui 1949 

m. Pernai $36,613,390 nuėjo vieti
niams taksams, $28,757,912 Federalei 
Valdžiai ir $10,276,831 New Yorko 
Valstijai, šie taksai ...$75,648,133... 
turi būti išmokami iš pinigų, kuriuos 
jūs mums sumokate už elektrų, gesų 
ir garą.

30,000 darbininku ir apie 150,000.* 
savininkų pramonė—susijungę jums patarnauti.

Įvyks

penk-

Bus 
gauti

Vincas Andrulis, dienraščio 
Vilnies redaktorius iš Chica- 
gos, atvyks i Brooklyną ii 
apylinkę. Brooklyne .ir ketose 
čia lietuvių kolonijose 
eilė jam prakalbų. -

Ruošiamos pr a k a 1 b o s 
tądien Į, kovo 31 dieną, 
amsburg miesto dalyje, 
dedama pastangų, kad
kalbėtoją ir iŠ Sveturgimių 
Teisių Gynimo Komiteto. Bus 
ir daugiau kalbėtojų. 5

Andrulis čia išbus savaitę 
laiko. Todėl kovo 27, 28, 29 

i ir 30 dienomis yra raginami 
draugai Newarke, Patersone, 
Bayonnėj, Great. Necke ir 
Elizabethc surengti jam pra
kalbas.

. Kur nebūtų galima surengti 
prakalbų, tai reikia būtinai 
sušaukti LLD, LDS narių, 
Laisvės ir Vilnies skaitytojų 
susirinkimai. Kolonijoms jau 
yra pranešta. Ką veikiate, 
apie tai tuojau praneškite p 

' Lietuvių Tjteratūros Draugi
jos centrą. D. M.

j Laiminga Nelaimė
š.

Iškilus gaisrui Manhattan 
School of Aviation Trades pa
talpose, New Yorke, pastate 
tuomet buvo 1,300 mokinių. 
Kadangi gaisras buvo viršuti
niame aukšto, jie visi išėjo pa
prastaisiais laiptais, 
greit užgesino:

Baisu pamąstyti, kas būtų 
galėję atsitikti, jeigu gaisras 
būtų kilęs apačioje. Gaisrinės 
kopėčios esančios pasmerktos, 
kaipo nesaugios.

Gaisrą

Brooklyne - New Yorke pra
dėjo bausti paliekančius gat
vėje ’’auto su einančiu moto
ru. Raktą policija ištraukia, 
o palieka pakvietimą ateiti 
stotin raktą , atsiimti —i su $1.

Partijos
New 
siųs

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394*398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

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
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

g

Jonas Beach, 69 m. amžiaus, 
gyvenęs 838 Grane] St., Broo
klyne, mirė kovo 6 d., Kings 
County ligoninėje. Kūnas pa
šarvotas Matthew P. Ballas 
koplyčioje, 660 Gran'd Street, 
BrjJbklyne.
^Laidotuvės Įvyko kovo 9 d., 
šv. Traicės kapinėse. Velionis 
Įpaliko nuliūdime žmoną Til- 
4Tčx dukterį Elizabeth ir dau
gi ausgi minių.

Viktoras Pupelis, 27 m. am
žiaus, gyvenęs 416 So. 5th 
St., Brooklyno, mirė kovo 7 
d., Kings County 
Kūnas pašarvotas 
Ballas koplyčioje, 
St., Brooklyne.

Laidotuvės Įvyks kovo 10 d., 
Šv. Traicės kapinėse. Velionis 
paliko nuliūdime brolį Juozą, 
dėdę Juozą Benedict ir dau
giau giminių.

Abiejų viršminėtų laidotu
vių apeigomis rūpinasi grab. 
Bieliausko Įstaiga.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

• Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

, S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valančios:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

ligoninėje.
Matthew P., 
660 Grand 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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

Katariną Walsh, 45 m. am
žiaus, gyvenus 511 E. 73rd 
St., New York City, mirė ko
vo 8 d., New York ligoninėje. 
Laidotuvės Įvyks kovo 10 d., 
Fresh Pond Krematorijoje. 
Velionė paliko nuliūdime vy
rą Joną, sūnų Joną, dukterį 
Mary ir tolimesnių giminių.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi Matthew P. Ballas-Bie- 
liauskas.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

IEŠKO DARBO
Ekspertas bučeris ieško pastovaus 

darbo mėsinėje (burčernėje). Pra- 
šua rašyti šiuom antrašu: c/o Lupo 
Real Estate, 3914 9th Ave., Brook
lyn, N. Y. (43-45)

Receptų Specialistai:
- MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G. 
Tel. EVergreen 7-6288
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