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TIKRAI GRĘSIA MUNDTOI Tautų sekretorius siūlo NEDARBAS PRISLĖGĖ 43 
BILIAUS PAVOJUS “ištirti,” kas vMo Kiniją PRAMONES SRITIS

Tai skaudus smūgis mūsų 
draugams Montevideju.ie, dir
bantiems prie laikraščio!

Kas gi buvo Zokas?
“Zokas prieš metus buvo 

atvykęs iš Brazilijos ir mes 
ji buvome pristatę darbuotis 
prie ‘Darbo.’ Su jo atvykimu 
mums buvo palengvejęs laik
raščio leidimas, nes Zokas il
gus metus yra dirbęs prie 
Brazilijos “Mūsų žodžio” ir 
kitų darbininkiškų laikraš- 
v • m unV..

Tai skaudu* smūgis mūsų 
draugams, kuriems tenka 
dirbti i prie darbininkiškos 
spaudos.

★
Dažnai mes skundžiamės 

visokiais trūkumais ii’ bėdo
mis, bet kai palyginame savo 
rūpesčius su kitų kraštų drau
gų rūpesčiais, tuojau pamato
me, kad mes dar labai ge
rai stovime!

Tik įsivaizduokime, prie 
kokių sąlygų tenka darbuotis 
Argentinos ir Uruguajaus 
draugams, pasiryžusiems iš
laikyti savo spaudą!

★
“Popiežiai ir Lietuvių Tau

ta” — tokiu pavadinimu bus 
išleista įdomi, brandi, moks
linė knyga, kurią parašė ka
daise katalikų veikėjas Dovi- ' 
las Pakarklis.

Tai labai lauktinas veika
las, nušviečiąs Vatikano nu
sistatymą link lietuvių tautos.

šiemet Lietuvių Literatūros 
Draugija švenčia savo 35 me
tus gyvavimo jubiliejų.

Pas mus ligi šiol buvo kny
gų, dėstančių religiją — ypa
tingai daktaro Stasio Matulai
čio brandus tuo požvilgiu vei
kalas, — bet neturėjome lie
tuvių kalboje išsamesnių vei
kalų apie Vatikaną ir lietu
vių tautą.

Dabar, vadinasi, turėsime.
Knyga, berods, jau duoda

ma spaustuvei rinkti.
★

L. Prūseika Vilnyj rašo:
“O. John Rogge buvo stam

bus asmuo Roosevelto val
džioje. Prie Trumano jį išė
dė iš valdžios, šiuo laiku O. 1 
John Rogge veikia su Progre
syvių Partija. Jei neklystu, jis 
dabar Maskvoj su taikos de
legacija.

“Vienas reporteris pastatė 
jam klausimą: Ar tamsta ma
nai, kad reikia dirbti su ko
munistais ?

“Rogge atsakė: ‘Pasaulyj 
yra daug komunistų ir aš ne
suprantu, kaip mos galėtume 
atsiekt taiką, jei atmestumą 
bendrą veikimą su komunis
tais. Aš turiu omenyje ne tik 
veikimą tarptautinėj plotmėj, 
bet ii’ namie.”

Teisingai pasakyta!
★

Argentiniečių liaudies laik
raštyj “Tėvynė je” skaitau :

“Tėvynės” skaitytojas M. 
Sabalys prisiuntė Laišką su pa
sveikinimu ir pinigine parama 
sumoje keturios dešimtis pe
sų.

Nuoširdūs mūsų laikraščio 
rėmėjai M. Vanagas ir J. Ge- 
lumiekas per “Tėvynės” pla
tintoją perdavė savo karštus 
Sveikinimus laikraščiui ir do
vanų jo sustiprinimui po pen
kias dešimtis pesų.

“Tėvynės” skaitytojas A. 
Ramonas, aplankęs laikraščio 
redakciją, paliko aukų laik
raščiui penkiasl dešimtis pesų.

Argentinoje pesas uždirbti 
tiek pat sunku,

Tik urminiai protestai galėtų 
atmušti policinį, Mundto bilių

12 procentų Amerikos darbinin
kų atsidūrė bedarbių eilėse >

Washington. — Kai kurie 
progresyviai ir vadinami li- 
bevalai aprimo, lyg jau ne- 
gręstų fašistuojantis 
Mundto policinis bilius. Gal 
jie pasitiki trumaniškais 
demokratais senatoriais ir 
kongresmanais, kurie žadė
jo nustumti Mundto ' bilių 
iki 1951 metu, v

Bcf “Newsweek,” buržu-

Belgai nubalsavo grąžint . 
nacišką karalių Leopoldą

Brussels, Belgija. *— Vi
suotinuose balsavimuose 58 
procentai Belgijos piliečių 
pasisakė už karaliaus Leo
poldo III grąžinimą sostan. 
Leopoldui ypač darbavosi 
katalikų kunigai ir jų pa
rapijiečiai.

Komunistai, socialistai ir 
liberalai priešinos Leopol
do grąžinimui.

Karo metu Leopoldas 
greit pasidavė naciam, nors 
turėjo šimtus, tūkstančių 
gerai ginkluotos kariuome
nės. Už tai Leopoldas buvo 
paskelbtas išdaviku ir iki 
šiol gyveno užsienyj kaip 
tremtinys.

80 Užmušta anglų 
lėktuvo nelaimėje

Cardiff, Wales. — Už 
pusės minutės pirm nusilei
džiant, nukrito ir sudužo 
keleivinis anglų lėktuvas. 
Tapo užmušta 80 žmonių; 
sužeista 3 kiti.

Tuo lėktuvu namo grįžo 
futbolo rungtynių stebėto
jai iš Šiaurinės Airijos, 
džiaugdamiesi, kad jų “wel- 
šių tymas” nugalėjo airius 
futbolininkus.

Lėktuve buvo 78 keleiviai 
ir 5 įgulos nariai. 

Mandžurijos darbininkai 
smarkiai dirba

Hong Kong. — Naujosios 
Kinijos radijas pranešė, jog 
fabrikų darbininkai Man- 
džurijoje dabar kelis kar
tus daugiau dirbinių paga
mina, negu prie buvusios 
Čiang Kai-šeko kinų tauti
ninkų valdžios.

Kinijos liaudininkai 
Tibete užėmė kaimą

Jamma, Kašmir.. — 900 
Kinijos liaudininkų karei
vių perėjo per sieną į Tibe
tą ir užėmė Kakhajar kai
mą. — Tibetas laikomas 
Kinijos provincija.

Tibete padidėjo žmonių 
judėjimas prieš senovinę jų 
dvasininkų valdžią ypač po. 
to, kai įsikūrė Kinijos 
Liaudies Respublika.

Šias naujienas praneša 
anglų žinių agentūra Reu
ter.

doleris.'
Tai rodo pažangių žmonių 

pasiaukojimą ir supratimą sa- 
kaip pas mus vo spaudos vaidmens.

azinis žinių žurnalas, turįs 
milionus skaitytojų, lemia, 
jog dabartine Kongreso se
sija, “turbūt, užgirs” 
Mundto bilių kaip įstatymą. 
Tokią galimybę numato ir 
kai kurie to biliaus priešai
Kongrese.

Suprantama, jog tiktai 
milioniniai piliečių protes
tai galėtų atmušti tą pavo
ju.

Graikų seimo vadai 
nori santaikos su 
šiauriniais kaimynais

Athenai, Graikija. — Tri
jų vadinamų vidurinių bei 
liberališkų partijų vadai 
pranešė Graikijos karaliui 
Paului, kad jie susitarė su
daryti sudėtinę valdžią. Tos 
partijos — tai generolo Ni- 
cholo Plastino vadovaujami 
tautiniai “progresyviai,” 
Sof. Venizeloso viduriečiai 
liberalai ir Georgo Papan
dreou demokratiniai socia
listai. Naujuoju premieru 
jie siūlė gen. Plastiną.

Karalius dar neatsakė i 
jų pasiūlymą.

Trys' susitarusios parti
jos dėkojo “vakarinėms 
demokratijoms” už Graiki
jos nepriklausomybės išlai
kymą. Kartu jos pabrėžė, 
jog nori santaikos, ypač su 
komunistų vadovaujamo
mis kaimyniškomis valsty
bėmis į šiaurę nuo Graiki
jos. . " .

Per pastaruosius rinki
mus Seiman išrinkta 54 mo
narcho - fašistai, pasivadi
nę “liaudininkais”; 51 Ve
nizeloso liberalas, 46 Plas
tiro ’“progresyviai” ir 33 
demokratiniai socialistai.

Trys pastarosios partijos 
sykiu todėl turi daugumą 
seime prieš monarcho-fa- 
šistus.

Ginklai neužtikrins sau
gumo, sako Einstein

New York. — Pasauli
niai pagarsėjęs mokslinin
kas, profesorius Albertas 
Einšteinas pareiškė:

“Pragaištingai apsigau- 
dinėja tie, kurie įsivaizduo
ja, kad vis smarkiau gink
luojantis, galima būtu užti
krinti savo šaliai taika ir 
saugumą. Jie neatsižvelgia 
į tai, jog ir kitiems kraš
tams yra žinoma mokslinė 
ginklavimosi technika.”

Savo laiške Mokytojų U- 
nijos konferencijai prof. 
Einstein ragino juos pasi
švęsti kovai, kad užkirstų 
kelią atominės jėgos naudo
jimui kariniams tikslams.

Mokytojų Unija suteikė 
Einšteinui dovaną už “už
sipelniusi patarnavimą ap- 
švietai dėl taikos ir lais
vės.”

WASHINGTON. — Pas
kirta dar 3,500 valdininkė
lių, kad nagrinėtų įrašomas 
taksų blankose suktybes, ū,.

Lake Success, N. Y. — Ge
nerali s Jungtinių Tautų se
kretorius Trygve Lie ren
giasi pasiūlyti jų Saugumo 
Tarybai, kad ištirtu, katrie V 7 V 7

dabar valdo Kiniją — ar 
1 i a u d i n i n k a i - k o m u n i s t a i a r 
Čiang Kai-šeko tautininkai. 
Ir Jungtinės Tautos privalo 
priimti kaipo Kinijos atsto
vus tuos, katruos ištyrimai 
pripažins Kinijos valdyto- rybos nariai remia Čiang 

! jais, sako Trygve Lie. Sau-1 Kai-šeko kinų tautininkų 
valdžią, pabėgusią į Formo- 
zos sala.

Saugumo Tarybos nuta
rimui padaryti reikia bent 
7 jos narių balsų. Taryba 
susideda viso iš 11 narių.

gurno Taryba turėtų pa
skirti tyrinėjimų komitetą.

Kiek pirmiau jisai sakė, 
jog Kinijos Liaudies Res
publika atstovauja daugu
ma žmonių, t- c

Amerika atsiims tris savo 
diplomatus iš Vengrijos
Washington. — Jungtinės 

Valstijos, pagal Vengrijos 
reikalavimą, atšauks iš ten 
tris savo atstovybės narius 
— pulkininkus J. B. Craftą 
ir J. R. Hoyne ir majora D. 
E. Griffiną.

Vengrija reikalauja, kad 
Amerika juos apsiimtų kaip 
šnipus. Sako, jų šnipavimą 
parodė tesimas prieš ame
rikoną 'biznierių Robertą 
Vogelerį. Pats Vogeleris 
prisipažino šnipavęs ir liu-

TRUMANAS--BRANGIAUSIAI LEŠUOJĄS PREZIDENTAS
Washington. — Republi- 

konas kongresmanas Roy 
O. Woodruff apskaičiavo, 
kad prezidentas Trumanas 
lešuoja šaliai pusketvirto 
miliono dolerių per metus. 
Trumanas išleidžia savo 
vakacijoms, patogumams ir 
visokiai prabangai daugiau 
valstybės pinigų, negu bet 
kuris kitas prezidentas.

Prez. Trumanas per me
tus gauna $110,000 grynos 
algos, liekančios po taksų 
išmokėjimo.

665 * žmonės
Trumano aptarnavimams— 
jūreiviai, lakūnai, geležin
keliečiai, automobilių vai
ruotojai ir kiti. Vien Bal
tiesiems Rūmams aptar
nauti samdoma 61 asmuo 
už $150,000 per metus.

Vėliausios Žinios
Maskva. — Aukščiausios si už gubernatoriaus Tomo 

Sovietų Tarybos-seimo rin- Dewey’o pasiūlymą, kuris 
Igręsia panaikint rendų 

gyvenamiems na-
kimuose sekmadienį baisa-1 
vo daugiau kaip 99 procen- kontrolę 
tai visų piliečių, pradedant mąms. 
nuo 18 metų amžiaus.

Tarp ankstyvų balsuoto
jų Maskvoje buvo premje
ras Stalinas ir jo pavaduo
tojas Viačeslavas Moloto
vas. Jiedu taipgi kandida
tavo į Aukščiausiąją Tary
bą.

Balsuotojai gali išbraukt 
nepatinkamus sau kandida
tus. Jeigu kandidatas bet 
kurioj apskrityj negauna 
daugumos balsų, tai po 
dviejų savaičių kitas kandi
datas balsuojamas.

ALBANY, N. Y. — New 
York o valstijos seimelio re- 
publikonai sušilę darbuoja-

Pranešama, kad Jungti
nės Valstijos ir Lotynų A- 
merikos delegatai priešin
sis tam Lie’o planui.

Sovietų Sąjunga, Anglija 
ir trys kiti Saugumo Tary
bos nariai pripažįsta Kini
jos Liaudies Respubliką.
Jungtinės Valstijos, Fran- 

cija, Kuba ir trys kiti ta-

i

dijo prieš tuos tris jankių 
karininkus kaip šnipus.

Vogeleris nuteistas 15 
metų kalėti už šnipinėjimą 
ir kenkimo darbus prfeš 
Vengrijos Liaudies Respu
blika.

Manoma, kad Jungtinės 
Valstijos, atšaukdamos tris 
savo karininkus iš Vengri
jos, reikalaus, kad Vengri
ja atsiimtų bent vieną ven
grų atstovybės narį iš šios 
šalies.

tomobiliai, atostogų vieta 
Floridoj, • poilsio vieta 
Shangri-La Marylande, spe
cialūs lėktuvai, naujas ge
ležinkelio vagonas, kuris 
lėšavo $300,000, ir tt.

Apart visko, prez. Tru- 
manui samdoma 225 padė
jėjai, kuriem išmokama 
998 tūkstančiai ir 254 dole
riai metinių algų iš šalies 
iždo.

Velionis prezidentas Roo- 
sęveltas 1945 metais samdė 
tik 53 padėjėjus, kuriem

samdomi; buvo išmokėta $256,431 al
gų per metus.

Radijo komentatoriai iš 
Washingtono sakė, jog 
prez. Trumanas labiausiai 
rūpinaisi dviem dalykais — 
sveikai ir ilgai gyventi ir 
kuo daugiausia pinigų susi-

Trumanui laikomi 35 au- taupyti.

Skaitlinga įnamių dele
gacija iš New/Yorko miesto 
daro seimeliui spaudimą, 
kadi'atmestų Dewey’o bilių.

WASHINGTON. — Re- 
publikonas senatorius Mc
Carthy vėl plepėjo tyrinė
jančiai Senato komisijai, 
būk Trumano valdžia palai
kanti 50 iki 80 “komunis
tų” valdinėse įstaigose.
McCarthy taip nusišnekė

jo, kafi prie “komunistų rė
mėjų” priskaitė ir keliau
jantį Amerikos ambasado
rių Ph. Jessupą ir valsty
bės sekretoriaus Achesono 
žmoną.

Washington. — Valdinis 
Darbų Saugumo Biuras 
pranešė, jog visose Jungti
nėse Valstijose dabar 12 
procentų darbininkų neturi 
darbo. Nedarbas prislėgė 
ypač 43 fabrikines sritis. 
Bedarbių skaičius sausyje 
ir vasaryje pakilo 200,000.

Valdžios Skaitmenų Biu
ras raportavo, kad vasario 
mėnesį buvę 4,684,000 “tik-

Į Molotovas pareiškė: 
j Sovietai nori taikos, 
bet nebijo gąsdinimų

Maskva. — 'Viačeslavas 
Molotovas, Sovietų premje
ro pavaduotojas, pareiškė, 
jog Sovietų Sąjunga sten
giasi išlaikyti taiką su viso
mis valstybėmis, bet “an
glai - amerikonai imperia
listai negalės savo juodran- 
kiškais grūmojimais nugąs
dinti Sovietus.”

Kalbėdamas pirm Sovietų 
seimo rinkimu, Molotovas o r
sakė, jog kapitalizmas ir 
sovietinis socializmas galė- 

jtų taikiai Sugyventi ir ra
miai lenktyniuoti. Moloto
vas, tačiau, įspėjo, kad “kol 
kapitalizmas gyvuoja, vis 
yra nauib karo pavojus.”

Kartrt Molotovas pašiepė 
amerikonus, kad jie grasi
na ir hydrogeninėmis bom
bomis, kuriu dar neturi.

7 C-

ANGLŲ KUNIGAS 
PASNINKAUJA PRIEŠ 
HYDRO - BOMBĄ

Bexhill, Anglija. — Epi- 
skopalų kunigas Robertas 
Waterson pasižadėjo badau
ti iki kovo ,26 d., reikalau
damas uždrausti hydroge- 
ninę bombą. Šaukė ir savo 
parapijiečius į tokį badavi
mo pasninką.

Gubičevas grįš į 
Sovietų Sąjungą

New York. — Sovietinis 
inžinierius Valentinas Gu
bičevas, Jungtinių Tautų 
pareigūnas, išplauks Lenki
jos laivu “Batory” į Sovie
tų Sąjungą kovo 20 d. .

Federalis apskrities teis
mas praeitą savaitę pritei
sė Gubičevui 15 metų kalė
ti, bet suspendavo bausmę, 
jeigu Gubičevas per dvi sa
vaites apleis Jungtines Val
stijas.

Gubičevas buvo kaltina
mas, kad jis suokalbiavęs 
su amerikone Juditha Cop- 
lonaite išgauti karinius A- 
merikos sekretus ir perduo
ti juos Sovietų Sąjungai.

Visą tą teismą Gubiče
vas vadino klastingu ir ma
šinaliai sudarytu.

Gubičevas buvo Jungti
nių Tautų samdytas inži
nierius. Po to kai jis tapo 
areštuotas, Jungt. Tautų 
centras suspendavo Gubi- 
čevą, bet nepašalino, ir iki 
paskutinių dienų regulia
riai mokėjo jam po $125 al
gos per savaitę. 

rų bedarbių” ir pusantro 
miliono tokių, kurie, girdi, 
“turį darbą, bet nedirbą,” 
vadinasi, samdytojai žadėję 
pašaukt juos atgal darban.

Unijiniai gi darbų žino
vai suranda, kad šiuo laiku 
yra bent 6 milionai, 222 
tūkstančiai bedarbių, tai 
yra tiek, kiek buvo 1929-30 
metais, kuomet prasidėjo 
didžioji nedarbo krizė.

Tuo tarpu nei valdžia nei 
Kongresas nedaro jokių 
žingsnių bedarbiams aprū
pinti.

Prez. Trumanas vėl “taisys 
sveikatą” Floridoje

Washington. — Truma
nas, vėl išplaukė prezidenti
niu ’ laivu “Williamsburgu” 
Floridon į trijų savaičių 
atostogas, esą, pasilsėti. 
Korespondentams gi prezi
dentas sakė, kad jis dabar 
geriau jaučiasi, negu bet 
kada savo gyvenime.

Asmėninis Trumano dak
taras gen. Wallace H. Gra
ham pataria prezidentui 
keliais svarai palengvėti. 
Trumanas sveria 175 sva
rus. %

Lėktuvų streikieriai 
šiek tiek laimėjo

New York. — CIO Trans
porto Darbininkų Uniją už
baigė 11 dienų streiką prieš 
American Airlines lėktuvų, 
kompaniją.

Streikavo 4,600 darbinin
kų čia ir kitose valstijose—« 
lėktuvinių aikščių ir sandė
lių aptarnautojai. Reika
lavo pakelti algą 20 centų 
valandai ir pagerinti darbo 
sąlygas.

Unijos vadai atšaukė rei
kalavimą dėl algos pakėli
mo.

Kompanija sutiko “užti
krinti” ųnijistams darbą, 
primokėti vienos savaitės 
algą tiems, kuri£ bus palei
džiami iš darbo, ir pagerin
ti tūlas sąlygas. Taip strei- 
4deriai ir grįžo darban.

Streikas buvo 80 procen
tų sustabdęs tų lėktuvų ke
liones visose Jungtinėse 
Valstijose.

Unijos pirmininkas Mike 
Quill pirm susitarimo atsi
šaukė į prez. Trumaną, kad 
perimtų tą oro liniją į val
džios rankas, iki baigsis 
streikas.

Čechoslovakijos žmonių 
būklė žymiai pagerėjo

Praga. — Kaip pakilo Če
choslovakijos žmonių būklė, 
tatai rodo jū mitybos page
rėjimas. 1949 metais jie su
naudojo 24 procentais dau
giau kiaušinių, 108 proc. 
daugiau sviesto, 27 procen
tais daugiau mėsos, 35 proc. 
daugiau pieno, 15 proc. 
daugiau cukraus ir 44 pro
centais daugiau kvietinių 
miltų, negu 1948 metais.

ORAS. — šalta, dalinai 
apsiniaukę.
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GERIAUSIAS PALAIMI
NIMAS ANGLIJOS 
“SOCIALIZMUI”

Su neapsakomu įsimylėji
mu lietuviškų Marijonų or
ganas Draugas 
Anglijos leiboristų ___
lizmą.” Kunigams jis labai 
patinka. Draugas sako:

“Anglų . socializmas nėra i<įs# per metų metus jis ne
kilę iš- Markso ir Engelso ra jiems atsiuntęs atvir- 
mokslo, dėl to jis labai ski-jaiškio, nors paštas veikia 
riasi nuo kontinento sočia- ištisą parą. Jis sustabdė iš- 
lizmo. Tad negalime lyginti laikymui ir mokslui reika- 
Darbo Partijos programos,1 lingą mokestį jiems vos su- 
p ia i r»«-» ' -1 * t ■ Ali AllJ 1 Q W» nGl "NT Aim

Europos kontinento sočia-atsiuntęs 
listinių partijų programo- nių 
mis ir politika

(C

1950 metų sausio mėnesį 
Tarybų Lietuvos darbo 

, žmogus, ir negali žmonės minėjo penktąsias 
tuo, kas šiandieną metines nuo tos dienos, kai

ūkio srityje. Lietuvos dar
bo valstiečiai vis labiau ir 
labiau įsitikina didžiąja 
stambaus socialistinio že
mės ūkio pirmenybe. Jie 
susi teima į kolūkius. Dabar 
į kolūkius jau įėjo 65 pro
centai visu valstiečiu ūkiu. 
O eilėje apskričių užbaigta 
ištisinė kolektyvizacija. 
Jaunieji respublikos kolū-

kartą jis nebemaišys man šąląs įtarė ją esant komu- 
gyvenimo, bet jis ir vėl iš
lenda, kaipo didis didvyris.

“Jis giriasi esąs geru tė
vu... Bet jis vaikams neda-

(vė nieko daugiau, kaip tik
rašo apiejįą, įsakė teismas. Ir tą 

soc.iajne visuomet atidavė.

niste.
Žiūri 

tikėti 
darosi mūsų Amerikoje.

PAKVAIŠĘS KLERIKA
LAS ŽALČIUOJASI

Vargiai kada Amerikos 
lietuvių spaudos istorijoje 
esame matę tokį keikūną, 
kokiu yra Pittsburgho 
“Lietuviu Žinių” redakto
rius.

Kai prisieina koliotis, jis 
organizacijos ir politikos su'spėjus sueiti 18 metų. Nėra su tikru pasididžiavimu ga- 

' " ’ 1 ' ‘ net poros koji-1 Ii stoti į lenktynes su Pi-
Kuomet aš sunkiai jum Grigaičiu, 

dirbau, stengiausi kaip 
Įdomus Darbo Partijos'nors, vaikus išmokinti, tuo 

Svarbu tai, kad visa eilė kandidatų į aukščiausį sovie-įsantykis su religija. Kiely tarpu jis kiekvieną apgau
tą (paw (Molotovas, XWXIVXXXV.HI
tinio biuro nariai) savo kalbose drūčiai pabrėžė tarptau-jeializmas yra ateistinis ir 
tinęs taikos palaikymo reikalą. Jie kartote kartojo Ta
rybų Sąjungos nusistatymą kovoti už taiką — pastovią, 
ilgametę taiką. Jie, žinoma, kaltino Vakarų imperialis
tus, kurie provokuoja naują karą.

Kaip gi į tai žiūri xAmerikos komercinė spauda?
Ką ji sako dėl tos politikos?
Mūsų krašto stambioji spauda budina kalbas už taiką, 

kaip “propagandą.” Girdi, jos, kalbos, buvo sakytos ne 
tam, kad Tarybų Sąjungos politikai ir aukštieji pareigū
nai taikos norėtų, bet tam, kad jie šitokia savo propagan
da norį pasirodyti “gerais.”

Mums rodosi, toks komercinės spaudos nusistatymas, 
toks aiškinimas neišlaiko kritikos. Jeigu visų kraštų, 
įskaitant ir Ameriką, aukštieji pareigūnai kalbėtų ir 
veiktų už taiką, jeigu jiems rūpėtų toji propaganda, pro- _ 
paganda už taiką, tai karo pavojus būtų labai sumažintas, pasiklonioti. Tarpe Anglijos 
taikos klausimas laimėtų ir iš to naudos būtų visam pa
sauliui.

Žinoma, neužtenka tik kalbėti už taiką — reikia ir mo” nėra jokio skirtumo, 
dirbti, aktualiai, ryžtingai dirbti. Reikia daryti viskas, r-------------------
kad žodžiai būtų paremti darbais. Reikia daryti kon- TOKIO “PATRIJOTO” 
kretūs žingsniai taikai išlaikyti. Be kitko, gurėtų būtil LIIJDYMU ^TEISIAMI^ 
numesta į šalį atomo ir hydrogeno bomba, kaip karop 
įrankis.

Jeigu Amerika susitartų su Tarybų Sąjunga ir atomi
nes bombas likviduotų, jeigu jos paskelbtų,-jog tos rū
šie ginklas negali būti naudojamas jokiame kare, tai jau mams Komiteto 
ir būtų atliktas didelis žingsnis paikos link.

Deja, pas mus to nėra.
Pas mus kiekvienas žodis, 

kymą, jau apskelbiamas komunistiniu. Ki-ekvienas žmo: 
gus, kuris agituoja už taikos išlaikymą, apskelbiamas ko
munistu.

Pas mus net yra uždaromos durys (mūsų krašto du
rys) trems, kurie nori iš kitų kraštų atvykti su taikos mi
sija.

Tik prisiminkime, kaip buvo pasielgta su ta taikos de
legacija, kuri buvo išrinkta ir pasiryžo čion atvykti, —

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

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

Taikos Klausimas ir Propaganda
Praėjusią savaitę Tarybų Sąjungoje vyko rinkiminė 

propaganda. Kaip žinia, kovo 12 dieną ten buvo renka
mi deputatai į aukščiausįjį šalies sovietą (parlamentą). 
Kandidatai, — dauguma jų, — sakė kalbas, kėlė tarptau
tinės ir vidujinės politikos, o taipgi ekonomikos klausi
mus, diskusavo juos su savo rinkėjais.

“Jis plepa savo berniu
kus mylįs. Dar vienas me

Paskutiniame to šlamšto 
numeryje užtinkame net 
tokį antgalvį, kaip “Žalčio 
Kova”. 0 tas žaltys yra 
niekas kitas, kaip tie patys

.oci cnu i\ an ui vi <a llį j ui-uiuviu vicx uv > | oauvjmo su Religija, xxx^xi vlh jxxx x.x^x.. ex
Malenkovas, Andrejevas ir kiti poli-'kontinento marksistinis so- dinėjo ir gerai gyveno.

1 cLlkmas yra ateistinis ir “Del ko spauda neparodo -------- , _-7-v
fanatiškai prieš religija nu- jį visuomenei tikroje svie-ijau seniai amžinai klerika- 
siteikęs, tiek britų socializ-'soje? klausė ji. 
mas yra religinis. Attlee tei- 
ginui tarp tų įtakų, kurios Kur čia tau rodys. Ne 

......  • 'teisingumui, tik sudarinėji- 
hnui suokalbių prieš darbi
ninkų vadus jį poniškai 
maitino ir gyvendino Wil
liam Penn viešbutyje. Tos 
tikrosios šviesos apie šnipe-

I lį Cvetic’ą taip ir nematys 
Itie žmonės, kurie neskaito 
darbininkų spaudos.

Miss Barsh, apygraži ir

socialistinį sąjūdį Anglijoje 
ugdė, pirmą vietą užima re
ligija. Tad Anglijos socia
lizmas yra religinis” (D., 
kovo 3 d.).

Anglijos darbiečiai turėtų 
prisiųsti Draugo štabui me
dalį už palaiminimą. O dar 
gražiau išeitų, jeigu jie pa
prašytu Pijų Grigaitį už , .--.y., j-i
uos prieš Marijonus žemai'dar n? ®ena m^nske, del 

J 1 nesveikatos neseniai pasi
traukusi iš vargonininkoleiboristu “socializmo” ir Ši- . . v

mučio - Grigaičio “šocializ- Pafel?lJ tu‘°Je katalikų baz-
nyčioje, delegacijai sakė, 
jog dabar iškilusios aikštėn 
jos buvusio vyro šunybės 
kenkia jos garbei ir uždar
biui, taipgi . vaikams. Daug 
žmonių, nežinodami jos ir

respublika buvo išvaduota 
iš vokiškų j ų-f ašis tinių gro
bikų. Į tą reikšmingą datą 
Lietuvos darbininkai, vals
tiečiai, intelegentai atėjo 
su dideliais laimėjimais vi
sose socialistinės statybos 
srityse. Pokariniais metais 'kiai 1949 metais išaugino 
lietuvių tauta pasiekė žy-1 gausų derlių. Bendra tai- 
mių laimėjimų atkuriant ir sykle, valstiečiai kolūkiniuo- 

pramonę, se laukuose gavo iš hekta- 
pertvarkant ro 5 — 6 centneriais grūdų 

žemės ūkį, vystant mokslą, daugiau 
kultūrą ir kelianjr gyvento- liųjų valstiečių laukuose, 
jų gerovę. ....

Per praėjusius ketverius 
pokarinio penkmečio metus 
bendrosios produkcijos iš
leidimas išaugo daugiau 

i kaip tris su puse karto ir 
pernai prašoko prieškarinį 

, lygį procentų.
1949 metais [ 

planas įvykdytas 106 pro
centais.

toliau. vystant 
socialistiškai

, negu individua-

Didelis darbas nuveiktas 
įvykdant trimečio planą 
visuomeninei produkty
viajai gyvulininkystei išvys
tyti. Jau pusė kolūkių turi 
po keturias gyvulininkys
tės fermas.

' Pereitais metais respub
lika pirma laiko įvykdė ir

pramones viršijo grūdų paruošų, mė- 
■ sos, vilnos bei linu sėmenų- — Z *. 4.

lų prakeikti ir sunaikinti 
komunistai!

Tik viena labai padrąsi
nanti toje tiradoje mintis, 
tai kad ne tik Stalinui, .bet 
ir pačiam komunizmui jau 
atėjęs amžinas kaput! Tik 
pasiklausykite:

“Negali būti jokio suderi
nimo tarp tikėjimo ir ate
izmo. Komunistai žalčio 
gudrumu suvedžioja neiš
mintingus žmones. Dvikova 
paniekė savo lemiamą fazę. 
Stalinas žino pasiekęs be
dugnes 
visas pastangas 
ti” (L. Ž., kovo 9d.).

Bet ar žinote, kokiais bū
dais tasai Stalinas stengia
si išsigelbėti? Ogi niekuo 
daugiau, kaip užleidimu vi
sų komunistų ant popie
žiaus paskelbtų “šventųjų 
metų”.

Kodėl Stalinas taip užpy
ko ant “šventųjų metų?” 
Ogi todėl, kad “Jubilieji
niai metai taptų tikėjimo 
ir ^katalikų bažnyčios 
triumfu, nes toks triumfas dėjo energinis pajėgumas, 
suduotų mirtiną smūgį jų Į Elektros energijos išdirbis 

‘ ) niekšiškoms j padidėjo keturis kartus.
Durpių gamyba padidėjo 
3,5 karto. Durpių įmonės 
aprūpintos naujausios kon
strukcijos tarybiniais įren
gimais.

Vystant respublikos liau
dies ūkį, milžinišką vaid
menį vaidina statybinių 
medžiagų pramonė. Ir toje 
srityje pasiekta žymių lai
mėjimų. Antai, palyginti 
su 1945 metais, 1949 metais 
plytų bei čerpių gamyba 
padidėjo 6,5 karto, kalkių- 
5 kartus, stogų dengiamo
sios medžiagos — 8 kartus, 
stiklo — 10 kartu. 

J 

Pažymėtinas yra faktas, 
kad įmonės, labiausiai nu
kentėjusios karo metu, ne 
tik įvykdė, bet ir viršijo 
metinį bendrosios produk
cijos išleidimo planą.

Lietuvos TSR Statistikos 
Valdyba paskelbė duomenis 
ne tik pagal atskiras pra
monės šakas, bet taip pat 
ir pagal kiekvieną įmonę 
atskirai. Tie duomenys ro
do, kad tiek bendrosios 
produkcijos išleidimo at
žvilgiu, tiek ir pagrindinio 
asortmento atžvilgiu žymi 
Lietuvos įmonių dauguma 
viršijo planus ir be palio
vos spartina gamybos tem
pus. Yra įmonių, kurios 
viršijo planą 25 — 70 pro
centų.

Kas metai auga kapitali
nių investicijų į Lietuvos 
TSR liaudies ūkį - apimtis. 
Palyginti su 1945 metais, 
kapitalinės investicijos 
1946 metais sudarė 118 pro
centų, 1947 metais — 127 
procentus^ 1948 metais — 
148 procentus, o 1949 me
tais — 218 procentų.

Lietuvių tauta pasiekė 
puikių laimėjimų ir žemės

Palyginti su 1948 paruošų planą. Tai taip 
metais, pramonės produk- pat byloja apie didelius lie- 
cijos išleidimas padidėjo 28 tuvos žemės ūkio laimėji- 
procentais. 1949 metų ket- mus.
virtame ketvirtyje Lietu
vos pramonė jau pralenkė 
vidutinį ketvirtinį ir vidu
tinį mėnesinį pramonės ga-

Kultūros pakilimo srity
je Lietuvių tauta taip pat 
turi nemažų pasiekimų. Ta
rybų Lietuvoje sukurtas

metams.
Respublikos 

krantą. Jis deda 
išsigelbė-

, » • . . . -inrn 1 V UU ULCIUVUIC dUl\UI Idf
mybos lygi, nustatytą 19o0 piaįUS mokyklų, techniku-

nių, aukštų mokslo įstaigų 
tinklas, nepalyginamai di
desnis, negu bet kada buvo 
buržuazinėje Lietuvoje. Pa
lyginti su 1939 metais, vi
durinių mokyklų skaičius 
šiais mokslo metais padidė
jo 2,5 karto, septynmečių— 
beveik 25 kartus. Respubli
koje yra 53 vidurinės, ir

i pramonė, 
patyrusi milžininškus nuos
tolius nuo vokiškųjų oku
pantų, po karo iš esmės bu
vo naujai sukurta, rekon
struota, aprūpinta pirma
eile technika. Lietuvoje 
ėmė augti ir vystytis nau
jos pramonės šakos, kuriųDARBININKŲ VADAI

Pittsburghietis Matt į vaikų santykių su Cvetic’u,
Cvetic tapo Kongresinio §apnasi jų. jos uždarbis, 
Neamerikmiains Veiks-(kaipo muzikog mokytojoS) 
tas didžiu “patHjotiV’,7^a-a,Tas. š%PeI.io. spn’ 
“didvyriu." Tą garbinimą dalas ?al1 atnes ! da»g 

kytas už taikos palai-!aidų aidais pakartojo ko-1’.31^,11 miLIs? ' nU laU " 1 * "■ <• • • L1 V ci 1U 111(91 y o 1 d •
.v v

Tuo tarpu, vadovauda- _____
masis tokio “patrijoto” liū- Į (komunistų) 
dymais, heamerikinių ko-1 doktrinoms ir visiems des- 
mitetas yra pridaręs prieš potams.” 
darbininkų vadus daug kal
tinimų. O teisėjas Michael 
A. Musmanno kovo -7-tą 
atsisakė priimti džiūrėn 
Mrs. Alice Roth dėl to, kad 
tas mušeikiškas vėjo pamu-

prie buržuazinio režimo ne-'nepilnos vidurines mokyk- 
buvo. Įsisavinta metalą ap- 1OS suaugusiems ir 26 te
dirbamųjų staklių, elektro-1 kios mokyklos — darbinin- 
motorų, tikslių matuojamų- ku ir valstiečiu jaunimui, 
jų prietaisų, naujų žemės Respublikoje veikia 12 auk- 
ukio ir įrankių gamyba, štųjų mokslo įstaigų ii- 42 
Respublikoje žymiai padi-'technikumai. Prie Tarybų, 

'valdžios sukurta Lietuvos 
TSR Mokslų Akademija su 
11 mokslinio tyrimo insti-i 
tūtų.

Lietuvos rašytojų kny
gas, lietuvių dailininkų pa
veikslus, lietuvių kompozi
torių kūrinius pažįsta vi
sos Tarybų Sąjungos tau
tos. Stalininės premijos 
laureatų tarpe yra taip pat 
lietuvių rašytojų, artistų, 
muzikantų ir dailininkų.

Draugingoje Tarybų Są
jungos tautų šeimoje Lietu
vos darbo žmonės rado lai
mingą ir aprūpintą gyveni
mą. 1949 metais tarybinių 
darbininkų ir tarnautojų 
pajamos buvo jau 24 pro
centais aukštesnės, negu 
prieškariniais 1940 metais, 
o valstiečių pajamos — 30 
procentų aukštesnės. Šito, 
taip pat sistemingo mažme
ninių kainų mažinimo dėka, 
nenukrypstamai auga pre
kių apyvarta. Lietuvoje 
194(3 metais mažmeninių 
prekių apyvartos planas 
buvo viršytas. Per metus 
respublikoje atidaryta 
dąug naujų parduotuvių, 
maitinimo įmonių. Žymiai 
padidėjo įvairių pramonės 
bei maisto prekių pardavi
mas tame tarpe mėsos, žu
vies, cukraus, konditerijos 
gaminių.

1949 metų rezultatai vėl 
byloja apie visapusišką Lie
tuvos tarybinės respubli
kos suklestėjimą.

nu. ± et cai uliniu^ • • . . . ,
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mercinė spauda, radijas. 
Cvetic dabar toks didis, jog | 
pasaulis galėtų jį nauju Me- 
sijum paskaityti, jeigu —

Jeigu ne 
spauda.

Darbininkų 
Daily Worker

darbininkų

laikraščio 
rašytojas

delegacija, kuriai vadovavo žymusis dalininkas Picasso Shields nuvyko pas
ir Kanterburio djekanas Johnson.

Va, kodėl mes sakėme, sakome ir sakysime: sutvir
tinkime propagandą už taiką. Dirbkime, kad būtų pa
stovi, ilgametė pasaulyje taika. Tai išeitų naudon kiek
vienam padoriam žmogui, kuris trokšta ramiai, kultū
riškai gyventi ir susilaukti gražesnio, šviesesno rytojaus.

Jis Pavojingas
Dienraštis Vilnis rašo:
“Senatorius Langer, North Dakota republikonas, įspė

ja, jog Mundt-Ferguson bilius “komunistų kontroliavi
mui” yra pavojingas Amerikos demokratijai.

“Sen. Langer sako, tas bilius “padiktuotas isterijos ir 
neapgalvoto nusigandimo.” Kuomet pirmiausia jis mo- 
jasi prieš komunistus, jis lygiai pavojingas ir kitoms de
mokratiškoms grupėms ir abelnai Amerikos demokrati
jai. Pravestas įstatymu jis padarytų galą žodžio laisvei, 
taipjau ir susirinkimų laisvei.

“Prieš tą bilių reikia kovoti visiems demokratiją my
lintiems žmonėms, visiems, kurie dar nėpersiėmę iste
rija ir kurie nenori fašizmo Amerikoje.

“Panašus bilius, kongresmano Nixon, yra Aįstovų 
But-e. Tai biliais norima suvaržyti laisvę, užgniaužti žmo
nių balsą prieš naują karą, įvesti policinę valstybę.

“Net ir konservatyvus sen. Harley Kilgore, West Vir
ginijos demokratas, sako, kad Mundt-Ferguson bilius 
yra ‘pavojingas pasiūlymas’ ir tapęs įstatymu ‘būtų at
kreiptas prieš darbo žmones.’ Keli kiti .Kongreso nariai 
pasmerkė bilių kaip pavojingą demokratijai.

“Amerikos žmonės turi nesileisti prie to. Reikia kelti 
balsas, priimti rezoliucijas prieš tuos bilius.v

_____i_________ '

Cvetic’o buvusią žmoną, 
mokytoją, ir pateikė para
šais ir net nuotraukomis 
paliudytų tokių davinių:

“Nesuprantu, kaip FBI 
gali naudotis tokiu bailiu 
ir melagium,” sakė buvu
sioji jo žmona, muzikos mo
kytoja, iš karto visai neno
rėjusi su atvykusia pas ją 
Amerikos Slavų Kongreso 
delegacija ir su žurnalistu 
kalbėtis apie savo buvusį 
vyrą, stipriai pažymėdama, 
jog jinai nei nebesivadina 
Cvetikiene, o vadinasi 
Barsh.'

Ji papasakojo ir doku
mentais parodė,K kaip tas 
šnipelis buvo sumušęs pas 
juos atvykusią viešniose 
jos seserį Anne M. Barsh, 
taipgi mokytoją, 
jis buvo nuteistas 
padengti jos sesers buvimo 
ligoninėje iškaščius. 
skundėsi:

“Visu tuo laiku, kuriuo 
pažinau Cvetic’ą, jis nesu
teikė man nieko daugiau, 
apart nemalonumu. Jis 
niekad nieko gero nepadarė 
savo šeimai. Maniau, nors

Ir kaip 
padėti

ji

Nei daugiau, nei mažiau. 
Todėl mes patariame tam 
pakvaišusiam klerikalui iš 
Lietuvos Žinių skubintis 
Romon ir gelbėti “šventuo
sius metus” nuo komunistų.

VISAM DARBININKU JUDĖJIMUI 
PAVOJUS DEL MUNDT DILIAUS

Senatorius Harley Kilgo
re (iš Virginijos) pasmer
kė Mundt Bilių, kaipo “pa
vojingą pasiūlymą”, saky
damas, kad bilius būtų “pa
naudotas prieš darbinin
kus,” jeigu jis taptų įstaty
mu.

Tai būtų nauji pančiai, 
greta jau esamojo Taft- 
Hartley įstatymo. Apnarp
lioję, kaip voras musę vor
tinkliais, reakcininkai galė
tų. lengviau darbininkus 
pavergti, nes, kurion pusėn 
darbininkas nesikreiptų, 
jis bus peržengęs kokį nors 
įstatymą.

Savo laiške kitam šena- 
toriui Pat McCarran, Sena- 
tinio Teisdarybės Komiteto 
pirmininkui, Kilgore sako, 
kad tas bilius yra pamati- 

1 niai nukreiptas “prieš

ga

Daro ir Nepadaro
Iš Romos pranešama, kad Italijos senatas jau užgyrė 

tūlą bilių, pagal kurį tam tikros Italijos dalies valstie
čiams būsią pagerinta būklė.

Žinoma, šis bilius yra lašas prieš jūrą, palyginti, su 
tuo, ko Italijos valstiečiai reikalauja.

Italijos valstiečiai reikalauja gi pravesti žemės re
formą — tokią reformą, pagal kurią būtų mažažemiai 
ir bežemiai valstiečiai aprūpinti žeme.

Italijos valstiečiai nori matyti savo krašte pravedant 
tokią žemės reformą, kokia buvo pravesta Lenkijoje,

Vengrijoje ir kituose kraštuose.
Kiekvienas, kuris žino bent ką, žino tai, kad Italijos 

valstiečių būklė yra apverktina. Skurdas viešpatauja bai
sus; žmonės nori sklypelio žemės, bet jos negauna. O 
tuo pačiu kartu klesti dvarai, kurių savininkams rūpi 
ne krašto gerbūvis, ne žmonių gerbūvis, bet savo kišenės.

Mes tačiau galime būti tikri, kad dabartinis Italijos 
parlamentas nepraveš tokios žemės reformos, kokios pa
geidauja biednuomenė, milijonai valstiečių. O jis jos ne
praveš, kadangi parlamente deputatų daugumą sudaro 
ne liaudies draugai, ne draugai darbo žmonių, bet jų 
priešai.

maištingumą.” O mūsų 
dynėje kiekvienas darbinin
ko pasijudinimas savo nau
dai skaitomas maištingu
mu.

Darbininkų vadovaujan
čios politinės organizacijos, 
komunistų partijos genera- 
lis sekretorius Eugene Den
nis pareiškė, jog Mundt bi- 
liaus tapimas įstatymų bū
tų Pearl Harbor mūsų ša
lies Teisių Diliui.

Vyriausiai, rašo jis, bi
lius yra taikomas uždraus
ti—visiškai užginti—bent 
kokią kritiką, bent kokius 
veiksmus prieš ruošėjus 
karo.

Darbininkų organizaci
jos, įstaigos, taipgi atskiri 
piliečiai ir gyventojai galė
tų prisidėti prie atmušimo 
ar bent atidėti tą bilių. Sa
vo priešiškumą tam biliui 
reikia skubiai pranešti savo 
valstijos senatoriams. As
meniški laiškai, atvirutės į 
senatorius ir kongresmanus 
turi didelio svorio. Visų se
natorių adresas yra: U. ,S. 
Senate Building, Washing
ton, D. C.

HONG KONG. — Viet
namo respublikiečiai nuko
vė bei suėmė 1,500 francū- 
zų kareivių ir oficierių.

NEW YORK. — General 
Electric korporacija atme
tė sutartį su Jungtine Elek- 
trininkų Unija, kurią CIO 
vadai išbraukė.

Korporacija pageidauja 
naujos atskalūniškos CIO 
unijos, kuri buvo sulipdyta' 
po Jungtinės Vnijos išbrau
kimo.

2 pus!.—Ldisve (Liberty, Li th. Daily)—Antr., Kovo 14, 1950
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Amerikos žmonių surašymas ir klausimai, 
į kuriuos reikės atsakyti

Jungtinių Valstybių Cent
ralinis Statistikos Biuras, 
pradedant balandžio mėn. 1 
d., vykdys 1950 metų gy
ventojų, žerhėš ūkio ir butų 
surašymą. Balandžio mė
nesio bėgyje, .140.000 vyrų 
bei moterų-‘ atsilankys į 
45,000,000 Amerikos butų 
apklausinėti juose gyvenan
čias šeimas: Nuo jų atsaky
mų priklausys Vienas daly
kas, tai skaičius atstovų, 
kuriuos kiekviena valsty
bė turės Jungtinių Valsty
bių Kongrese.

Surašymo duomenys vra 
svarbu įmonėms, vyriau
sybei ir kiekvienam, kas 
naudoja skaitlines tokiais 
dalykais. Teikiami suraši- 
nėtoiams atsakymai yra 
konfidencialaus pobūdžio. 
Surašinėtojui uždrausta įs
tatymu bent kam atidengti 
duomenis. Centralinis Sta
tistikos Biuras skelbia duo
menis tiktai anonym i nėse 
statistikos lentelėse.

Klausimai, kurie bus Gy
ventojų Surašyme klausia
mi yra: 1

ŠEIMOS GALVAI 
r šis namas yra 

ūkės?
Jei ne. ar šis namas 
ant trijų hr 
akrų žemės?
VISIEMS ASMENIMS
Kaip vardas? i r pavardei 
šios šeimos galvos?
Kaip vardai ir pavardės 
visu kitu asmenų, kurie 
čia gvvena?
(Pasakvk giminyste, ra
se ir lytį šių asmenų) 
Kokio amžiaus ils buvo 
paskutini gimtadienį?
Ar jis dabar vedęs; naš
laująs, divorsavęs, persis- 
kvres ar niekad nevedes? 
Kokioje valstybėje (ar 
svetimame krašte) jis gi
męs?
Ar jis naturalizuotas?
(jei svetur gimęs)

ASMENYS 14 METU 
AMŽIAUS IR DAUGIAU

Ka šis asmuo daugiau
sia veikė pereita savaitę— 
dirbo, šeimininkavo, ar 
k a kita darė?
Ar šis asmuo išviso ką 
nors dirbo pereita savai
te, neskaitant darbą apie 
namus?
Ai- šis asmuo ieškojo dar
bo? *
Nors jis ir nedirbo perei
tą savaite, ar iis turi dar
bą ar užsiėmimą?
Kiek valandų iis pereitą 
savaitę dirbo?
Kokios rūšies darbą jis 
dirbo?
Kokios rūšies prekybos 
ar pramonės įmonėje jis 
dirbo?
(Nurodyk, ar jis dirbo 
privačiam darbdaviui, 
vyriausvbei, savo įmonėj, 
ar be užmokesčio šeimos 
ūkyje ar įmonėje)
ASMENIMS VISOKIO 

A M ž I A U S 
(kas 5-tas asmuo)

Ar jis gyveno šiame pa
čiame name prieš viene
rius metus?
Ar jis gyveno ūkyje 
prieš vienerius metus?
Ar jis gyveno šiame pa
čiame apskrityje prieš 
vienerius metus?
Jei ne, kokiame apskrity
je ir valstybėje jis gyve
no prieš vienerius 
tu s?
Kokiame krašte jo tėva§ 
ir motina gimę?
Koks mokyklos aukščiau
sias skyrius, kurį jis lan
kė?
Ar jis4tą skyrių baigė?
Ar jis bent kada lankė 
mokyklą nuo vasario 
mėn. 1 d.?

ant

yra 
daugiau

4. V

me-

KIEKVIENAM 5-TAM 
ASMENIUI 14-KOS METŲ 

IR DAUGIAU 
(Jei ieškoma darbo)

Kiek savaičių jis darbo

Pereitą metą, kiek sąvai- 
čių šis asmuo dirbo, nes
kaitant darbą apie na
mus?
Pereita metą, kiek pinigų 
jis uždirbo, dirbdamas už 
užmokestį ar algą?
Pereitą metą, kiek pini
gų jis .uždirbo, dirbdamas 
savo įmonėje, profesijos 
praktika ar ūkyje?
Pereitą metą, kiek pini
gų jis gavo iš palūkanų, 
dividendo, veterano pa
šalpų, pensijų, nuomų ar 
kitokių įplaukų (neskai
tant uždarbio)?
(Jei viršminėtas asmuo 
yra šeimos galva, sekan
ti klausimai taip pat. bus 
klausiami)
Pereitą metą, kiek pinigų 
jo giminės šioje šeimoje 
uždirbo dirbdami už už
mokestį ar algą?
Pereitą metą, kiek pinigų 
jo giminės šioje šeimoje 
uždirbo savo įmonėje, 
profesijos praktika ar
ūkyje?
Pereitą metą, kiek pinigų 
jo giminės šioje šeimoje 
gavo iš palūkanų, divi
dendo, veterano pašalpų, 
pensijų, nuomų ar kito
kių įplaukų (neskaitant 
uždarbio) ?

(Jei vyras)
Ar jis kada tarnavo J. V. 
Ginkluotose 
Pasauliniame
Pasauliniame Kare I, ar 
bet kuriuo kitu mefu, įs
kaitant dabartinę tarny-

Pajėgose
Kare II,

Žingsniai j ateitį
(Vaizdelis iš šių dienų Lietuvos gyvenimo)

Rašo J. Dovydaitis
Mes įeiname į vieną iš 

“Priekalo” skyrių. Mašinų 
trenksmas apkurtina. Meta
linės vielų gyvatės rangosi 
stak 1 i ų n asru ose. K riok d am os 
staklės tempia blizgančią vie
lą. Nuo karščio d rimuojantis 
ir konvulsijose 
talas vyniojasi 
Greta mašinų, 
juda žmogus.

Apie 20,000 rublių pelno fab
rikui davė šių dviejų vyrų 
mintis. “Priekalo” kirviai ta
po labiausiai reikalaujami ir 
mėgiami mūsų kaime.

kini, jog atrodo be paliovos 
šaudytų keliolika kulkosvai
džių. Sidabro lietumi iš po 
mašinų byra vinys. Dėžė po 
dėžės — ištisa jų jūra...

Ir kiek ^nustebę 
Prie visų' tų mąšinų 
vienintelis žmogus, 
lovas Damauskas. 
“Priekalo
bo šiame fabrike ir anksčiau, 
bet tada, jo žodžiais, nebuvo 
nei tikslo, nei galimumo i pa
reikšti .visus savo sugebėjo

dairomės, 
tik 
Tai 
Jis

darbininkas.

vienų 
les

sen as 
Dir-

virpantis me
ant skridinių, 
dūlmų migloje 
Jis su plačia

odine priejuoste, didžiulėmis 
odinėmis pirštinėmis. Mus 
nustebina to žmogaus vikrus 
žingsnis ii* judesių laisvumas.

Stachanovi n i n k a s Val
kavičius, — supažindina su 
juo inžinierius Šalkauskas. — 
Pas mus vielų tempėjai buvo 
įpratę dirbti prie vieno, dvie
ju, na, daugiausia prie trijų, 
vielų staklių. O Valkavičiui 
ir keturios paklusnios.

Ir aš matau, kaip stacha- 
novininko veide pasirodo 
šypsena. • Ji kukli, bet sklidi
na jėgos ir pasitikėjimo savi
mi. Taip moka šypsotis tik 
tie, kurie žino savo jėgą ir 
kuriems svetima bet kokia 
puikybė ar išdidumas.

— Staklės garos...’— rodo 
Valkavičius į stakles. — O 
darbas tai netuščiom... Iš vie
los gaminsim vinis. Vinys da
bar reikalingos.

Ir jis grįžta prie staklių, 
griebia į glėbį įkaitusios, ga
ruojančios vielos ritinį. Užde
da jį ant kitos mašinos, mik
liai perveria, sujungia ir kaž
ką spustelėja. Viela slenka 
per naujas staklių žiotis, dar 
labiau suplonėdama.

— Kasdien daugiau

m.us.
— Fabrikantas man atlygi

nimą numušė bent penkiolika 
kartų, — sako Damauskas.— 
Perdaug, mat, uždirbau... Nei 
nuotaikos, nei noro ką nors 
pritaikyti ar išgalvoti nebuvo 
tada... Viską sužliaugdavo 
pono kišenė...

Damauskas parodo, kaip 
dabar dirba jis. šešios maši
nos, tai ne juokai. O septin
toji — poliravimo aparatas. 
Vinis kalant lūžta matricos, 
atšimpa peiliai. Reikia suspė
ti visur, neleisti tuščiai sto
vėti mašinai. Jo gaminamos 
•vinys reikalingos- avalynės 
pramonei, baldų gamykloms, 
čia sugaiši, tada ir ten —ki 
tuose fabrikuose — turės pa
justi.

Dain'au§kas moka vienų 
vienas valdyti visą smulkių 
vinelių skyrių. Jis ne tik ap
tarnauja šešias mašinas (kas
dien 
kaip 
mina 
eina
ginius peilius, matricas. Ma- 

stabtelėja — akimirka 
įrankius. Sujungda- 

profesijas — stakli- 
įrankininko — Dai- 
žengė laiptu aukš- 

tapo dvigubai kvali
fikuotu darbininku1. Išlaisvin
tas iš kapitalizmo vergovės 
žmogus, socialistinėje sant
varkoje įgyja didžius kūrybi
nius polėkius. Jis dabar dirba 
ne išnaudotojui, o tarybinei 
Tėvynei.

jo išdirbis — daugiau 
300%), bet ir pats ga
joms įrankius. Mašinos 

— jis daro joms atsar-

VIENAM I§ 30-TIES 
ASMENŲ

Jei asmuo pereitą metą 
nedirbo, kokios rūšies 
buvo jo paskutinis turė
tas darbas?
Kokios rūšies įmonėje ar 
pramonėj jis dirbo? 
(Nurodyk, ar jis dirbo 
privačiam darbdaviui, 
vyriausybei, savo nuosa- 
vioj įmonėj ar, be atlygi
nimo, šeimos ūkyje ar 
įmonėje)
(Jei kada nors vedęs)
Ar šis asmuo vedęs dau
giau negu vieną kartą?
Jei vedęs, kiek metų kai 
šis asmuo (paskutinį kar
tą) vedęs?
Jei našlauja, kiek metų 
kai šis asmuo našlauja?
Jei divorsavęs, kiek metui 
kai šis asmuo divorsavęs? 
Jei persiskyręs, kiek me
tų kai šis asmuo persisky
ręs nuo savo žmonos ar 
vyro ?.
(Jei moteris ir kada nors 
tekėjusi, našlauja, divor- 
savusi ar persiskyrusi) 
Kiek vaikų ji yra pagim
džiusi, neskaitant gimu
sių negyvais ?
Papildomai prie šių klau

simų apie gyventojus, su
rašinėtojas klaus tam tikrų 
duomenų apie gyvenamą 
butą, ūkį ir irigaciją, kai 
tokie klausimai pritaikinti- 
ni.

Prekybos Departamento
Centralinis Statistikos 

Biuras

šina 
jis keičia 
m as d vi 
ninko ir 
nauskas

Tuos 
ir ki- 
plieno 
ji, it

pastveria kitas
presu. Muša

per geležį. O
molio gabalas, tryk-

Ver-
Pui- 

vado-

SANDY, Oregon. — Me
diniame namelyje sudegė 

<^T?e Roy Ludwig, jo žmona 
. ir 6 vaikai.

MASKVA. — Sovietų 
maršalas Kl. Vorošilpvas 
priminė Amerikai, jog ir 
Sovietai turi atominių gin
klų.

kaip 
250%, — aiškina prie manęs 
pasilenkęs inžinierius. Aš vos 
girdžiu per triukšmą jo žo
džius: — Valkavičiaus darbo 
stilius — meistriškas. Jo ju
desiai tikslūs, jis neskuba, bet 
dirba greit. Jis atidus, susi
kaupęs. Jis myli darbžf. Jis— 
stachanovininkas.

Mes einame į kitą “Prieka
lo” skyrių, čia toks pat pra
gariškas triukšmas ir trenks
mas, bet aplinka jau kita. 
Skaidriai plieskia ugnys lieps
nojančiuose žaizdruose. Po 
presais raudona geležis svai
do kibirkštis. Jaunuolis, atsi
lapojusia "darbininko striuke, 
įraudusiu • veidu, su žnyplė
mis iš ugnies traukia įkaitu
sios* geležies gabalus, 
gabalus 
ša po 
kumštis 
minkšto
štelėja akinančiais spinduliais 
ir gniūžta. Mikliai presuoto- 
jas išmeta užbaigtą detalę iš 
po preso. Ir tuoj vėl stato 
naują po juo... žiūrint į tuos 
žmones, taip ir matai, kad jie 
lyg žaidžia raudona geleži
mi, svaidydami gabalus nuo 
vienas į kitą mašiną.

— Šit mūsų garsusis 
bavičius. štampuotojas, 
kioš kokybės brigados 
vas.

Aš matau vyrą, stovintį 
prie preso, aukštesnį už žmo
gų du kartus. Jis šviesiaplau
kis, nuo karščio paraudona
vusiais skruostais, tvirtas, ra
mus. Kiekviename Verbavi- 
čiaus judesyje spindi jėga. 
Dargi didysis presas ne toks 
įspūdingas, kaip prie jo sto
vintis žmogus, ugnimi nut
viekstu veidu, ramus ir tvir
tas. Vienu judesiu jis sumini 
ko minkštą geležį, kitu ją iš
meta iš po preso, o paskui at
sisuka ir žiūri į savo brigadą, 
šmėkščiojančią liepsnojančių 
krosnių atošvaistėse.

Šitame skyriuje, kur dirba 
Verbavičius, iš 30 žmonių — 
14 stachanovininkų, 8 spar
tuoliai. Nėra nei vieno, kuris 
neįvykdytų savo normos. Iš
dirbis čia kasdien nebūna ma
žesnis, kaip 113% normos. 
Iš 30 žmonių 28 gamina 'tik 
labai aukštos kokybės gami
nius.

Einame į sekantį skyrių. 
Stovi 6 vinių kalimo staklės. 
Jos kaukši taip greit ir tan-

Y. t

Darbininkai — Audėjai

...“Nei nuotaikos, nei noro 
ką no^s pritaikyti ar.išgalvo
ti nebuvo...” Aš atsiminiau 
tuos Dainausko žodžius, . kai 
mane supažindino su kitais 
^Priekalo” žmonėmis, puikiais 
tarybiniais žmonėmis, dabar 
randamais kiekviename Lie
tuvos fabrike. Tai racionali
zatoriai, gamybos novatoriai. 
Tokio tipo žmogaus nepaži
nojo buržuazinės Lietuvos 
laikų pramonė. Tokių išradę-1 
jų, gamybos proceso gerinto
ji], šiandien gausiai teikia 
darbo klasė. Galingas istori
nis procesas mūsų akjse kei
čia žmones. Skyriuje prie 
staklių stovintis darbininkas 
į savo darbą žiūri kaip į kū
rybą. Tąja kūryba alsuoja 
šiandien didžioji Tarybų ša
lis. Alsuoja kūryba ir yerži- 
musi į priekį tarybinės tau
tos, alsuoja jąja ir Lietuva.

Tai išvaduotų, visu ūgiu 
atsistojusių, pilnaverčių mū
sų, tarybinės visuomenės žmo
nių alsavimas, kupinas kil
naus i noro kasdien dirbti sa
vo puikiai Tėvynei geriau ir 
sparčiau. Jie grindžia kelią 
į komunizmą. Techniką jie 
tvirtai ima į savo rankas, kei
čia ją.

Mane supažindino “Prieka
le” su šaltkalvio Zbormirskio 
ir šimakovo sukurtu štampu.

Anksčiau čia kirvius dirbo 
senoviškai, aptekindami ak
menimis. O tiems dviems 
triukšmingame ir dūmuota'- 
me skyriuje, kur atrodytų pa
šaliniam, kad darbininkui tik 
skubėti pagal mašinų ritmą, 
gimė laisva ir išdidi mintis: 
tegul mašina pagal mudviejų 
štampą būsimą kirvį išplau
na tokį kokio panorėsime. Jie 
bus visi standartiniai, tiks
lios, formos, gražios išvaizdos.

štampas buvo pagamintas. 
Darbo procesas pertvarkytas.

Apsisaugojimas nuo kaitros
Prie atviros krosnies jau 

daugelį metų dirbo Vallęavir 
čius. Krosnyje kokso liepsno
je buvo kaitinamas metalas, 
šiluminiai spinduliai daugelį 
metų vargino darbininką, ap
tarnaujantį krosnį. Kaip iš
vengti tos prakeiktos kaitros, 
kuri metalą padaro karštą, 
kaip saulės gabalą? Kaip iš
vengti kaitros, kuri smogia į 
akis ir į veidą, čiulpdama 
jėgas ir varvindama prakai
tą? Valkavičius anksčiau' ne
drįso m siūlyti ko nors imtis, 
kad atitolintų- tą karštį nuo 
žmogaus. Fabrikantas būtų 
dargi jo ir neklausęs. Tai 
reikalavo išlaidų, o tos išlai
dos būtų buvusios skirtos iš
saugoti darbinink0 sveikatą. 
Ne tas rūpėjo fabrikantui. Jis 
išvarytų nepatenkintąjį, o jo 
vieton priimtų bedarbį, žmo
gus nebuvo svarbus, svarbus 
tebuvo pelnas.

Valkevičius pasiūlė savo iš
radimą dabar.

— Reiktų padaryti van
dens skydą, ant krosnies žio
čių.

Tarybinio fabriko vadovai 
priėmė tą pasiūlymą. Techni
kinis biuras ėmėsi skydą pro
jektuoti. Inžinieriai Samulevi- 
čius,šalkauskas,braižytojai ati
duoda jėgas, kad skydas būtų 
padarytas, kad jis lygiai ge
rai veiktų vasarą ir žiemą, 
kad po jo priedanga darbas 
vyktų dar sklandžiau.

Atėjo į racionalizatorinių 
pasiūlymų biurą elektrotech
nikas Jagelavičius. Po ilgo 
galvojimo jis pasiūlė kompli
kuotą elektromagnetinį prie
taisą — padaryti visiems 
elektromotorams automatinius 
perjungėjus. “Iš t r i k a m - 
pio ant žvaigždės” — taip 
vadinasi ■ specialiu terminu 
kalbant Jagelavičiaus suma
nymas. Kokia jo prasmė? 
Koks tikslas?

Į tai atsakymas trumpas ir 
aiškus:

— Elektros ekonomija.
Fabriko elektrotechnikai rū

pi, kad veltui nedingtų nei 
vienas kilovatas.

Išradimas pareikalaus ne vie
nos įtemptos papildomo dar
bo valandos. .Visa tai Ja
gelavičiaus nebaugina. Taip 
rūpinasi, ieško ir ryžtasi 
sprendimams tik žmonės, 
kuriems fabrikas yra ne vien- 
maitintojas, bet namai, šir
dies dalis, motina.
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Ir kitą didelį darbą atliko 
savo fabrikui Jagelavičius, 
kartu su Vyr. inžinieriumi Sa- 
mulevičiumi.

Juodu pastatė “Priekale” 
elektrostatinio įrengimo kon
densatorius, kurie lefclo ge
riau panaudoti visus elektros 
galingumus.

Elektros naudingumo nuo
šimtis pakilo. Fabrikas per 
metus gavo pelno 25,000 rub
lių. Tai buvo pirmasis pavyz
dys Kauno įmonėse. “Prieka
las” gavo respublikinę premi
ją už elektros taupymą.

Ir daug kitų įdomių darbų 
įvykdė to fabriko žmonės, 
laikydami savo šventa pareiga 
įmonę daryti priešakine, mo
dernia įmone. Tokia, kokia ir 

, turi būti 
priklausanti

Nuo Kokso

są laiką stovėdavo du žmo
nės, plakto aptarnavimas bu
vo primityvus, dažnai išeida
vo sugadintas gaminys. Kal
vio išradimas duoda galimu
mą plaktą aptarnauti vienam, 
niekalo daugiau būti negali.

“Priekalo” kolektyvo žmo
nės pasiūlė patobulinti ir ga- 
žolines grūdinimo krosnis, ir 
pakeitė kaitinimo krosnį kas
tuvams, ir pagamino naujus 
frezūs plokščiažnyplių dan
tims frezuoti, atlikdami viena 
operacija tai, ką anksčiau dir
bo trimis. . .

king) 
ateitį:
spalio 
spalio 
spalio

už savo gyvenimą Ji1

1,000 
1,047 
1,050 
1,062

d. pagaminta
d. pagaminta 
d. pagaminta 
visą laiką—tas’pats

n u Maldomas veržimasis į 
rodantis, kad nėra už- 
ir neįmanomų

22 d. pagaminta
24
25
1

Ir taip 
n e 
priekį 
tvarų
Tarybų šalies žmogui.

Skyrius paskutinę 
pipes Spalio 
metinį planą 
damas 4,000 
304 kg kuro.

Ir kai -apleisdami fabriką 
vėl perėjome per jo skyrius,

dalykų

dieną 
įvykdė 

103%, sutaupy- 
kg metalo ir 5,-

šventę

Visų smulkesnių patobulini
mų ir nebesuskaičiuosi.

Šių kūrinių bendras bruožas] dar kartą susitikome su mi- 
—veržimasis pirmyn. Jie ne 
tik stengiasi pralenkti laiką, 
bet daug kur jį ir pralenkė.

tarybinė įmonė, 
liaudžiai.

Jie sudaužė į dulkes seną 
techniką, seną supratimą apie 
ją, konservatyvizmą. Mūsų 
gamyba moderniausia pasau
lyje. Ir nei minutei mos ne- 
sustojame nusiraminę. Nenu
siramina ir “Priekalo” žmo
nės. Tai pilnai suprantama. 
Jie juk priklauso garbingiau
siam kolektyvui žemės rutuly
je— tarybinių darbo žmonių 
Tėvynei.

“Priekalo” štampavimo sky
riuje yra viešai iškabinami 
kasdieniniai darbo skaičiai.

Socialistinis lenktyniavimas 
ant tų skaičių yra uždėjęs sa
vo ryškų antspaudą.

štai maža ištrauka iš 
teles, liečiančios spalines 
cialistines lenktynes.

Per darbo dieną skyriui
kėjo pagaminti 720 gaminių. 
Ir štai darbo skaičiai mums 
kalba, ką davė žmonės, dė-

len-
so-

re i-

Prie Anglies 
pagamini deta-Čia buvo 

lėms 'kaitinti liepsninė kros
nis, kuriai jau nebereikėjo 
naudoti brangiai kainuojančio 
kokso, o užteko akmens an
glies. Jei per pamainą senu 
būdu kaitindavo 200 detalių, 
tai dabai’ 450. Išsilaisvino 
viena darbo rankų tfora. , O 
kūro ekonomija fabrikui da
vė 43,000 rublių. Visi tie su
taupyti tūkstančiai grįžo liau
džiai ir galėjo būti panaudoti 
kitame fronte, jos 
rovei.

Kalvis čelitka 
krentantį plaktą.

pačios ge-

patobulino 
Prie jo vi-

Iriuoju Valkavičiumi prie 
kriokiančių ir vielą ryjančių 
staklių, dar kartą matėme 
prie karštą 'geležį gniuždi- 
nančio preso darbo poste 
Verbavičių, ir atkaklų jauną 
brigadininką Petkų, ir įžymų 
tekintoją jaunuolį Mykolaitį. 
Matome ir vielos tempėją 
Germanavičių, Plaščinską, Bal
trušaitį ir daugelį kitų.

Tarp pašėlusiai bildančių 
mašinų jie stovėjo savo dar
bovietėse budrūs ir stiprūs. Tie 
vyrai buvo mašinų protas, 
širdis, kraujas. Ir kaip beki- 
birkščiavo kalama geležis, 
kaip bestaugė vielų tempimo 
stakles ir kai]) bepoškėjo ka
limo automatai, visame tame 
galingame gaudime 'buvo vie
na valia. Tai buvo jų—mūsų 
puikiųjų dhrbininkų — valia. 
Tai buvo j u noras.

Jie buvo^tipresui ir už plie
ną, ir už ugnį.

Tokiais juos darė žingsniai 
į ateitį—į komunizmą.

“Šlovė darbui”
V. ANTONOVAS

Tarybų .šalies ekranuose 
pradėta demonstruoti doku
mentinis filmas “šlovė dar
bui,” sukurtas centrinės do
kumentinių filmų studijos kū
rybinio kolektyvo. Naujasis 
paveikslas pasakoja apie 
sėkmingą hitlerininkų sugriau
tų šalies rajonų atkūrimą, 
apie pergalingą Stalininio po
karinio penkmečio plano 
įvykdymą.

Filmo autoriai pasakoja pa
prasta, aiškia paties gyveni
mo kalba, beveik chronologiš
kai apie pokarinių metų įvy
kius, parodo neaprėpiamą 
Tarybų šalį, kuri išsiplėtė nuo 
Ramiojo vandenyno ligi Balti
jos jūros, nuo Arktikos sniegų 
ligi Kolchidos sodų. Kinoa- 
paratas perkelia žiūrovą prie 
Magnitnajos kalno papėdės, į į 
Kaspijos jūros krantus, į Si
biro taigą, į Kubanes erdvos,1 
veda jį Maskvos gatvėmis, nu
leidžia į Donbaso ir Kuznec- 
ko baseino šachtas, permeta į 
karštus Viduriniosios Azijos 
smėlynus.

1945 metai. Pasibaigė Di
džiojo Tėvynės karo kauty
nės. Jo didvyriai grįžta namo 
į džiūgaujančius miestus ir 
kaimus, į brangiąsias šeimas. 
Atėjo taikiojo kuriamojo ša
lies liaudies ūkio atkūrimo 
darbo eilė; vokiečių gaujos 
sugriovė 1,710 TSR Sąjungos 
miestų, su žeme sulygino dau
giau kaip 70 tūkstančių kai
mų, griuvėsiais pavertė ištisus 
pramoninius rajonus.

1946 metų kovo mėnesį 
įvyko eilinė TSR Sąjungos 
Aukščiausiosios Tarybos se
sija. Ji apsvarstė ir priėmė 
istorinį penkmečio planą. Jo 
uždaviniai yra didingi. Per 
neregėtai trumpą laiką reikia 
ne tik atkurti prieškarinį pra
monės bei žemės ūkio lygį, 
bet ir žymiu mastu tą- lygį vir
šyti.

Ekrane pasirodo vienas iš 
pačių svarbiausių penkmečio 
plano puslapių, skirtas anglies 
pramonės atkūrimui bei iš
vystymui. 250 milijonų tonų 
anglies turi duoti TSR Sąjun
gos šachtos 1950 metais, žy
mi to išgavimo dalis tenka 
Donbasui, paralyžiuotam, gu
linčiam griuvėsiuose po vo
kiečių antplūdžio. Sukrečią

Į aptvindytų klodų, sužalotų 
mechanizmų. susprogdintų 
pastatų vardai vienas paskui 
kitą praeina pro žiūrovą. Ta
čiau nėra kliūčių, kurios 
įstengtų sustabdyti tarybinį 
žmogų. Ir štai mes matome 
1949 motų Donbasą — žydin
tį ir pilną gyvenimo. Jo mies
tai ir kaimai pasipuošė žalu
mynais, puikiais namais. An
glies kloduose 
ir tūkstančiai 
nizmų. Iš jų
tingai įsidėmės kombainą 
“Donbas,” kurio nėra nei vie
noje kitoje pasaulio šalyje. 
Naujus štrekus kasa rūdos 
kraunamoji mašina. . Po že
mo įrengtos radijo stotys, ku
rios riša vieną 
su kitu.

Naujo filmo 
bėjo ryškiai ir

dunda šimtai 
naujų mecha- 
žiūrovas ypa-

šachtos barą

autoriai suge
lti k in amai pa

rodyti būdingus pokarinio Ta
rybų Sąjungos gyvenimo bruo
žus. “šlovė darbui” demons
truoja aukštą techninę pažan
gą visose TSR Sąjungos liau
dies ūkio srityse, Tarybų ša- , 
lies pramonės ir žemės ūkio 
atgimimą nauju, ' dar labiau 
aukštu techniniu pagrindu .

3ii?ghamton, N. Y.z
Jau kelinta diena, kaip gu

liu Binghamton C i t.y Hospital 
ir dar reikės gulėti apie sa
vaitę. O kaip ilgos dienos ii* 
naktys!

Patarnavimas ir ligonių pri
žiūrėjimas, tai daug geresnis, 
negu buvo 20 metų atgal. Da
bar slaugės viską atlieka. Oi, 
kai]) smarkiai bėgioja, ypatin- 
gai mokinės.

Kalbėjausi su. grindų valy
tojomis. Jų atlyginimas labai 
menkas, tik .$75 į mėnesį lai
ko ir valgis. Vyrams moka 
po $125 į mėnesį. . .

Dabar noriu tarti ačiū 'šir
dingai giminėms ir draugams, 
kurie manęs nepamiršo aplan
kyti ligoninėj, gėlių prisiun
tė ir kitokių reikmenų! Ačiū 
visiems ir visoms!

John Vaičekauskas.

SOUTH BEND, Ind. — 
Studebaker automobilių 
korporacija pernai gavo 
$27,564,000 gryno pelno' — 
daugiau negu bet kada sa
vo istorijoj.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Kovo 14, 1950



ROJUS MIZARA

Kelias į Laimę
11-3-49 APYSAKA — 83 —

(Tąsa)
— Kišai, nes buvai kvailas! Pagaliau, mano tėvai 

nėra jau tokie blogi, kokiais juos tau piešė komu
nistas Balys Spaliukas. Jei kada parsibelsi į Lie
tuvą, jie tavęs gal dar gi ir nepamirš, gal suteiks 
kur nors gurbeli... gal pasigailės, nes jie yra ge
raširdžiai.

Aš sėdėjau, kaip užniemęs, o Lujiza pasistojo prie 
lango, praskleidė firankas, pasižvalgė, pasvajojo ir 
sau pusbalsiai tarė:

Kokia ideali diena!
Sėdusi atgal kėdėn, ji užsidegė kitą cigaretą ir 

vieną man pasiūlė, bet aš atsisakiau. Tuomet ji, 
stebėdama mane lyg ir švelnesne žiūra, paklausė:

— Ką tau daugiau sakė ta, Filadelfijos išne
šiota kojinė apie mane?

— Nieko!
— Tu ir vėl meluoji!
Aš griežtai ginčinau, jog nemeluoju; ji man nie

ko apie Lujiza daugiau nesakė.
— Jeigu Simsonienė nesakė, tai aš pasakysiu: 

aš tau taipgi esu pamelavusi. Sakiau, jog nesu my
lėjusi, — netiesa! Bet tu ta mano pasaka tikėjai?! 
Aš turėjau vyrų ne vieną, bet visi buvo nuogi. Zig- 
muntas vėliausias. Ar aš su juo gyvensiu, — neži
nau. Jis yra svarbioje tarnyboje... Ak, tie ame
rikonai! Kokie jie lengvatikiai, kokie vištgalviai!

Ji giliai atsiduso.
Aš vis tebesėdėjau kai]) apmiręs, kai]) suąkmenė- ' 

jęs. Kiekvienas Lujizos žodis, kiekvienas jos saki
nys, rodosi, man trenkė kokiu baisiu kūju į galvą 
ir aš vis tirpau ir akmenėjau. Pradėjau čiupinėti 
savo rankas; iškėlęs vieną ranką, perbraukiau per 
veidą, galvodamas, ar aš dar jaučiu, ar aš esu aš. 
Ji tai matė, bet nesijuokė, nesišaipė, o tik šaltu, 
kaip ledas, žvilgsniu dažnai mane iš naujo nudiegė.

Kiek tiek atsipeikėjęs, aš nedrąsiai paklausiau:
— Tai ką... ką žadi daryti?
— Aš? Dar nenusisprendžiau. Tiek pasakysiu: 

j-ei tu būsi žmogus, per daug nelįsi man į akis, ne- 
kiši savo nosies, kur nereikia, tai aš, kai šį namą 
parduosiu, — o parduoti ji stengsiuosi greit, — 
gal ir tau dalelę numesiu. Gyventi tau čia ilgai ne
verta. Koks čia gyvenimas: man bus nemalonu, Zig- 
muntui nesmagu ir tau — baisu!

— Man artinasi galas.
— Jei būtum buvęs vyras, būtum tai numatęs se

niau. Prisipažinsiu: jei ne su šiuo jūsų banku in
cidentas, įvykęs užvakar, aš dar būčiau su tavim 
ilgiau pasikankinusi. Dabar gi... nei tau garbės 
nei man smagumo! Atsiskirkim gražiuoju. Aš pasi
imu namą, jį parduodu ir išvykstu, kur noriu. Tu 
pasilieki čia, — senas gyventojas, — tau lieka au
tomobilis, kad ir ne naujas, bet visgi automobilis. 
Sakai, dar turi namą ...

— Abejoju, ar jis bus ko vertas . ..
— Bus-nebus, pamatysi toliau. Esi jąu senas, įo 

neginčyk! Metuzelio amžiaus gyventi' nežadi, ar 
ne? Tai kam tau turtas? Beje, klausyk, kai Zig- 
muntas sugrįš, būk vyras: nuduok šeimininką. Aš 
jam nesakysiu to, ką dabar mudu čia kalbame. Tu 
manai, man smagu prieš jo akis pasirodyti, kad aš 
užsikoriau už tokio ... Na, reikia eiti' į lauką, pa
sivaikščioti, gauti plaučiams tyresnio oro. Man taip 
trošku, o dienos gražumėlis!...

Ji praėjo pro mane išdidžiai, nepaisančiai, kaip 
ponia pro savo tarną, — mažavertį, tamsų, nesusi
pratusi •

Aš dar vis tūlą laiką sėdėjau ir dairiausi po sa- 
lioną: sotinau savo 'akis šiuo puošniu kambariu, 
kuriame visai neseniai žadėjau ramiai praleisti sa
vo senatvę.

SKYRIUS SEPTYNIOLIKTAS
.)• .

Kol po šiurkščių smūgių atsikvošėjau ir visapu
siai įsisąmoninau, jog aš nebesu nei fabrikantas, 
nei bankininkas, nei gi turtingas, praėjo nemažai 
laiko. Nelengva buvo sutapti su atsistojusiu ties 
manim gyvenimo bangų išplaktu faktu, lyg sakan
čiu:, tu esi eilinis skurdžius, darbo žmogus, kokiuo 

- buvai.prieš daugelį metų!
Aš jau nebe , ponas — šis titulas išnyko iš mano 

žodyno — pro pakaušį jis man išgaravo!
Tik dabar aš buvau jau nebejaunas, palaužtos 

sveikatos ir žiauriai pritrenktas moralio smūgio. 
Tūliems mano pažįstamiems patapau pajuokos daik
teliu, o kitiems — pasigailėjimo verta menkysta. 
Nemažai senų mano bičiulių, biznierių, jau iš tolo 
venge mane net sutikti. O kurie pratardavo man 
žodį, jis buvo lydimas paniekinančios'šypsenos.

Porą mėnesių būdamas ligoninėje, — gydžiausi 
hūo nerviško vidurių sukrėtimo, — nuolat galvojau, 
kur slėpėsi mano klaidų šaknys? O klaidų aš pa
dariau ! Kas gi kitas mane privedė prie bankrūto ir 

^didžios gėdos!
“Kaip visa tai įvyko?” nuolat klausiau savęs. Jei 

būčiau pasirodęs vyru, o ne avinu, tai gal Lujiza 
(drauge i£ namas) būtu buvusi išgelbėta ilgesniam 
laikui. Kai radau ją lovoje su Zigmuntu Dbbilėnu, 
reikėjo įgauti vyriškos drąsos, pasiimti gera lazda 

'■ jr motis abiem šonus aptaisyti, — kas jau būtų 
buvęs, tas! Bet ir vėl. .. Argi ši klaida, jei ji ir bu

vo klaida, yra pati mano klaidų vįrtinėje ženkly- 
viausia? Ar ne didesnė ji buvo, kai aš, patėvį pa
likęs, persikėliau gyventi į Ugniškius, pas va
gius? ... O gal dar kvailesnį darbą atlikau, kai pa
sirinkau kelią, vedantį į pralobimą... Ar teisingai 
pasielgiau, atstumdamas Dorą, kuomet ji, po vyro 
mirties, būtų sutikusi už manęs tekėti ir galėjome 
abu išvien auginti mudviejų dukrelę, kurios aš žiau
riai ir neteisingai išsžadėjau? ...

Kiekvienas šių klausimų draskė man širdį, kaip 
iešmas, bet tai buvo klausimai api-e praeitį, kuri ne
begrįš, net jei aš ir duočiau jiems teisingiausį atsa
kymą.

O gal gi aš turėjau būti dėkingas Lujizai, kai ji 
pasiskubino manimi atsipalaiduoti, paliekant, kai 
mažiau Vandenmiesčio žmonių ją pažino? Ar būtų 
buvę man sveikiau, jei komersantas Čia pat būtų 
gyvenęs, su ja nuolat turėjęs intymiausių reikalų ir 
abu iš manęs būtų sau skaniai juokęsi, mane žemin
dami?

Ramino mane vienas įvykis Vandenmiestyj: už
darė savo duris dar du dideli bankai, daug kartų 
stambesni už tą, kurin aš buvau sukišęs nagus. Juo
du nusmelkė daugiau žmonių pinigų, sudėtų sau
gojimui nei mūsiškis.

Šis skandalas užmiršino mūsų “tarptautinio” 
banko sužlugimą. Dabar aš jau galėjau drąsiau su
tikti tuos, kurių taupyba sutirpo Tarptautinio Ko
mercijos ir Taupybos Banko vagių kišenėje.

Mūsų clepozi toriams buvo pranešta, jog pirmuo
ju išmokėjimu jiems bus grąžinta jų indėlių penk
tas nuošimtis, o jei vagys bus sugauti, jei pas juos 
pavogto turto bus kiek tiek surasta, tai išmokės 
dar» po vieną kitą nuošimtį. Bet apie vagių sugavi
mą žinių vis nebuvo, nes tai mažiausiai bet kam, 
apart depozitorių, rūpėjo.

Vandenmiestis atrodė, kaip po baisiausios nelai
mės. Paleisti iš fabrikų žmonės tingiai tąsėsi po 
šaligatvius, paupiu, snūduriojo parkuose, būreliais 
klegėjo arba sėdėjo namie neviltėje. Buvo ir tokių, 
kurie siuto, dūko, rėkė, kaltindami tą bei kitą as
menį, dažnai nieko bendra neturinti su apverktinos 
jų būklės priežastimi.

Krautuvės užsidarinėjo, bankrūto verčiamos, ne
galėdamos produktų parduoti, o žmonės pusbadžiai 
gyveno, negalėdami jų įpirkti, kaltindami blogus 
laikus ir laukdami geresniųjų.

Iš viso mano turto beliko man tik vienas aplū
žęs dviejų aukštų apleistas namelis, kasdien belau
kiąs pasmerkimo mirčiai, stovįs paliai geležinkelį, 
tuščių, uždarytų fabrikų rajone. Išnuomavęs apa
tinį aukštą kitiems, aš pats įsitaisiau gyventi vir
šutiniame.

Viešbučiai, restoranai, klubai dabar man tebuvo 
tik gražus prisiminimas, it senas sapnas.

Maikis Kilpa dabar gali pagyventi nešildomame, 
be elektros, keturių apleistų kambarių bute vienas, 
kaip pustelninkas. Jis gali pats pasišluoti, pasi
skalbti, parsinešti iš krautuvės ir išsivirti, jei nori 
savo gyvybę kūne palaikyti.

Keitėsi laikai, keitėsi ir mano išvaizda:' susitrau
kė ir padribo pilvas, susiraukšlėjo ir aitriai sugelto- 
nėjo veidas, o pasmakrėje matojosi negražios gurk- 
linės nuokabos, kaip tuščios tarbelės. Kiek buvo li
kę paausiuose plaukų, jie baltavo, kaip sniegas.

Pardavęs automobilį, susirankiojęs likučius, su
skaitęs savo skolas ir turtą, suradau, jog aš dar 
galiu per tūlą laiką skrumnai išsiversti, jei krizė 
ilgai nesitęs, o jei ji blogės, jei žmonės, gyveną ma
no name, pajamų neteks ir negalės nuomos užsi
mokėti, tai Maikis Kilpa liks eilinis bomas, valkata.

Neturėdamas draugų, su kuriais galėčiau dažniau 
susitikti ir pasiguosti, nesant jokio darbo, aš ėmiau
si baigti rašyti kadaise pradėtus savo gyvenimo 
nuotykius, užfiksuoti išgyventuosius sielos vingius, 
smulkiau apibrėžiant svarbesnius mano su kitais 
pokalbius, biznio eigą, išjaustus džiaugsmus ir siel
vartus. Surašysiu, galvojau, ilgą r^štą ir paliksiu 
Balandžiui: tegu jis skaito, j-ei nori, — gal jis su
ras ką įdomaus, gal paduos kokiam laikraščiui. Te
gu žmonės gardžiai pasijuokia iš Maikio Kilpos 
atliktų kvailybių! O gal atsiras ir tokių, kurie — 
skaitydami — dargi ir pasimokys, nors tuo labai 
abejoju!

Nevyksta man rašyti. Galva tingi, dažnai svaigs
ta, atsisako mąstyti, — tai rodo, kad ji ne tam 
gimė. O ranka vos bepajėgia suvaldyti plunksną.

Rašau, kaip Dovydas psalmės.
II. 1

Netikėtai pas mane užkliuvo Lujiza su Zigmuntu 
Dobilė.nu. • Abu atrodė, gal nuduotai, linksmi.

— Dar tu, Maiki, vis gyvas?! — buvo jos pir
mieji žodžiai, drėbti su pasityčiojimo šypsena. — 
Bet ir susitraukei! Iš samčio tepasi liko tik menkas 
šaukštelis! s '

— Dar gyvas, per anksti n-esidžiaukit! Sėskit, jei 
norite, — nepaisančiai atsakiau.

Aš pasistojau, nes iš viso mano bute tebuvo tik 
viena kėdė ir toji girgždėjo, kaip netepti ūkininko 
ratai. 5

Lujiza atsisakė man ir mano vargingam butui 
suteikti garbę.

— Ką tu čia, seni, pėckoji? — klausė Dobilėnas, 
pastebėjęs mano raštą ant stalo. — Tokiame savo 
amžiuje dar mokaisi rašyti?! •

— Nuodėmes skaičiuoju, — atsakiau. — Ko gi 
judu daugiau iš manęs dar benorite? Aš jums nesu 
niekuo kaltas.

Lujiza paviršutiniškai pasižvalgė po butą. Krės
dama ant grindų ęigarėto pelenus, prakošė:

(Bus daugiau)

Washington, D. C.
■ I

Vietine Morgen Freiheit 
Ass’n, kuri darbuojasi gauti 
naujų skaitytojų ir aukų dėl 
žydų liaudies dienraščio Mor
gen Freiheit, buvo surengusi 
vakarienę 19 d. vasario. Įžan
ga buvo $1.75 y patai, i pa
kvietimą atsilankė apie 125 
žmonės.

Stalai, kaip visada, buvo 
gražiai prirengti ir gėlėmis 
papuošti. Susirinkę jautėsi 
smagiai. Po vakarienės pir
mininkas pakvietė publiką 
nusiraminti. Drg. S. Almazo
vas sakė prakalbą, kuri tęsė
si virš valandos laiko. Jis 
faktais įrodė, kaip svarbu yra 
remti darbininkišką progrc- 
syvę spaudą.

Pažangūs žmonės ir darbi
ninkai per 28 metus jau re
mia aukomis liaudišką dien- 
rašttį Morgen Freiheit ir (tam 
reikalui virš tris milidnus do
lerių per tą laiką Sukėlė.

Šiandien progresyvci spau
dai dar sunkiau yra verstis. 
Jis nurodė, kaip labai reika
linga šiam dienraščiui tuo- 
jautinė parama. Washingto- 
no kolonijai skiriama $3,500 
sukelti, kad dienraštį išgelbė
jus iš pavojaus.

Susirinkusi publika reikalą 
gerai suprato ir įvertino, nes 
ant vietos sukėlė $1,650 au
komis. Didėlis ačiū!

★
Morgen Freiheit Ass’n kiek

vieną pirmą dieną mėnesio 
rengia atviras diskusijas ir į 
pakvietimus publika gerai 
lankosi. Vasario 1 d. kalbėjo 
Howard Fast, apie civiliu tei- 

I

šių i reikalus. Jis yra žymus 
rašytojas. Kovo 1 d. kalbėjo 
Morgen Freiheit redaktorius 
apie žydų tautos reikalus 

M. Kleinauskienė, III. Rindze- 
vičienė, EI. Barusienė, Teresė 
Gevenauskienė ir M. Benevi- 
čienė 50 c. Viso aukų su
rinkta $122.50. širdingai ačiū 
už aukas. Geo. Shimajtis.

davė gerą koncertą. Įžanga 
buvo $1.20 asmeniui. Į kon
certą atsilankė apie 300 žmo
nių.

Laisvės Choras, vadovystėje 
Meandy Shain, labai gražiai 
dainavo žydų ir anglų dainas. 
Solistas J. Barkin sudainavo 
kelias liaudiškas dainas.

Publika buvo patenkinta, 
karštai sveikino dainininkus. 
Choras jau pradėjo lavintis ir 
ruoštis prie gegužinio koncer
to. Vėlinu daug gerų pasek
mių, jums, draugai choriečiai, 
kultūros darbe!

Steponas Joniškietis.

Montello, Mass.
Kovo 4 d., Lietuvių Tautiš

ko Namo adatinėje salėje, tur 
rėjome draugišką vakarą pa
ramai Jono Karsono, kad nu
pirkus jam naujas medines 
kojas.

Gražus būrys susirinko vei
kėjų ir draugų ir gražiai va
karą praleido, prie skanių už
kandžių. Užkandžius paga
mino mūsų veikėjai Kazimie
ra Čereškienė ii* Kazimieras 
Rawkis, mat, tas parengimas 
įvyko Kazimierų dienoj.

Aukavo tam reikalui seka
mai : P. Garnys ir Moterų Ap
šviestos Kliubas po $10. Po 
$5: K. Kalvelienė, A. čerka
sas, G. Šimaitis, K. Rawkis, 
Teatrai is Ratelis, K. Beniulis, 
J. Vaitaitis, P. O. Klimas, M. 
J. Gutauskai ir M. F. Morke- 
vičiai.

Po $3: P. Baron, Mrs. i)’ 
Mr. Skirmantai ir J. A. Ku
kaičiai. Po $2: J. Kamins
kas, A. R. Wallen, J. Grigas, 
G. E. Steponauskai, LLD 6 
kp., J. A. Staškus, Mrs. ir 
Mr. D. Vitkauskai, P. A. Mic
kevičienė ir J. K. Sireikiai.

Visi Laisvės skaitytojai, LDS 
nariai ir ALDLD nariai, įsitė- 
mykite šių įstaigų antrašus, ir 
kada susirašinėjate, tai adre
suokite taip, kaip čia nuro
doma :

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

Tel. Virginia 9-1827

Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas

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

Lietuvių Literatūros 
Draugija

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

Lietuvių Namo 
Bendrovė

ir
Liberty Auditorium

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

Tel. Virginia 9-4678

ĮSITEMYKITE!

Po $1 aukavo: S. Beržinie-
- nė, EI. Pūkelis, Montellos
> draugai, P. Jukelis, M. Budri-
- kis, Ch. Walent, J. Stigienė,
- Al. Wallen, J. Petruškevičius.

M. K. Skliutai, L. Končius 
» (bitininkas), A. P. Chesnut,

1950 metais. Įžanga buvo $1. 
Į pakvietimus skaitlingai pu
blika atsiliepė. Po kalbos 
buvo mandagiai statomi įvai
rūs klausimai. Diskusijos tei
kia daug naudos.

Vasario 26 d. Washingtone 

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

žydų tautos Laisvės Choras'J. Vaitekūnas, M. Potsienė,
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Bus Dvi Dienas: šeštadienį ir Sekmadienį

Kovo-March 25 ir 26
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George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiam
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Kasdieną bus margumynų programa ir šokiai
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LIBERTY AUDITORIUM
(Lietuvių Kultųriniaihe Centre)

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

Įžanga 40c asmeniui (valdžiai taksai įskaityti)

Geri valgiai, pilni pietūs dienom ir vakarais
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(> Laukiame dovanų iš visos Amerikos daiktais ir pinigais 
Visi ir visur rūpinkimės sustiprinimu savo dienraščio 
finansiniai!
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4 pusl.r—Laisve (Libertyį Lith. Daily)—Antr.j Kovo 14, 1950.
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Miami, Fla.
Apie Miamio Demokratinių 

Lietuvių Darbuotę
Kovo 5-tą d. buvo laiky

tas LLD 75-tos kuopos susi
rinkimas. Nors nariu susirin
ko neperdaugiausia, bet kurie 
dalyvavo — ėmė balsą ir ap
kalbėjo organizacijos reika
lus. Rimtai kalbėjo apie LLD 
jubiliejų, kaip nariai šiais mo
tais apvaikščios organizacijos 
gimtadieni. Finansų sekreto
rius drg. Paul Johns prane
šė. kad nariai duokles jau be
veik visi pasimokėjo, apart 
keturių, už 1950 metus. Se
kretorius prižadėjo iki sekan
čio kuopos susirinkimo gauti 
duokles ir iš pastarųjų.

Aukos nuo Miami draugų 
dėl visuomeniškų reikalų: 
Laisvės bazarui $25; pasvei
kinta Laisvės B-vės šėrininkų 
suvažiavimas su $25; lietuvių 
ir kiti] gynimui nuo deporta
vimo $25; streikuojantiems 
mainieriams $10. šios aukos 
sudėtos laike dviejų mėnesių.

Sekančiame kuopos susirin
kime drg. V. Paukštys skai
tys paskaitą, referatą. Tema 
pavesta pačiam prelegentui 
pasirinkti. Kuopos nariai, 

’nesnauskite, o kalbinkite ir 
kitus j susirinkimą, kuris 
įvyks balandžio 2-rą d., pas 
Paukštaičius. Išgirsite ką tai 
naujo!

Mūsų Parengimai
Vasario 26 d. įvyko demo

kratiškas, kartu draugiškas 
pasilinksminimas - piknikas ii 
kartu susiėjimas su svečiais iš 
visos plačios šalies. Publikos 
buvo daugiau, negu rengėjai 
tikėjosi. Dalyvavo lietuvių 
“from coast-to-coast.” Ir visi 
linksmai laiką praleido, besi
kalbant su savo senos pažin
ties draugais. (J kurie netin
gėjo, tai sukosi-šoko valcą, 
polką, suktinėlį ir kt.

šiame piknike draugės mo
terys neatėjo tuščiomis. Drg. 
E. K. Sliekienė paaukojo-do- 
vano.jo auksinę špilką ir aus
karus, Margareta Walley — 
3 tortus, N. Tamošiūnienė ir 
M. Meison—kelias duonas it I
daugiau- ką. Tai jau ne pirma 
dovana nuo šių draugių, ku
rios dirba parengimuose ir 

. aukoja. Ne tik darbą, bet ii 
saV0 pagamintų valgių bei 
kitų dalykų aukoja. '

Minėtą pažmonį surengė 
LLD kuopg, o jame darbavo
si patarnavimui svečiams ir 
vietiniams sekanti draugai ir 
draugės: N. Tamošiūnienė, 
M. Meisonienė, L. Pultin, E. 
K. Sliekienė, M. Walley, S. 

' Meison, A. Mason, J. Sliekas 
ir J. Paukštaitis. Tai nuo- 

I latiniai draugai ir draugės, 
i kurie darbuojasi parengimuo- 
I se.

Juozų Diena Kovo 19
I šaunus apvaikščiojimas Juo-

zų dienos įvyks kovo (March) 
19-tą d., pas Mockų. Tame 
Juozų varduvių apvaikščioji- 
me visi būsime Juozai ir Juo
zienės. Kaip svečiai, taip ir 
vietiniai esate kviečiami į Juo
zines. P. Mockaus ūkis vi
siems žinomas ir visi tą dieną 
visus reikalus padėkime Į už
mirštį, o traukime susitikti ir 
pasimatyti su Juozais ir Juo- 
zienėmis.

Aš ligišiol dar vis
M. Antanuk. .

Baltimore, Md.

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮSIGYKIT JAS TUOJAU 

I •
Y ___ . - ' .i ..............> > ■■■■ ■■ *

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė

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

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

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

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

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

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

Knyga turi 128 puslapiui Kaina $1.00.

Kita svarbi knyga yra

Darbininkui Sveikata
Parašė

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

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

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius, 
paradytas

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

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

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

Virėja
Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui

Knyga is 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.

IŠ Smetoninių Prakalbų

Vasario 26 d. atsibuvo sme
toninių Lietuvos “vaduotojų“ 
prakalbos. Publikos atsilan
kė virš 100, kurios didesnę pu
sę sudarė dipukai. Aukų su
rinko 61 dolerį su centais.-Bu
vo du kalbėtojai — dr. Alena 
Armonavičienė, neseniai atvy
kus iš Vokietijos, “įžymi Lie
tuvos advokatė” ir Juozas 
Tysliava, Vienybės redakto
rius. Pirmininkavo įžymus 
advokatas Nadas Rastenis.

Pirmutinė kalbėjo p. A. Ar
monavičienė, gerai išsilaiky
dama smetoninėje vagoje. 
Smetonai valdant, Lietuva 
buvus mažiukė Amerika, o ne
kurtoms net geresnė (mato
mai, ponia kalbėtoja ir save 
priskaito prie nekuriu) už di
džiąją Ameriką. Ponia Ar-, 
monavičienė sakė, kad ji ir jos 
vienminčiai “pasirinko valka
tos lazdą ir užsidėjo ant pe
čių ubago maišą ne todėl, kad 
Lietuvoje vargas juos būtų 
spaudęs, bet todėl, kad neno
rėjo nusilenkti bolševikams.” 
Bet šitas jų “pažeminimas” 
baigsis su nugalėjimu bolše
vizmo, kuris įvyks ne u.ž ilgo. 
Tuomet “lazdos ir maišai” ke
liaus į muziejų, o ponai į sa
vo buvusį pašaukimą. Dabar
tiniu laiku, tai būsimiems Lie
tuvos valdonams ir visiems 
.jos ponams neduoda ramiai 
užmigti kaimynų kėsinimasis 
iš naujo pavergti Lietuvą. Pa
sak p. Armonienės: kaip tik 
-Lietuvas bus “išlaisvinta” 
nuo dabartinių “okupantų,” 
tai tuojau šoks Lietuvą pasi
dalinti gudai, lenkai ir vokie
čiai. Kad naują puolimą at
mušti, tai visi smetonininkai 
jau dabar privalo ruoštis bai
siai vainai. Matote, kokia 
baisi “nelaimė.” “Milinys luš 
ir vaiką užmuš.” Nei valsty
bės, nei kaimynų dar neturi, 
o jau verkia, kad atims!

Perstatų J. Tysliava. Ad
vokatas Rastenis panaudoja 
visus turimus gabumus: Di
džiausio pasiryžimo Lietuvos 
vaduotojas, aukščiausio išsila
vinimo gabiausias ir talentin
giausias poetas, ne tik Ame
rikoje, bet visame pasaulyje, 
gabiausias lietuvis kalbėtojas, 
geriausias žurnalistas, redak
torius, ir dar nemažai men
kesnės vertės talentų suminė
jo. Po tokio perstatymo,’ vi
sai natūralu, kad ponas Tys
liava turėjo garbės jaustis 
gaidžiu ant savos tvoros. Var
žytis nebuvo nei reikalo, nei 
prieš ką. Pirmais sakiniais 
“pritrenkus” klausytojus, p. 
Tysliava pradėjo nenatūraliai 
žemai nuleistu balsu sekamai: 
“Pirmininkas, kalbėtoja ir pu
blika uždėjote man tokią sun
kią naštą, kad man0 durna 
galva nežino, kaip aš ją pa
kelsiu.” Iš “temos,” kalbos 
turinio, technikos ir gestiku
liacijos visiems buvo aišku, 
kad pasididžiavimas “durna 
galva” buvo padarytas be ap- 
sirokavimo, bereikalingai ir 
be naudos. Nepavydėtino ga
bumo poetas apskrido “visą 
žemę,” liesdamas gyvenimo 
tiktąi “gerąją“ pusę. Pasak 
Juozo: Pirmutiniams lietu
viams pribuvus šion šalin be 
rašto ir be kalbos, sulindus į 
mainas, galėjai manyti ‘juos 
žuvus sau ir tautai. Bet ap
sigavo tas, kuris taip manė, 
žiūrėkite, kokias tautiškas ver
tybes šitie tamsūs bemoksliai 
sukūrė. Visą Šalį nusėjo pa
rapijomis, bažnyčiomis, kle
bonijomis, parapijinėmis mo
kyklomis, salėmis, parkais ir

kapinėmis. O kas stebėtiniau- 
sia, kad šitie tamsūs, nemoky
ti tėvai savo vaikus išleido 
aukštus mokslus, pervarė per 
universitetus, padarė visokiais 
profesionalais, kaip koki ba- 
gočiai. O apie tokį “menk
niekį,” kad darbo žmonių, 
neišskiriant ir lietuvių, dides
nė puse vaikų dėl nedateklių 
yra priversti lysti Į kasyklas 
ir fabrikus nebaigę pradinės 
mokyklos, tai p. Tysliavai ne
teko sužinoti, žinoma, net ir 
tysliaviniams gyvenimas būtų 
perdaug monotoniškas, jeigu 
nepasitaikytų vienas kitas su
krėtimas. Bet ir tokiais atve
jais razumna galva sugeba 
išlaikyt balansą, nenukryps
tant nuo smetoninės linijos, 
štai koks užkliuvimas buvo su 
senais ateiviais: "'Atsiekus tą, 
kas viršuj paminėta, seniai 
pamatė save pražilusiais, nu
plikusiais ir jau prisiartinu
siais prie amžinybes duobės, 
bet neturinčiais kam palikti 
(nežinia, kadėl Juozas nieko 
neskyrė senų lietuvių išmoks
lintiems vaikams) užgyventų 
turtų ir kultūrinių įstaigų. Ir 
jei Juozas nebūtų suradęs 
šiem turtam palikuonių, tai 
pražilę plikiai būtų turėję j 
atidti mirtį neribotam laikui. 
O keblumo čia būta visaji ma
žai: “Dievo paukšteliai”
paveldėjimui senųjų lietu
vių sutaupytų turtų ir kul
tūrinių įstaigų taip gerai 
tinka, kaip katinas prie deš
ros. Dabar seniai gali ra
miai mirti, nes .jų palikimus 
dievo paukšteliai sules, kai]) 
laukiniai paukščiai dievo sėtą 
sėklą.

Kas link smetonines Lietu
vos, tai p. Tysliava nėra iš
imtis; kaip visiems smetoni- 
nihkams, taip ir jam prie 
Smetonos buvę tiek gerumų, 
kiek tik jie sugeba pripasako
ti. žinoma, ne be to, kad 
pikta dvasia prisitaikius nepa
lietų barščių. Boginant sme
toninę “laisvę,” pasitaikė se
kantis liežuvio paslydimas: 
Ponas Mikuckis, kuris dabar
tiniu laiku čia jūsų salėje 
švarina grindis, kai buvo 
Kauno policijos komendantu, 
Lai prieš jį visas Kaunas dre
bėjo! Matote, kokia buvo 
smetoninė “laisve”! Prieš vie
ną Mikuckį 125,000 Kauno 
gyventojų drebėjo, neišski
riant nė pačių smetonininkų. 
Šitos “paslapties” atidengi
mas labai “prieteliškai” pasi
tarnavo p. Mikuckiui, nes čia, 
Amerikoje, nežiūrint kokių 
pažvalgų žmonės būtų, tam. 
prieš kurį žmonės turėjo dre
bėti, didelės pagarbos nejau
čia. Kaip nei vienam, taip 
ir p. Mikuckiui praeities grie- 
kai garbės nedaro, ypač jam 
dirbant Lietuvių salėje, būtų 
išėję labai į sveikatą, jeigu p. 
Tysliava savo prieteliaus pa
dėtį būtų supratęs.

Kas link Lietuvos “išlais
vinimo,“ tai, pasak p. Tyslia- 
vos,' viskas priklauso nuo pa
saulinės padėties, o ta “padė
tis”—tai karas, ir tai greičiau, 
negu kas mano. Nes, apari 
Tysliavos, niekas kitas karo 
ruošėjų nežino ir nepažįsta, o 
tie ruošėjai karą pradės kada 
sumislinę su nieku nesitarda- 
mi. Nereikia nei pridėti, kad 
karas nepalies nei vieno fa
šisto, išmuš tik tuos, kurie 
priešinasi fašizmui. O po to 
pats Juozas, nuėjęs ‘Lietuvon, 
perplėš “raudoną ‘skarmalą“ 
ir bus baigta.

Man biskį gaila Juozo, kad 
jo pasišovimas baigti kalbą 
labai dramatiškai neišdegė. 
Pakalbėjęs iki “skarmalo plė
šimo,” plėšimą imitavo veido 
išraiška, kūno sulenkimu ii 
rankų išskėtimu, kiek tik ske
čiasi, tuomi baigdamas lošį ir 
kalbą. Bet publika šitos 
“dramatiškos” scenos ne
suprato. Keliolikai delnų 
pliaukšterėjus, laukė tolimes
nių veiksmų. Juozui niekas 
daugiau nebuvo galima veik
ti, kaip žengus žingsnį pir
myn ir linkterėjus pranešti: 
“Aš baigiu.” Matote, kokių 
nuotikių gyvenime atsitinka. 
Jeigu žmogui nepasitaikytų 
parpulti, tai nebūtų progos at
sikelti. Klausovas.

LDS 152 kp. susirinkimas 
įvyko 5 d. kovo. Raštininkas 
pranešė, kad aplaikė brošiū
ra i tę: “Vis. Tie Mūsų Vidu
riai“ — paskaitą, kurią pa
rašė’ Dr. J. J. Kašk jaučius. 
Centras pataria ją skaityti 
susirinkime. Kadangi šis su
sirinkimas buvo neskaitlingas, 
tai atidėta ant sekamo.

Serga trys nariai: A. Stoš-
J. Urmonas ir J. šimo- 

greitaiuis. Linkime jiems 
pasveikti.

metai 
Draugi- 

Tai labai svar-

šiemet sukanka
Lietuvių Literatūros 
jos gyva vinių i. 
bi apšvietos .ir kultūros orga
nizacija. Ją reikia pagerbti 
ir paremti. Daugelyje kolo
nijų rengiami parengimai ir 
renkamos aukos.

Pas mus LLD reikalams au
kojo A. Kuzmickas $1. Po 50 
centu : J. Mardosa ir P. Kri
zai) ausk as. 
už aukas! Kurie d ai 
ir norite, tai prašomo paau
koti, nes tam reikalui turime

n P

sako ir “šventas” raštas.
“Rogues” Regiment” filmą 

verta visiems pamatyti ii’ ypa
tingai iš Vokietijos atvyku
sioms lietuviams. Filmoje pa
rodo, kaip naciai slėpdami sa
vo praeitį net iš rankų išde
gina “SS“ ženklus.

tiniais būriais užpuldinėja 
anglus, kurie ardo mašinų 
ir plieno fabrikus. Anglų 
komanda įsakė savo ka
riuomenei šaudyti trukdan
čius fabrikų ardymą vokie
čius.

Vokiečių valdyba sako, 
Anglija bijo, kad fabriki
niai vokiečių dirbiniai galė
tų pakenkti anglų bizniui 

todėlačiū užsieninėse rinkose;
nariams už anglai ir ardo vokiečių fa-

brikus.

PADĖKA
Nuoširdžiausiai tariu

LLD 31 kuopos
užuojautą ir dovaną mano li
goje. Jūsų draugiškumas daug 
man pagelbėjo nugalėti ligą.
Todėl vardan ALDLD 31 kuo- PARSIDUODA FLORIDOJ 
pos aukoju $3 paramai dien
raščio Laisvės, kuris visados i si ūbos vienoje vietoje, su daug že- 
teisingai gynė progreso reika- T6sL visai mieste; rendų neša $175I j menesj. Arti gražio? Silver Springs 

u z gėlės beach. Taksai dykai, jei savininkas
ant vietos gyventų. — $12,000. Be 
agento.

lūs. Didelis ačiū
P. L. Zarkauskams.

John Wasvell

Bandė nušaut Lebano 
premjerą, bet nušovė 
du kitus žmones

Beirut, Lebanas. — 
nas syrų

Jau-
tautybes vyras

Ačiū draugams \bankiete šovė, taikydamas 
. išgalite 'Lebano premjerui Diadui 

les-Solh’ui, bet nepataikė, o 
nušovė du kitus žmones. 

K. feovikas suimtas.
/I -Jis mojosi nudėti prem

jerą už tai, kad
i valdžia sušaudė

PARDAVIMAI
Šešių apartmentų išnuomuotos dvi

Parsiduoda Floridoje
1 Parsiduoda 5-kių didelių kamba
rių namas, viena mailč 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 j kitą miestą. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės: J. G. 1723 
So. Pond St., Ocala, Florida 

(42-47)

Lebano 
Antoną 

------- - Saadeh, Syrijos Nacionalis- 
Moteru Apšvieto.s^kliubas I tų Partijos vadą.
likė dovaną nuo norwoo- ^Ta partija reikalauja “di
es Sarapienes, ant kurios džiošios” Syrijos, kur jinai 

is paskyrė sudarytų vieną valstybę su 
•augui J. Lebanu, Iraku, Jordanu’ir 
odiniu l<0; | arabiškąja Palestinos da-

$10 nupirkimui dr;
Karsonui naujų me
jų ir $5 V. Andrulio gynimui j 
ir bendrai civiliu teisiu gyni- j * •

Įsakyta anglam šaudyt 
vokiečius, kurie priešinasi

mo reikalams.
Laisvės skaitytojas J. Stoš

kus, perskaitęs Laisvėje, kad 
eina vajus sukėlimui pinigų, 
kad nupirkus Karsonui naujas 
kojas, tuojau pasiuntė per S. 
Penkauską $10. Vėliau jis ir 
žmona dalyvavo parengime 
Karsono paramai ii- dar pa
aukojo $2. Tai nuoširdus pri
jautimas nelaimėje draugo.

Vinco Andrulio apgynimo 
reikalams ruošiamas vakaras 
šeštadienį, kovo 18 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Tautiško 
Namo apatinėje svetainėje. 
Visi kviečiami dalyvauti.
’ Drg. V. Senkevičių ištiko 
nelaime. Ką tai nešdamas ar
ti namų paslydo ant ledo ir 
nusilaužė dešinę koją. Ran
dasi Brockton City ligoninėje. 
Linkiu greitai pasveikti.

Žolynas.

Lewistoo-Anbiirn, Me.
Vasario 28 d. 'atsibuvo LLD 

31 kuopos metinis susirinki
mas. Nariu į susirinkimą at
silankė nemažai. Kuopos se
kretorius išdavė raportą iš 
pereitų metų veiklos.

Labai gerai, kad jau visi 
nariai už 1950 metus sumokė
jo duokles ir gavo po gerą 
knygą—“Petro Cvirkos Apy
sakos.”

Draugai, būtu labai gerai, 
kad Draugijos jubiliejaus pro
ga kiekvienas pasidarbuotume 
ir gautume nors po vieną na
rį. .Prie Draugijos reikia kal
binti visus laisvę ir pažangą 
mylinčius ir naujai atvykusius 
lietuvius. Ačiū mūsų kuopos 
narių vieningumui, ji gyvuoja 
dvasiniai ir finansiniai gerai.

Vieną iš mūsų narių ištiko 
nelaimė ir pateko į ligoninę, 
kui’ išbuvo trejetą savaičių. 
LLD 31 kuopos vardu buvo 
pasiųsta užuojautos atvirukas 
ir dovanėlė. Narys sveiksta 
ir jau randasi namie.

Apgynimui; Vinco Andrulio 
reikalams LDS 45 kuopos na
riai sukėlė $5.25. Po $1 au
kavo: C. B. Stepon, Minna 
Wildner, Rožė Šileikienė, Vin
centas Martinkus ir Frank 
Apšeiga, o A. Liaudanskienė 
25 c. Visiems ačiū už aukas!

Skelbia1 spauda, kad Chica- 
goj plieno fabrike dirba sme- 
tonlninkas generolas Povilas 
Plechavičius. Apie jį neten
ka daug rašyti, >Jai žinomas 
darbo žmonių priešas. Jeigu 
tiesa, kad jis dabai* fabrike 
dirba, tai ir gerai—lai pelno 
duoną prakaite savo, o kas 
nedirba, tas nevalgo. Taip

Frankfurt, Vokietija. — 
Vokiečiai darbininkai šim-

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

ALDLD 6 kuopa rengia draugiš
ką vakarą ateivių gynimo naudai, 
kartu ir V. Andrulio gynimo reika
lu. Jvyks kovo (March) 18 d., Lie
tuvių Tautiškame name, apatinėje 
salėje. Kviečiame visus žmones, 
branginančius tiesą ir laisvę daly
vauti šiame parengime. Bus namie 
gaminti valgiai ir taipgi geri 
mai. Įžanga nemokamai.

. (46-47)

gėri-

ROCHESTER, N. Y.
Prakalbos. Rengia.ALDLD 50-ta ir 

110-ta kuopos, kovo (March) 19-tą. 
Pradžia 2-rą vai. po pietų, Gedemino 
salėje, 575 Joseph Ave. Kalbės Vin
cas Andrulis, dienraščio Vilnies re
daktorius iš Chicago, III. Pq prakal
bų bus draugiška vakarienė, malo
nėkite visi dalyvauti. Kviečia Ren
gimo Komisija. (46-47)

Matthew A 
BUVUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

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. Karkiančius, H. D.
530 Summer Ave.

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
I ■

Geri Valgiai laukia jūsų visada
DEGTINĖS, VYNAI IR ALŪS

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT FVT^lTON
E Vergreen 4-9407 ’ 1. 0 x VF

SHUFFLE BOARD

■■■■■■M
h CHARLES J. ROMAN

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- JI 
manęs dieną 'ar;! 1 

greit suteiksime !!

Liūdesio 
tęs prie 
naktį, 
modernišką patarnavimą. < > 
Patogiai ir gražiai mo- «• 
dern'iškai įruošta mūsų < ■ 
šermeninė. Mūsų patama- ; • 
vimu ir kainomis būsite ; • 
patenkinti. į;

1113 ML VerriojLSL 1
Philadelphia, Tp. <

Tel. Poplar 4110 J 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

5 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Kovo 14, 1950
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NewYbito^^^ZInios
Iš LDS 1 Kuopos 
Susirinkimo

LAISVES BAZARAS
Williamsburg Brooklyn,

N. Y. — Kovo 7 d., TL. A. 
Pil. Klubo svetainėje, 280 
Union Avė., buvo LDS 1 kuo
pos susirinkimas. ■

Paviršutiniai pažiūrėjus, at
rodo, kad kuopoje jviskas ge
rai. Nariai mokestis mokasi 
gerai, susispendavusiu kaip i)’ 
nėra. Ligonių irgi tik dvi — 
drg. Simonavičienė serga jau 
senokai, cukrine liga: drg. 
Kasmočienė irgi sirginėja. Ve
lijame joms kuo greičiausia 
pasveikti.

Bet, štai, kas yra negerai: j 
jau tūlas laikas neįrašome 
naujų narių Į kuopą. Kad ii’ 
Įrašoma kai kada, tai visgi 
tiek neužtenka Įrašyti tokioje 
kolonijoje, kaip Williamsbur-; 
gas. čia yra didelė lietuvių 
kolonija ir vietoje gyvenantie
ji nariai, jeigu pasistengtų, 
gautų naujų narių.

Komisijos surengimui va
karienės narys d. Waresonas 
pažymio, kad vakarienė 
gerai pavyko, svečiai buvo 
siganėdinę. O kuopai liko 
lėtas dolerių pelno.
LAIŠKAI

Nuo LDS 200 kuopos
kvietimas Į vaikų parę, kurią 
jie rengia 8 d. balandžio, Li
berty Auditorijoje. Laiškas 
priimtas ir buvo paraginama, 
kad kas tik turi mažų vaikų, 
kad pasistengtų juos ten nu
sivesti. Pramoga užvardinta 
“Kiddies Easter Party.”

Kitas laiškas buvo nuo LDS 
Veikimo ir Jaunimo Komite
to, kviečiantis organizuoti bo- 
lininkų tymą, kad jis dalyvau
tų LDS Nacionaliam Bowlingo 
Tournamente, kuris Įvyks ge
gužės (May) 19, 20 ii- 21, kur 
tai New Yorke. Kadangi ne 
Liberty Auditorijos bowlingo, 
tai nariai buvo ant tiek ne-1 
pasiganedinę, kad net i)’ laiš
ką atmetė.

Paskaitą “Vis tie mūsų vi
duriai,” parašytą daktaro 
Kaškiaučiaus, skaitė Jonas 
Siurba. Jis skaitė iš lėto, su 
interpretacijomis. Susirinku
sieji Įdomiai klausėsi.

M. S., prot.

uz-

u z-

sek r.

Išvyko Chicagon
Lais-
Lite-

Antanas Bimba, vienas 
vės redaktorių, Lietuvių 
ratu ros Draugijos Centro pir
mininkas. išvyko Į Chicagą ten 
dalyvauti Vidurv a k a r i n i ų 
Valstijų lietuvių konferencijo
je Andruliui, Deikienei ir Ro- 
mandui ginti nuo deportavi
mo. Ta proga tenai ir apy
linkėje, taipgi grįždamas iš 
ten pasakys-prakalbų. Chica- 
goje ir kelyje Išbus virš sa
vaitę.

“Biednas” New Yorkas

leškoję

Joseph Evans su žmona ir 
septyniais mažamečiais ir jau- 
namečiais vaikais tapo išmesti 
iš buto, kurį jis turėjo kaipo 
namo prižiūrėtojas.
patys, taipgi draugų gelbėti 
ieškojime buto (nuo rugsėjo 
mėnesio), bet negavę, Evan
sai susikraustė pas jo gimi
nę ir gyvena devyni 
Viename 
Southern

Devyni 
laukiama 
tekimo
$130.12, gaunamų 
sam pragyvenimui 
vaites.

Per visą tą

žmonės 
kambarėlyje, 1559 

Blvd., Bronxe. 
Evansai (ne už 
dar vieno), po 

darbo, gyvena 
šeimos 
per dvi

ne
su 
vi
sa-

laikotarpį 
Bronxo Taryba Rendoms ir 
Butams darbavosi gauti Evan
sams butą valdiniame pigio
mis rendomis projekte ,bet jo 
negavo.
kaltina
šeimos dėl to, kad negrai.

Taryba valdininkus 
diskriminavime tos

šią savaitę suplaukė puikių 
dovanų dienraščio Laisvės 
Bazarui.

Valerija Grigienė, Hudson, 
Mass., du numegstus hand-' 
bags, dvi apmegstas nešinai- | 
tęs ir penkis kavalkėlius mez- ■ 
ginių — rankų darbas.

Helen Kvedaras, Bloom
field, N. J., du juostukus, vil
nonę apykaklę ii* du pagal
vėms apvalkalus, gražiai ap- 
m ogsti—ran k ų d arbas.

Eva Malinauskas, New Bri
tain, Conn., tris gražius juos
tukus ir dešimts potholders, 
rankų darbas.

M. Ražanskienė, Union, N. 
J., šešis juostukus (ranku dar
bas) ir moteriškus naktinius 
marškinius.

Emilija Lihpienė, Woodha
ven, N. Y., labai gražų rank
šluostį — show towel, rankų 
darbas.

John ir Barbara Marks, 
Berkeley, Cal., towel set ir du 
numegstus dalykėlius — ran-1 
kų darbas.

Elizabeth Kukenis, Brook
lyn, N. Y., dėžę gražiai pa
darytų kunkuliukų ir gražų 
mezginėli, rankų darbas. i

Eva Anioliauskaitė, Dodge, 
Mass., penkis juostukus, ran
kų darbas.
PINIGAIS

Broliai Blozneliai, Catskills, 
N. Y., $6.00.

Ona ii1 Petras. Brooklyn, N.

pa-

Millie Barnottt. Hartl 
Conn., $2.00.

M. Subach, Thomas, 
Va., $2.00 .

A
Kaip matot iš virš i aus

duoto, gavome puikių dovanų 
bazarui, daiktu ir finansų. Ti
kimės, kad ateinančią savaitę 
gausime daugiau gražių do
vanų. Kurio dar iš toliau ma
note prisiųsti, prašome tai pa
daryti tuojau, nes žinote, kad 
kartais pavėluotai iš pašto 
pristato.

dd., Liberty Auditorium. 110- 
06 Atlantic Ave., Richmond

širdingai tariame ačiū virš- 
minėtiems aukotojams už pui-

La išveš Administraci ja.

Central Brooklyn New York, N. Y
Nepri-1
Įvyko l 
Narių I 

. K u o-1

Kovo 8 d., Lietuviu 
gulmingo Klubo name, 
LDS 46 k p. mitingas, 
dalyvavo apie trečdalis, 
pos komiteto ir komisijų 
portai priimti 
yra su virš 5 
džiuma kuopos narių jau *pa- 
sim.okėję duokles iki 1951 m. į 
Ligonių nėra. Gauta 6 nąuji 
nariai , ir dedama pastangos 
gauti daugiau naujų narių.

Išrinkti W. Skodis ir J. Jus- ■ 
ka i LDS 3-čios apskrities ko
misija. kui’iyj-ūpinsis surengi
mu LDS 'Seimo, kuris Įvyks 
pradžioje liepos mėn. šių mo
tų.

Progrosyvės spaudos reika
lams paaukojo: C. Bonder $5; 
ir A “Gabalis $1. ,Kiti drau- 

* Ą

gai, sakė, paaukos' 1- sekančia
me kuopos susirinkime.

Kuopos ižde
dolerių. Di-

Draugė P. Semėnienė, kuri 
pabaigoje 1949 m. buvo iš
vykus Kalifornijon ii’ Neva- 
don pataisymui savo sveika- 

sugrįžo. Viso išbuvę 
du mėn. Sakė, kad 
pusėtinai pasitaisiusi, 
daug geriau ii’ svoris 

žodžiu sa-

I tos, jau
j su virš 
sveikata 
jaučiasi
pusėtinai pakilo.

,kant, sugrįžo viskuom pasiten
kinusi. Kuopiečiai j džiaugia
mės. nes tai viena iŠ veikles
niųjų mūsų kuopos narių. Vei
kimu ir finansine parama bu
vo pirmose eilėse.

Būk sveika ir tvirta ilgus 
' metus. Koresp.

“Gieda Gaideliai” Aktoriams
Visi šio veikalo aktoriai 

esate prašomi susirinkt Į Cen
trą šio trečiadienio (kovo 15) 
vakarą, ne vėliau 7 .'30. V.

kokiStačiai netikėtina, 
mes Amerikoje esamoj biedni! 
šiomis dienomis pradėta kam
panija aukomis sukelti “Golf 
House” fondą. Didžiosios 
“labdarybės” priešakyje stovi 
gausą milijonierių.

Theodore Samuels, 26 m., 
nuteistas numarinti elektros 
kedėje. Jis buvo Įtartas ir nu
teistas kaltinimu, Had jis mir
tinai prismaugęs dipųkę Prie
dą Frank tikslu atimti iš jos 
piniginę, kurioje buvę viso 
$24.

Miestavuose East River 
Drive auto pastatymui plo
tuose remia numažinama nuo 
buvusių $15 iki $10 per mėne
sį-

Dėl Ko Paleido Namo 
Pavojingą Pamišėlį?

Marcantonio Ragino 
Veikti Apsaugai 
Rendu Kontrolės

Kovo Mėnesio 
Šeštoji Niujorke

To teboklansinėja daugybė 
žmonių, kurio buvo artimai 
paliesti pamišusio jauno vyru
ko William Jones skerdynės. 
To klausinėja ir visi kiti, ku- 

turėjo laimės išvengti torie 
peilio, tačiau tebėra neapsau
goti nuo kitų tokių.

Jones praėjus) sekmadieni 
peiliu apraišė 7 asmenis. Iki 
šiol buvo mirė keturi, o kelių

Dar tebėra neatsakytas ir 
tas klausimas, nuo ko ir kada 
j. i s pamišo? 
tina sako, ii 
(liniukai jau

Jo vargana mo
tu Ji ištaigi]

]>ri pažino, 
pamišimo 
Kad ji Su

val
kai! 

buvo 
kituareštuotas.

vyruku buvo areštavę Įtarimu 
norėjus tūlą asmenį apiplėšti. 
Tačiau tas kitas vyrukas ne-

kuomet Jones bado 'streiku 
pareikalavo, kad jį paleistų,

Biznis Žymiai Nupuolęs
Sacks Fifth Ave. krautuvė 

iš' vyriškų drapanų pertaisy
mo skyriaus paleido 12 siuvė
jų neribotam laikui. Paleido 
6 vyrus ir 6 moteris. Didžiu
ma buvo išdirbo daugiau 5 
meti]. Nemažas skaičius dar
bininku paleista ir iš kiti] de
partment!] . Jie visi turėjo iš
eiti ieškotis kitų keliu užsi
dirbti sau duona.

Pakol ponas daro sau pel
no iš savo vergų, tolei juos

siunčia i gatvę.
Man pavyko apeiti visas 

samdymo Įstaigas. Visos pil
nos bedarbių. Sunku pasa
kyti, kas bus toliau. Pava
saris jau čia pat, o darbų nė
ra.
Sugrįžo iš Ligonines

K. Žemaitienė kovo 7 d. 
sugrįžo iš ligoninės. Jaučia
si“ neblogai, gali po truputį 
pavaikščioti, tačiau dar la
bai silpna. Jai buvo kairysis 
šonas suparalyžiuotas. Dabar 
pradeda atsitaisyti, sveikti.

Linkimo greitai pasveikti.
Bedarbis.

Apiplėšė Banką
Penki ginkluoti plėšikai 

silankė Į Manufacturers Trust 
Co. Sunnyside skyrių, esantį 
prie 47th St. ir Queens Blvd., 
Queens, praėjusio ketvirtadie
nio rytą. I 
giųjų šėpų $63,933 popieri
niais. Sidabrinių nelietę.

Menama, kad plėšikai gerai 
žinojo, buvo iš anksto išstudi
javę visą eigą banke, pažinojo 
visus darbininkus, 
plėšikas, Įėjęs su

at-

mišus.ių Įstaigą. 1 “V- •
Joneso motina, gyvenanti 

571 Warren St., Brooklyno, 
skausmingai aimanuodama tų 
nelaimingų sūnaus nužudytų 
ir sužeistų žmonių, kartu de
juoja dėl skriaudos sūnui. Su 

i)’ susijaudini- 
jos sūnus su-mn kalba, kad 

grižo ne tokiu, 
meti] .jaunuoli, 
paėmė neva

194 7 metais 
pataisų moky

klon po to, kai jis buvę Įtar
tas apiplėšime. Jis sugrįžo
liūdnai paniuręs.

Prie to prisūlėjo 
šiam užgauliojimai, 
Jinai dar nežino ir niekas jai

su ti
są k o ji.

sūnus buvo sumuštas pirm to 
jam prakirsta 
ir dabai’ tebė- 

Motina ma- 
iš svetimųjų 
tas su d avimas

sumo,

ra neužgijusi, 
no, ir kai kas

siską sumišimą.

Užgynęs Jones’o išleidimą 
iš Matteawan, daktaras John 
F. McNeill sako, kad Jones 
nebuvo pamišęs, kuomet jį 
paleido iš Matteawan. Ne dėl 
pamišimo buvęs ton ir atsiųs-

Tas dar stipriau iškelia 
klausimą, del ko* jaunas žmo
gus buvo Įstumtas ir laikomas 
ta)‘p pamišėlių, jeigu jis tokiu 
nebuvo ? T—a.

90 Ašmeną
Apsinuodijo Maistu

Iš šimto dalyvių, 90 asme
nų susirgo, apsinuodijo maistu 

į Jungtinių Tautų skautams su-
Susirankiojo iš sau-! ruoštame pobūvėlyje praėju- 

i $63,933 popieri-: sio šeštadienio vakarą, 
j svečių buvo 
pareigūnai; 
dalyvavusių 
tyrinėja.

Nesakoma, iš kur. maistas 
buvo imtas, tačiau žinant, jog 
ne prasčiokams buvo pirktas, 
daleidžiama, jog ne iš eilinių 
vietų. Tikriausia, 
iš tokių, kuriose 
pelnoma ir kurias 
“nedaspėja” taip

I lankyti, kaip atlanko 
j žmonių
l darančias pelno.

Tarpe 
ir tūli aukšti UN 

kaipo tėvai ten 
vaikų. Maistą

Pirmasis
Įeinančiu

banko prižiūrėtoju ir, atrėmęs 
revolveriu n u garo n,- Įsakė jam ' 
stovėti prie durų, kaip visuo
met, ileidinėti darbininkus, 
tiems Įėjus, kiekvienam Įsakė 
stoti savo vieton ir elgtis na
tūraliai. Paskui) visus 17 dar
bininkų ir atėjusi laiškanešį 
suvarė Į skiepą. Įsakė ten iš
būti 10. minučių, patys pabė
go automobiliumi.

Spėja, kad tai ta pati grupė, 
kuri pasigrobė pusantro mili
jono ‘dolerių Bostone.

turėjo -būti 
daugiausia 

inspektoriai 
dažnai at- 

eilinių
užeigas, mažiausia

su

am-Marian Radis, 17 metų 
žiaus, brooklynietė, dėl ligui
stumo negalėdama iš namų 
išeiti, raminasi paišyba-tapy- 
ba. Keli jos kūriniai jau yra 
buvę Įvairiose parodose. Tūli 
išstatyti Brooklyno Bibliote
koje.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Namas >

Parsiduoda 6 šeimų mūrinis namas 
maudynėm, 4 kambariai tušti, vie

nas blokas nuo subway, visi kamba
riai baksiniai. Kaina $4,500, Įmokė- 

į jimas $2,000. Telefonas Republic 
9-1506 (45-47)

Kongresmanas Vito Marc
antonio. Amerikos Darbo Par
tijos pirmininkas, Įspėjo visos 
Now Yorko valstijos žmones 
veikti prieš rendu kontrolės 
panaikinimą. Ir Įspėjo veikti 
skubiai, šiandien, nes tikimasi, 
kad valstijos seimelis ‘ tuojau 
ta klausimą svarstys, kadangi 
noris gale šios savaites išsi
skirstyti velykinėms atosto
goms.

buvo

Jeigu seimelio didžiumos 
pasiūlytas ir gubernatoriaus 
Dewey užgintas naujojo ne
va kontrolės Įstatymo projek
tas būtų priimtas, jis leistų 
visiškai panaikinti rendu kon
trolę tuojau po ateinančio ru
dens rinkimų. Be to, projekte 
yra daug tokių “plyšių,” per 
kuriuos pelnagrobės kompani
jos galėtu pralįsti jau dabar, 
net nelaukus visiško Įstatymo 
panaikinimo, nelaukus po rin
kimu, t

Prieš ši projektą pasisakė 
ir majoras O’Dwyer, kadangi 
nujaučiama, jog prie dabarti
nės stokos namų mieste kiltų 
masinės cvikcijos ir už tai bū
tu kaltinama miesto valdžia, 
kuri yra demokratų rankose. 
O tas galėtų pakenkti demo
kratams kongresmanams rin
kimuose ši rudeni.

tų.
šiuo metu nedarbas ir vėl 

plečiasi. Pagaf valdiškus 
skaitmenis, šioje šalyje jau 
yra 4,600,000 bedarbių.

Bet unijos, kurios veda savo 
skaitlines, sako, jog yra ne
mažiau kaip 6,000,000 bedar
bių. i

Niujorke bedarbių yra dau
giau nei kuriame kitame Ame
rikos mieste.

Taigi, šių metų kovo 6 die
ną apie 100 bedarbių suruošė 
nedidelę demonstraciją 
miesto rotuše, suruošė 
Hali Plazoję. Bedarbiai

su iškabomis apie dvi 
po to jų komitetas,

v a d o v a v o W i 11 i a m 
Įteikė majorui O’-

t ios

pa-

dėmonstraci- 
duonos arba

suorganizuo

Ar atsimenat 1930 motų ko
vo 6-tąją?

Tą dieną Niujorke, Union 
Square, Įvyko bedarbių de
monstracija, kurioje dalyvavo 
110,000 žmonių.

Tuomet Amerikoje
apie 15,000,000 bedarbių, 
nes nedarbas, ekonominė kri
zė buvo tik ką prasidėjusi.

Kiekvieną, kuris suminėj#! 
nedarbe apdraudą, bedar- ! 
biams pašalpas, reakcininkai 
tuęmet nubaubė, apskelbdami 
komunistu.

Tačiau bedarbiai to nepai-1 
sė.

Visuose Amerikos miestuose 
vyko bedarbių 
jos, reikalaujant 
darbo.

Niujorke buvo
ta apie 18,000 policmanų de
monstracijai “valdyti”; Wha- 
lonas, kuris tuomet buvo po
licijos viršininku, darė viską, 
kad demonstracija neįvyktu, 
bet ji įvyko.

Tuomet policija suareštavo 
demonstracijos vadovus: Fos
ter], Minorą ir Raymondą. 
Jie buvo sukišti Į kalėjimą.

Bet ir tai nesulaikė bedar
bių judėjimo.

Nuo to laiko praėjo 20 me-

maršavo 
valandi, 
kuriam 
Stanley,
Dwyeriui 8-nių punktu reika
lavimą, kaip pagerinti miesto 
bedarbių būklę.

Tiesa, majoras bedarbių de
legacijos nepriėmė, bet jie 
paliko tuos reikalavimus tar
nautojui, kad jis juos perduo
tų majorui.

jimak 1930,,. metų kovo 6-to- 
sios.

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Moterų Atydai, Motorų Apšvielos 
klubo susirinkimas Įvyks ketvirtadie
ni, Liberty 
lantic Avo.,

!* Visos narės

Auditorium, H0-06 A1- 
Richmond Hill, N. Y. 

yra prašomos dalyvai’
(46-47)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

SHAUNS

RANDAVOJIMA1
Past randavo,ja Kambariai

Pasirandavoja 2 baksiniai kamba
riai su maudynėm ir galima naudo
tis virtuve. Vienas blokas nuo Sub
way stoties. Telefonas REpūblic 
9-1506 . (45-47)1

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkais

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

- Manager \
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. E Vergreen 8-9770

(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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6288
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

S, S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0208

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, {vairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN DANE, PU. G.
Tel. EVergreen 7-6868

EGZĄMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

i L 5487
Stanley Rutkėn & 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 
ir Rutkunai pristatys jums į namus.

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

Š2 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

i

Telefonas: EVergreen 4-8174

CzD6s® CO6'®

TELEPHONE

•JTAGG 2-5043

*. RES. TELj

IIY. 7-3631

<O6"® ‘06"®

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisnluotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Kovo 14, 1950




