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i

NEW YORK.—žydų Ka
iriniu Veteranų komitetas 
pasmerkė republikono se
natoriaus Mundto ineštą 
Kongresui bilių; pareiškė, 
jog tas bilius grasina su
naikinti pilietines amerikie
čių teises.

: PITTSBURGH. — Susi- 
į rinkę 1,400 Westinghouse 

/kalba ir aiškina fabriko elektrininkų priė- 
Draugi.jos nuopel mė rezoliuciją, reikalaujan- 

nus. dai ous. atliktus bčgyj čia, kad Kongresas atmes- 
35-riu metu.

sitarime ( hicago.ie-, kovo 
dieną sakys kalbą Detroite.

Namie d. Bimba bus tik

šiemet, kaip žinia, Lietu 
J iteratūros Draugija mini 
vo 35-r:ų imtų gyvavimo

Draugijos pirmininkas. 
. be kitko,

JU

tu f asistuojanti Mundto bi

rt c-“Vilnyi” skaitau vieno 
troitiškio raštą, kuriame, 
kitko, pasakyta:

“Po vasario 26 dienos 
troitiečiai gerai sujudo. 1 
kia tikėtis, kad jų 
rinks i prakalbas 
tą...”

Kas gi vasario 
Detroite buvo?

Tą dieną ten buvo prakal- 
Los, kalbėjo Vincas Andrulis. 
Na, o kryžiokai buvo susirin
ko ties sale prakalboms ar-

de- 
Rei- 

daug susi- 
ir bankie-

dieną

Tas bilius perša bausti
nai suregistruoti visus ko
munistus ir progresyves or
ganizacijas, bet jis galėtų 
būti panaudotas ir kaipo 
buožė unijoms daužyti, sa
kė kalbėtojai tame susirin
kime. -

GARY, Ind. — Du Plieno 
Darbininkų Unijos 
lokalai pasiuntė 
protestą prieš 
Mundto biliu.

BALTIMORE. — Iš . čia 
buvo pasiųsta 1,000 laiškų 
ir telegramų Kongreso na
riams ir valdžiai su reika
lavimais, kad atmestų žan
dariška Mundto biliu.

PHILADELPHIA.—Dau
giai! kaip 2,000 unijinių vei
kėjų, advokatų, gydytojų, 

I profesorių ir kitų intelek-

skyriai- 
Senatui 
policini

Kryžiokų mostas, vadinasi, 
išjudino visus galvojančius 
lietuvius dp -bo žmones.

Pikiotininkų riksmai ir “žy
giai” jie urs tarytum sakyte 
sake: jei norite, kad mūsų 
darbas nueit 1 ant šuns uode
gos, tai jūs patys būkite vei
klesni. v________

Na. ir mūsiškiai, kaip rašo įualų pasiuntė protesto te- 
zvalgas, pas’iaisė: Jie tapo legramas į Washingtona 
veiklesniais! prieš Mundto bilių. •

riai aktoriai,
Jono Jokubkos

16 dieną čikagie- 
vadovaujami 
Detroito su- 
“NesusipratL

Vietnamas vadina Tito 
imperialistų šnipu

tai suįdominsBe abejojimo, 
DetrJuto visuomenę ii- ji skait
lingai susirinks pjesės pama

O čikagiškiai aktoriai jų ne-

Kalbant apie mūsą aktoriui 
reikia priminti ii

lai:
Sekamą 

dieną, brooklyniškiai aktoriai, j 
vadovaujami Jono 
Philadelphijoj suvaidins 
mediją “Trilypė Pora,” 
parašė pats Juška.

O balandžio 1 dieną kita 
grupė brooklyniškiy aktorių 
vyks į Worcester], kur pasta
tys Juozo Baltušio dramą 
“Gieda Gaideliai.”

Pastaroji drama šiuo motu 
plačiai vaidinama Lietuvoje.

šeštadienį, kovo 18

Saigon, Indo-Kina. — De
mokratinės Vietnamo res

publikos radijas smerkė Ju
goslavijos valdovą Tito, va
dino jį Amerikos imperia
listų šnipu. Ir tai nepaisant, 
kad Tito politikieriauda- 
mas neseniai pripažino 
publikinę, Vietnamo 
džia. 

4>

res- 
val-

Juškos I GRESIĄS INDIJOS 
kol i KARAS SU PAKISTANU

New Delhi, Indija. Pa
kistanas ir Indija skiria 
kariniams tikslams daugiau 
kaip puse valstybinių savo 
pajamųuJBijoma Indijos ka
ro su Takistanu dėl ginči
jamos šiaurinės Kašmiro 
provincijos.

Praėjusį sekmadienį Kultū
riniame Centre' įvyko įdomi 
Lietuvių Meno Sąjungos 
apskrities k o n f e r e n c i j a.

Joje buvo nustatyta 
darbų programa šiems 
tams.

Apie tai bus pranešta 
miau kita karta. 4 v

3-s i os

plati
me-

išsa-

Už pusantros savaitės — ko
vo 25 ir 26 dd. 
niame Centre įvyks dienraščio 
Laisvės bazaras.

Kultūri-

maž siekia rytinį pajūrį.
Konferencija įvyks Liberty 

Auditorijoje, Richmond Hill, 
N. Y. Ji prasidės 10 vai. ryto.

Šaukėjai skelbia, jog kon
ferencijoje bus sprendžiami 
sekami reikalai:

J. Suforinavimas šiai sričiai 
plataus kotmiteto.

^2. Bowlingo turnamentai.
3. Pasiruošimas LDS Sei

mui, įvyksiančiam š. m. liepos 
menesį.

Kaip matome, visi pasi
ruoši svarstyti dalykai yra 
svarbūs.

šių metų kovo 26 dieną yra 
šaukiama svarbi angliškai 
kalbančiųjų LDS narių kon
ferencija — narių, gyvenan
čių rytinėse valstijose.

Angliškai ši konferencija va
dinama “Eastern Seaboard 
Conference,” dėl to, kad jon 
šaukiami LDS veikėjai, LDS 
nariai iš tų vietų, kurios daug

vi-Kaip matome, šiandien 
sa kolumna yra paaukota 
šokioms mūsų pramogoms, 
daugiausiai busimosioms pra
mogoms.

Džiaugiuosi, kad galiu tai 
rašyti, nęs jei nieko neveik
tum, tai turėtum tik liūdėti, 
o ne džiaugtis,

šaunus buvo delegatų ūpas
CHICAGO. — 12 d. ko

vo, Cicero, Liuosybės sve
tainėje, įvyko nacionalė 
ko n f e r en c i j a s ve t u r gi m i ų 
teisėms ginti. Pradžioj kon
ferencijos dalyvavo 122 de
legatai, vėliau atvyko dau
giau. Broliškų delegatų bu-

Išrinktas Nacionalinis Komitetas
prasidėjo nuo tos dienos, ka
da buvo suimtas Vincas 
Andrulis.
Svarbiausi punktai

Konf erenci j os pirm i n i nku 
buvo chicagietis Vytautas 

, vice pirmininku G.

Jokubka pabrėžė: Kons
tituciją ir Teisių Bilių tu
rime saugoti kaip savo akį. 
Šios šalies demokratija va
davosi ir vaduosis Washing- 
tono, Jeffersono, Lincolno 
ir Roosevelto tradicijomis.

vo virš 50. Iš viso delegatų Yotka
-------- 1 kaip du | Nausėda, detroitietis. Ant- 

Iroj sesijoj pirmininkavo de
troitietis Klemensas Butė
nas, kuris, kaip ir Yotka, 
yra karo veteranas. S-ekrė- 
toriavo Milda Chesnienė ir 
N. DeSchaaf, abidvi Ameri
koj gimusios lietuvaitės.

S. J. Jokubka patiekė pla
toką raportą apie darbus 
laikinojo komiteto. Savo ra
portai! jis įpynė karčių pa
stabų apie lietuviškus pro- 
fašistus ir dipukus, kurie 
kėlė chuliganiškus skanda
lus Chicagoje, Detroite, 
Brooklyne ir kitur. Jų bjau
rios atakos buvo griežtai at
remtos nepaprastu progre
syvių lietuvių solidarumu.

buvo ne mažiau 
šimtai.

Pamatinius konferencijos 
šūkius geriausia nusakė 
brooklynietis delegatas An
tanas Bimba, “Laisvės” re
daktorius:

Mes kovojame už didelį 
principą. Mes sakome, kad 
ši šalis priklauso mums ly
giai, kaip ir visiems kitiems. 
Trumanas ir Achesonas 
taip pat yra ateivių vaikai, 
nors jų tėvų tėvai atvyko į 
šią šalį anksčiau. Šioje ša
lyje yra 14 milionų žmonių, 
kurie gimė svetur. Jie turi 
tokias jau 
visi • kiti. Visi 
žmonės turi teisę * kalbėti, 
protauti, organizuotis ir 
niekas negali uždaryti jiems 
burnos. Konstitucija ir ' 
siu Bilius i 
pamatines teises.

i ir svečiai 
aplodismen- 

šiuos pareiš-

teises, kaip ir 
Amerikos

reakciniai “kepsniai.” 
Yotkos pasiūlyta rezoliuci
ja vienbalsiai užgirta ir 
tuoj pasiųsta atitinkamiems 
Kongreso komitetams.

Mildred Treffman/ atsto
vė nuo vidurvakarinių vals
tijų komiteto sveturgimių 
teisėms ginti prabilo į dele
gatus platoku raportu apie

Mes teiksime ryžtingiausią veikėjus, skiriamus depor- 
paramą Vincui Andruliui j tavimui. Ji prabilę ir apie 
ir visiems kitiems, kuriuos į tūlus laimėjimus tame fron- 4- o iilrid n I nn! nnio i no 01 _ j_ 1_1____ Jtam tikri elementai pasi-l 
rinko savo aukomis.

St. Vėšys raportavo apie 
finansinę akcijos dalį. Ligi 
šiol, kaip pasirodo, Vinco 
Andrulio ir kitų s ve turgi
ni ių gynimui surinkta dau
giau kaip trys tūkstančiai 
dolerių ir aukos tam svar
biam reikalui tebeplaukia. 
Ne tik progresyviai, bet ir 
dalis katalikų stoja už sve- 
turgimių teises.

Apie Mundto-Nixono ir 
Hobbso bilius referavo V. 
Yotka. Jis akivaizdžiai nu
rodė, kokį pavojų .sudaro 
demokratinei Amerikai tie

.sudaro

CHRISTOFFEL NUTEISTASiems i

garantuoja taš 2 IKI 6 METŲ KALĖTI

griausmingais 
tais sveikino 
kimus.

14 milionu

Washington. — Federalis 
apskrities teisėjas Dickison 
Letts vėl nuteisė Milwau-

sveturgimiu/<ee darbininkų vadą Ha- 
yra kūnas nuo kūno, krau- uoldą <
jas nuo kraujo visos JAV metų kalėti, esą, už tai, kad 
visuomenes. Tai buvo Įeit- j Christoffelis kreivai prisie- 
motyvas visų raportų ir Iš
kalbų, pasakytų konferenci- Byla 
joje.

Iš to seke išvada, kad rei
kia ginti tuos ateivius, ku
riuos reakcininkai nori de
portuoti iš šios šalies. Tas

New York. — Sovietinio’ 
inžinieriaus Valentino Gu- 

jbičevo advokatas Ab. L./Po- 
merantz pranešė, kad Gu
bičevas dar negrįš į Sovie
tų Sąjungą. Jis apeliuos į 
aukštesni teismą, reikalau- 
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damas panaikint federalioi 
apskrities teismo sprendi
mą, ir liksis šioje šalyje iki 
apeliacijos teismo.

Apskrities teismas < skyrė 
Gubičevui 15 metų kalėji
mo neva už suokalbiavimą 
su brooklyniete Juditha Co- 
plonaite “išgauti karinius 
Amerikos sekretus.” Bet 
teisėjas Sylvester Ryan 
tuoj aus suspendavo baus
mę, pareikšdamas, jog Gu
bičevas užtat turi per 2 sa
vaites apleisti Jungtines 
Valstijas.

Tuo tarpu G 
lyginiai laikom
Jo advokataą ręikaląuja pa
leisti Gubičevą už ; užstatą 
iki apeliacijos teismo.

Gubičevas yra trečiasis 
Sovietų užsienio reikalų mi
nisterijos ’ sekretorius ir 
Jungtinių Tautų samdytas 
inžinierius.

te, kaip kad Aukščiausio 
Teismo nuosprendis, kuria
me pasmerkta antikonstitu
cinė praktika Teisingumo 
Departmento.

Mildred Treffman pasiū
lė rezoliuciją, kuri tuoj bu
vo pasiųsta prezidentui Tru" 
manui, prašant atskirti Na
tūralizacijos ir Imigracijos 
Departmentą nuo Teisingu
mo Departmento.
Subliūško dipukų mizerna 
“piketlainė” ■ ‘

Konferencijai prasidėjus, 
iš fronto Liuosybės Svetai
nės mėginta sudaryti dipu
kų ir kelių vietinių reakci
ninkų pikieto linija. Už va
landos laiko jos jau nebuvo. 
Pakriko net tas tuzinas 
idiotėlių, kurie mėgino pa
sišvaistyti su keliom chuli
ganiško turinio iškabom. 
Tūlas naujieninis cvibakis 
mėgino traukti fotografi
jas, bet pamatęs, kad jo tu- 
zinėlis pakriko ir jis spru
ko šalin. Dipukai buvo atsi
gabenę kelis mažus savo 
vaikus. Tie vaikučiai, žino 
ma, buvo nekaltos aukos. 
Apie vienuoliktą valandą 
tas tuzinas idiotpalaikių iš
bėgiojo. Šiuo kartu neparo
dė nosies net “generolas” 
Budginiukas.

(Tąsa 5-me puslapyje)

įcevas są- 
kalėjime.

Pakistano Partizanai 
užėmė 400 vietoviųPaskui Christoffelis ape

liavo, ir Aukščiausias Jung
tinių Valstijų Teismas pa
naikino sprendimą prieš jį. 
AukšČ. Teismas surado, jog 
tyrinėjančiame komitete 
nebuvo reikalingo kongres
manų skaičiaus, kada komi
tetas įkaitino Christoffelį.

Valdžia todėl užvedė an
trą bylą prieš Christoffelį 
ir išgavo visų 13 komiteto 
narių pareiškimus, kad jie 
dalyvavę tame komiteto pąZ 
sėdyje. Christoffelio advo
katai sako, jog krintu kon
gresmanų kreivai prisiekę, 
būk dalyvavę posėdyje.
* Tai tik tokiais kongres- 

felį, kaip CIO automobilių Į manų pareiškimais remda- 
~ 1 * ’ 1 ” ” 1 Imąsis, teisėjas Letts dabar

. antru kartu nuteisė Chris- 
I toffeli 2 iki 6 metu kalėti.

4 4-

Christoffelį 2 iki 6

Dakka, Pakistan. — Liau
dies partizanai užvaldė jau 
400 kaimų ir miestelių ryti
nėje Pakistano dalyje.

Dėl kruvinų riaušių tarp 
mahometonų ir indusų šim
tas tūkstančių žmonių per 
du pastaruosius mėnesius 
perbėgą vieni į Pakistaną, 
kiti į Indiją.

prieš Čhristoffeli 
sudaryta iš to, kad jis 1947 
metais liudydamas tyrinė
jančiam kongresmanų ko
mitetui, pareiškė po prie
saika, kad nepriklausė Ko- 

. Tas ko
mitetas, vadovaujamas re- 
publikono kongresmano 
Hartley’o, kvotė Christof-

x ididysis darbas pas lietuvius munistų Partijai.

Laukiama "vidurkelio” 
valdžios Graikijoje

Anglija grūda vis daugiau 
savo kariuomenės prieš 
Malajos partizanus

Singapore, Malaja. — An
glija urmu grūda vis dau
giau savo kariuomenės ir 
karinių lėktuvų į anglų ko
loniją Malają karui prieš 
liaudies partizanus.

Partizanai atėmė naujas 
sritis iš anglų.

Anglai telkė šimtus tūks
tančių civilinių malajiečių, 
kad naikintų partizanus; ža
dėjo. po keliasdešimts dole
rių dovanų už pristatomą 
gyvą ar užmuštą partizaną.

Darbininkų Unijos vadovą 
streike prieš Allis Chal
mers fabriką Milwaukee.

Pietinės Korėjos valdžia 
ikalino 13 seimo narių 
kaip partizanų draugus

Vėliausios Žinios
LONDON. — Skirtingo- likonas politikierius John 

se vietose Anglijoj ir Škoti- Foster Dulles ir tiemokra- 
joj sudužo du dideli bomba- tas Jim Farley, buvęs Jung- 
nešiai. Žuvo 11 karinių la- tinių Valstijų paštų virši- 
kūnu. c

Keleivinio lėktuvo nelai
mėje pirm keleto dienų už
mušta 80 žmonių.

Franci jos seimas užgiria 
ginklus iš Amerikos

Paryžius. — Franci jos 
seimas 404 balsais prieš 179 
užgyrė Amerikos pasisiūly
mą duoti Francijai ginklų 
už 500 milionų dolerių prieš 
Sovietų Sąjungą ir demo
kratinius Sovietų kaimy
nus.

Kartu atmestas komunis
tų pasiūlymas uždraust a- 
tominius ginklus ir stabdyt 
ginklavimosi lenktynes.

Socialistai seimo nariai 
taipgi balsavo už ameriki
nius ginklus, o prieš komu
nistų pasiūlymą.

WASHINGTON. — Val
džia paskyrė pusę miliono 
dolerių dovanų tiems, kurie 
praneš apie taksų sukčius.

' RANGOON, Burma. —< 
Dešinioji Burmos valdžia 
desperatiškai šaukiasi gin
klinės ir piniginės paramos 
iš Amerikos ir Anglijos 
prieš burmiečių 
partizanus.

Partizanai vis laimi. Au
kštieji valdininkai įspėja 
anglus - amerikonus, kad 
komunistai - partizanai gali 
užimti ir visą Burma.

liaudies

NEW YORK. — Repub-

ninkas, kalbėjo Waldorf-As
toria viešbutyje, Šaukdami 
atmest bet kokius. Sovietų 
pasiūlymus dėl santaikos.

Prakalbas suruošė fašis
tu o j anti Common Cause or
ganizacija.

Athenai. Graikija.—Grai
kijos karalius Paulius tarė
si su įvairių partijų vadais 
apie naujo ministrų kabine
to sudarymą. Spėjama, kad 
naujasis kabinetas susidės 
iš vadinamų “vidurkelio” 
partijų, kurios sykiu turi 
daugumą seimo narių.

Per pastaruosius rinki
mus seiman išrinkta, tiktai 
58 atviri monarchistai, o 
vidurkelio partijos gavo po 
sekamą atstovų skaičių:

Liberalai 54, “progresy- 
” generolo Plastiro tan

šia kovą, ; 
riuomenę ir žandarus, kaip 
rašo New Yorko Times ko
respondentas Walter Sulli
van.

Į partizanų būrius eina 
daug valstiečių. Valstiečiai 
skundėsi tam korespon- 

Vokietijos valdžia dentui, kad iš jų atimama 
namo Eduardą [pusė derliaus, kaip rendos, 
buvusį Hitlerio taksai ir 

ambasadorių Airijai; prašo, džiai. 
kad jis suplanuotų, kiek iri 
kpkiu vokiečių konsulų siųs
ti į Ameriką, Angliją ir ki
tas “vakarines demokrati
jas.”

DUBLIN, Airija. — Va
karinės 
pašaukė 
Hempelft

Seoul, Koreįa. — Fašis- 
tuojanti prezidento Syng- 
mano Rhee’o valdžia pieti
nėje ■ Korėjoje areštavo ir 
nuteisė kalėjiman 13 seimo 
narių; surado, kad jie pa
laikė ryčius su komunis- 
tais-partizanais.

Liaudies partizanai, ypač 
pietinėje šalies dalyje, tę- ve

atmušdami ka- tinė sąjunga 49, demokrati-
niai socialistai 34, demo
kratinis blokas 22.

Čiango lakūnai vėl puolė 
Šanghajų ir Kantoną

“dovanos” val-

AREŠTUOTAS Už
PERONO PAŽEMINIMĄ

Buenos Aires, Argentina. 
— Tapo areštuotas Ričardo 
Balbin, radikalų kandidatas 
į gubernatorius. Jis kalti
namas, jog viešai kalbėdą- 
mas pažemino Argentinos

Hong Kong. — Čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai skel
bė, kad jie šešiais, būriais 
amerikinių bombanešių B- 
24 vėl bombardavo Šangha- 
jų, Kinijos Liaudies Respu
blikos uostamiesti; giriasi, 
kad beveik sunaikinę Šan- 
ghajaus Lungva lėktuvų

ROMA. — Bežemiai ir 
mažažemiai Italijos valstie
čiai iki šiol užėmė jau dau
giau kaip milioną akrų ne- diktatorių - prezidentą Ju
di rbamos dvarų žemės.

Tautininkai garsinasi, jog 
plačiai iš oro bombardavę 
ir Kantoną, kitą Kinijos 
uostamiestį.

aną Perroną. ORAS. — Giedra ir šalčiau.
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, “Kalvio Ignoto teisybė”
Tokiu pavadinimu mes neužilgo, kai tik pasibaigs “Ke

lias į Laimę,” pradėsime spausdinti naują apysaką, — 
apysaką iš Lietuvos liaudies gyvenimo.

“Kalvio Ignoto Teisybę” parašė A. Gudaitis-Guzevi- 
čius, jau seniai rašinėjęs Lietuvos spaudoje po įvairiais 
slapyvardžiais. Ši apysaka Lietuvoje išleista dviejuose 
tomuose ir ji liečia^ 1919-1920 metus, kai Lietuvos liau
dis buvo pasiryžusi įkurti socijalistinę santvarką.

Taigi “Kalvio Ignoto Teisybė” yra istorinis veikalas, 
susilaukęs tarybinės Lietuvos spaudoje palankaus atsi-j 
liepimo, kritikų pagyrimo.

Mes manome, jog ši apysaka patiks ir mūsų skaityto
jams.

Kadangi knyga yra išleisfa Lietuvoje, tai jos čia kny
goje neleisime, tad patariame visiems skaitytojams, kai 
apysaka bus pradėta spausdinti, — gal šios savaitės pa
baigoje, gal kitos pradžioje, — skaityti ją atidžiai, ne
praleidžiant jokio skyrelio. •

“Fit and well...”
Praėjusį sekmadienį, kaip žinia, Tarybų Sąjungoje 

įvyko rinkimas deputatų į aukščiausi j į šalies sovietą arba 
parlanrentą.

Premjeras Stalinas, kaip ir kiti tarybiniai piliečiai, 
dalyvavo balsavimuose; padavė savo balsą už kandida
tus tame distrikte, kuriame jis priklauso.

Fotografi&taL Staliną nufotografavo balsuojant ir, ži
noma, jo nuotrauka, fotografija, tilpo tarybinėje ir kitų 
pasaulio karštų spaudoje. «r I

Amerikos komercinė spauda taipgi įdėjo savo skiltys- 
na Stalino atvaizdą.

Įdomią korespondenciją tuo klausimu parašė New 
York Timeso korespondentas Harrison Ę. Salisbury.

“Fotografijos (Stalino) byloja, jog premjeras atrodo 
gerai ir yra sveikas (fit and well)”, rašo koresponden
tas.
. Mums taipgi, stebintiems New York Timese šią, vė-1 
liausią Stalino fotografiją atrodo, kad jis yra geroje! 
sveikatoje.

Stalinas, kaip žinia, jau gyvena 71-muosius metus. Jo 
praeitis buvo labai audringa, pilna rūpesčių ir didžių 
darbų, o taipgi sunkaus gyvenimo. Dėl to reikia stebėtis 
Stalino ištverme, jeigu jis, eidamas 71-muosius metus, 
yra “fit and well.”

Atsiminkime, kiek daug toji pati komercinė spauda 
rašė apie Stalino ligas apie jo mirtį.

Pasirodo, dead toji spauda rašė ne tai, kas iš tikrųjų 
yra, bet tai, ko ji nori, kad būtų. O ji nori, kad Stali
nas juo greičiau mirtų.

Bet, štai, ir vėl ji priversta rašyti, jog jis “fit and 
well!”...

General Motors pelnai
• 1949 metais General Motors Korporacija uždirbo di

desnius pelnus nei kuri kita korporacija šio krašto isto
rijoje, rašo komercinė spauda.

Praėjusiais metais General Motors Korporacija pada
rė gryno pelno $656,434,232! Tai 49 nuošimčiais daugiau 
nei 1948 metais!

General Motors Korporacija yra pati stambiausia, pa
ti didžiausia automobilių išdirbystės kompanija pašau- 
4yje. .
■ - Tuos pelnus jai, be abejojimo, uždirbo darbininkai. Bet 
kai darbininkai pareikalauja didesnių algų, tai toji kor
poracija, jos viršininkai, pradeda rėkti, jog, girdi, darbi- 
pinkai norį ją subankrutuoti. Dėl pakėlimo valandai cen- 
Ito kito algų ši korporacija, kaip ir visos kitos kapitalis
tinės įstaigos, sukelia didžiausį triukšmą ir tuos, kurie 
įstoja už pakėlimą darbininkams algų, apšaukia komunis- 
!tais.

.» ’ Tačiau šis faktas, šis pelnas, darbininkams aiškiai pa
kako, kad jie turi gauti didesnes algas ir kad dėl algų 
ipakėlimo korporacijai nereikia pakelti savo produktams 
kainos.
I---------------------

Rooseveltienė ir Robesonas
• Buvusiojo prezidento Roosevelto našlė, Mrs. Roosevelt, 

šiuo metu turi savo programą, perduodamą per televizi
ją, kuri priklauso National Broadcasting Kompanijai.
L’ Šioje programoje Rooseveltienė kalba apie visokius da
lykus, panašiai, kaip ji kadaise kalbėjo per radiją. Jos 

. ^programa ir vadinasi: “Today zdith Mrs. Roosevelt“ 
^Šiandien su Rooseveltiene).
t * Praėjusį sekmadienį, baigiantis jos programai, buvo 
pranešta, kad sekamą savaitę Rooseveltienės svečiu bus 
žymusis dainininkas, artistas, visuomenininkas Paul Ro
beson. Jis dalyvaus diskusijose apie negrų padėtį Jungti
nėse Valstijose šiandien. Tam net ir tema buvo duota: 
Jiegrų padėtis Amerikos politiniame gyvenime.

Viskas atrodė gerai. Televizijos stebėtojai, be abejoji
mo, laukė sekmadienio, nes jie gerai žino Paul Robesoną,

KAS KĄ RAŠO IR SAKO PASTABOS
KURAPKOMS BUVO 
BLOGA ŽIEMA 
LIETUVOJ

Kas, gyvenęs Lietuvoj, 
nežino, jog ten daug kurap
kų? Jų yra visur ir kiek
vienas, gyvenęs kaime,,, jas 
matė, “su jomis turėjo rei
kalu.” ' j

Dėl kurapkų padėties ir 
jų gelbėjimo randame įdo
mų. medžiotojo J. Šoko 
straipsnį š. m. sausio 14 d. 
Vilniaus “Tiesoje.” J. Šokas 
šitaip rašo:

Didžiausia kurapkų gyveni
mo nelaimė yra gili žiema, o 
ypač, kai laukai apšąla kieta 
suledėjusio sniego pluta, ir kai 
jos nebegali prisikasti prie 
žemės. Kurapkos tada yra vi

siškai bejėgės ir bado kan
kinamos ieško prieglobsčio, 
maisto ir apsaugos šiaudų stir
tose, klojimuose ir daržinėse- 
Tuo metu kurapkos yra būti
nai reikalingos žmogaus pagal
bos.

Šiemet kurapkoms priartė
jo kritiškas momentas, lies 
siaučia dideli šalčiai ir sniegų 

danga jau yra gili. Dar 
padidėjus s n i-o g o sluoks
niui, ypatingai po atly
džių susidarius .ledo plutai ku
rapkos atsidurs dideliame pa
vojuje.- Jau dabar pastebėta 
Vilniaus ir kitose apylinkėse, 
kad pavienės kurapkos ar iš

tisi’ jų pulkeliai, susirinkę iš 
plačių laukų, p r i artėjo pri 
žmonių gyvenamųjų vietovių, 
prie ūkio trobesių ir pašarų 
vežiojimo takų bei kelių, nu
stoję baimės ir savisaugos 
jausmo, rankioja išbirusias 
pašarų liekanas. Tai pirmas 
signalas, rodąs, 
y re reikalingos 
bos ir pagalbos.

ta žiemą ne nuo 
'bado.

Tokios 
kurapkas 
palesinti, 
tikras lesyklas. Lesinti geriau-; 
šia grūdų atliekomis, sumaišy-| 
tomis su piktžolių sėklomis ir 
šieno bei pelų pabiromis- 
to, reikia dar įrengti 
slėptuves — stogelius nuo 
plėšriųjų paukščių. Slėptuvės 
daromos iš kartelių ir egliša
kių arba iš šiaudų kūlio taip, 
kad kurapkos galėtų ten gerai 
pasislėpti, o įsiveržus plėšriam 
užpuolikui, galėtų lengvai pa
sprukti.

Pradėjus kurapkas lesinti, 
reikia jas lesinti nuolatos ir 
reguliariai iki tol, kol praeis 
bado pavojus. Mat, kurapkos, 
įpratusios vienoje vietoje les

ti, dažniausia nesugeba susi
rasti kitos vietos. Taigi, ne
laikei nutrauktas arba netaisy
klingas lesinimas gali pražu
dyti kurapkas.

Medžioklės ūkio valdyba 
prie Lietuvos TSR Ministrų

vargus, patys jas žiauriai 
skriaudžia, žiemą alkaną ku
rapką visaip naikina: gaudo 
raizgais, neleistinu laiku šau
do, baido-

Valstiečiai, medžiotojai, o 
ypatingai kaimo jaunimas,
mokiniai, mokytojai ir visi j
gamtos mylėtojai — imkime 

kurapkas savo globon, saugo
kime jas, ginkime nuo priešų,
stropiai prižiūrėkime, kad jų; me pasakę, į kad šiandien jų 
-niekas nenaikintų, tikrinkime,lyra 1 nemažiau 6,000,000.

nalistai” pasijudino. O tų be
darbių eilėse šiandien yra daug 
tik praėjusio karo didvyrių. 
Vakarykščiai didvyriai šian
dien bedarbių eilėse grumiasi 
už duonos, kąsnelį.
Kas yrą Kanadoje, tas 

pats yra 4r pas mus, Jung
tinėse. Valstijose. Bedarbių 
eilės vis didėja. Neperdėsi-

Dr. K. Grinius, kalbėda- | “Dirva” rašo, kad prof, 
mas 16 d. vasario per radio !M. Biržiška, kalbėdamas 
Lietuvos žmonėms, pasako-i 16-to vasario Lietuvos die- 
jo apie, “milžiną molinėmis jnos minėjime Chicagoj, pa
kojomis.” Pasakęs tai, tik- sakęs: “... Ne pirmą kartą 
rino, kad komunizmas bū- ir, turbūt, ne paskutinį ten- 

žino- ka dalyvauti
Lietuva bus dipu-' mybės minėjime, tik kitoje 

vietųje ir kitomis sąlygo- 
Ir. K. mis/’
milži- Taip, sutjnku su Biržiš- 

ne tik molinėmis ko j o- ka, kad jis minės Lietuvos 
bet ir moline galva, nepriklausomybės dieną 

kuomet jį Lietuvos žmonės' tol, kol gyvas bus tokiose

siąs sutriuškintas ir 
noma
kams grąžinta.
•• Aš manau, kad 
Grinius ir buvo tuo 
nu” 
mis

... Ne pirmą kartą

nepriklauso-

kad nešaudytų ir negaudytų jų Tiesa, daug jų dar vis gau-,,išrinko prezidentu. Jeigu'pat sąlygose, kokiose ir da
ant sniego, akylai sekime pik- na nedarbo Ūpdraudą, bet ji 

baigiasi, yra milijonai 
nedarbo apdraudų negau
nančiu. i

tadarius bei jų piktus darbus,; 
griežčiausiai juos sudrauski- 
me, o apie neklaužadas pra- 
neškime Valstybinės medžiok
lės inspektoriams apskrityse.

KANADOS7 BEDARBIAI 
REIKALAVO IR
LAIMĖJO *

Kanadiškis 'Liaudies Bal
sas rašo:

Vienax kita maža bedarbių 
demonstracija Toronte, Van- 
couvery ir Montreale sudėti
nė delegacija Ottawon ir raš
tiški reikalavimai puikiai pa
sitarnavo bedarbiams.' štai 
valdžia pranešė, kad apdrauda 

nuo nedarbo praplėsta, tai yra, 
įtraukti ir tie darbininkai, ku
rie pirmiau buvo palikti, 
taipgi pašalpa pratęsta iki pa

vasario, nežiūrint to, kad kai

jis būtų turėjęs tikrą, o ne į bar minėjo. Kitaip nebus, 
molinę, galvą 
Smetona jam 
įspyręs.

tai nebūtų
, t

įversiteto vyriausybė pa- 
! reikalavo, kad iki 30 d. ba- 

teisėjas M.ilandžio visi profesoriai pri- 
..... ............ , __ ~ _ prašalino iš Įduotų taip vadinamas išti- 

norės ka nors įauti? jie bus!§*'?n,d ,Alice. Roth t0' kimybės priesaikas, kad jie 
1 i vpikalnn 1 kad valdžios šnipai hu- ne komunistai, 
kikalaujant diJ0’ j°? J! esanti .k°t}lu1nis; j 

te. Teisėjas pareiškė, kad!p. 
jis neleis komunistų į grandį, .

jie galės gyventi be jokių 1 ittsburgne 
pajamų? Žinoma, ne. O jeijA* Musmanno 
]
priversti kovoti, reikalau-

darbo arba duonos.
Nemažai yra bedarbių ir 

j taip vadinamų dipukų eilė- 
' se, išvietintųjų eilėse. Var
gas privers ir juos eiti iš
vien su bedarbiais ir reika
lauti pašalpų. Juk nei Bal-

tė. Teisėjas pareiškė, kad|

i jury.
Bet nemanykite, kad pas 

mus varžoma žmonių įsiti
kinimai. Taip daroma re
miantis šalies konstitucija, 
kuri suteikia kiekvienam

fas nei kitokios klerikalų or- pilniausią laisvę. Ir teisė- 
įsmaitinti jas Musmanno, pasinaudo-

1 damas ta laisve, veja lau- 
Šiuo metu čia ir ten .kle-. pan ‘ komunistus iš grand 

------ , -------- — .... .rikalams pavyksta šiuos jury, 
kuriems ji užsibaigia prieš tai.įmones įstumti į pikieto ei-| 

. Tiesą, tai maži laimėjimai/les ir pikietuoti (save ant 
kultūrines zolime

Kai munistai ir kaltinami, kad 
'.pvxxio vv-xxo xxxk.s-!jie rengėsi užgrobti armiją.
!to rotušės ar kitos valdinės! Drebėk, dangau ir tu 
[įstaigos dėl duonos šmoto,1 biedna žemele, prieš komu-

Bet 900 profesorių nu
balsavo, kad jie neduos jo
kių priesaikų, nes tai būtų 
akademiniu laisvių varžy
mas.

Dabar Washington© ra- 
gangaudžių komitetas galės 
tuos 900 profesorių priskai- 
tyti prie komunistų.

ganizacijos jų 
negalės.

Spauda praneša, kad Jeru- 
suareštuoti du ko-bet geriau negu niekas. Tas' 

gal nors nuo bado apgins dau
gelį darbininkų. Kokia ta .pa
šalpa yra, vis pašalpa.

Tas parodo, kad reikalas 
buvo rimtas ir.reikalingas aty-j - <-■ . , ,. . . ,
dos. Bedarbiai ta ir padarė, oi tuomet jie gedysis pvisimi-,nistų galią, .jeigu du komu- 
|!i} spauda rašė apie tuos be'nę, kaip jie eikvojo energiją [Įistai galėjo juzv^dyti sa- 
darbius? Ką, policija užgiedo-i kenkdami lietuvių kultūri- 

krimi-l niamš veiksmams.

i juoko statant) 
.lietuvių pramogas.
, jiems teks pikietuoti mies-ljie rengėsi užgrobti armiją.

kad kurapkos J°? Rodos, kad kokie
v 11 ________________________žmogaus glo- 
Daug jų žūs- 
šalčio, bet iš

žiemos metu 
visų pirma 

įrengiant joms tam

gilios 
reikia

Ragangaudžiai užkliuvo 
Dorothy Kenyon; kas ji, 
ta “raudonoji”?

lies armiją! Tai ką dabar 
reiškia Amerikos suorgani
zuotas vakarų paktas? Jei
gu kiekvienoje šalyje bus 
keli tuzinai komunistu, tai 
ir armijos atsidurs jų ran
kose !

“Dirvoje” tilpo korespon
dencija iš Bostono apie mi- 

įnėjimą Lietuvos nepriklau- 
! somybės dienos. Korespon
dentas J. K. rašo, kad mi
nėjimas buvęs labai puikus, 
tik “Keleivio” redaktorius 
Janušis dalyvių baltas suk
neles degutu sutepęs.

Keista, visi bendrai ren
gė tą minėjimą, visi ben
drai komunistus ir Tarvbu 
valdžią plūdo, o dabar jau 
rašo, kad Janušis, dalyvau
damas parengime ir degu- 
tinę maznyčią turėjo. O 
gal jis norėjo tautininkų ir 
klerikalų ratus ištepti, kad 

[lengviau būtų visiems ben- 
|drame vežime važiuoti?

“Miami Herald” rašo,1 
kad vakarinėje Vokietijoje' 

I talkininkai turi šerti 9 mili- 
onus dipukų, ten esą du 
milionai bedarbiu ir dabar 
Lenkija siunčia jiems, kai
po “magaryčių”, 250,000 
vokiečių, kurie buvo įsi
kraustė Lenkijon.

Išrodo, Marshallo planas 
turi geras pasekmes, kad 
vakarinėje Vokietijoje iš
augino du milijonu bedar
bių, o dabar Lenkija dar 
prideda 250,000. “Nuošim
čiai” auga. Trumanas ga
lės pasigirti savo darbuote 
ir iš gyventojų pareikalau
ti dar didesniu taksu, v v

Vienybėje
rašo:

“Besigirdama sėkminga 
vakariene, Laisvė neparašė, 
ką ji dąrč su tomis nesu
valgytomis porcijomis, ku
riu kita diena restoranai

V V V

nenorėjo pirkti?”
Pasirodo, kad antra die- 

na po “Laisvės” vakarienės 
Tysliava apibėgiojo visus 
ne tik Brooklyno, bet ir 
Richmond Hill restoranus, 
kad gavus nors likučių nuo 
“Laisvės” vakarienės, bet 
nieko negavo. O apetitą di
delį .turėjo, .būt kelias por
cijas sumaumojęs.

Dorothy Kenyon, buvusi nininkai arba tų žymių 
‘ XT mų nariai. Tarpe tų, iper eilę metų teisėju New 

Jomsi Yorke, o dabar privatiškai 
praktikuojanti i advokatū
rą, tapo ragangaudžių, 
Mundt biliaus piršlių, už
pulta kaipo komunistė, arba 
narė, ar prietelka taip va
dinamų “subversyvių” or
ganizacijų.

Tas dar kartą parodo, 
jog nebebūtų rubežiaus 
Golgotos kalnui nei skai
čiui kryžiuojamų asmenų, 
jeigu Mundt bilius taptų 
įstatymu, jeigu kryžiuotojų 
gauja įgytų pilną galią.

Teisėja Kenyon, New 
Yorke, susišaukusi spau
dos konferenciją, tuojau 
atsakė, kad ją nukryžiuoti 

!ant politinio kryžiaus pasi-‘’I dllU |JUllullllU Jt\ L Zj 1 Ct Ll o ĮJClol" 
Tarybos išleido ir platina pla-, g0VęS Wisconsin© respubli- 

Globokime kurapkas, i Į;onas senatorius Joseph-R. 
vaizdžiai nusviestas j M.cCarthy ypa ‘<begčdiškas

I melagis.”
i McCarthy užkliuvo teisė
ją Kenyon kaipo vieną iš 
81 jo vadinamų komunis
tų ar “komunistų fronto” 
sankeleivių. Jie, girdi, esą 
“nesaugūs” valstybės de- 
partmentui, kuriam jie ka
da nors dirbę ar tebedirbą.

Greta teisėjos Kenypn; 
suminėtieji kiti 80 asme—c 
taipgi yra žymūs visuome-

katą 
kuriame 
kurapką globos reikalas ir pa
teikti tokių primityvių lesyklų 
ir slėptuvių pavyzdžiai. Lau
kiama, kad šis plakatas para
gins plačiai kaimų gyventojus 
susirūpinti kurapkų likimu.

Kurapka turi daug priešų. 
Ją naikina ir skriaudžia vi
sokie plėšrieji nenaudėliai: 
vanagai, šeškai, medžiojančios 
katės ir kt. Dar vis pasitaiko 
žmonių, kurie, užuot pagelbė
ję kurapkoms išvargti žiemos

jį žino, kaip pirmo masto dainininką, visuomenininką, 
aktorių ir negrų vadovą.

Bet štai pranešama, kad Paul Robeson Rooseveltienės 
programoje nedalyvaus. Viskas apversta!

Kodėl?
Todėl, kad, girdi, buvę protestų-prieš tai, kam Paul 

Robeson leidžiamas dalyvauti Rooseveltienės programoje. 
Telefonu protestavę vienas, kitas, antras. Girdi, net ke
letas šimtų protestantų buvę! f

Na, ir Robesono dalyvavimas televizijoje nukeliamas 
neribotam laikui. Atsieit, visiškai panaikinamas.

Argi tai nebaisu! >
Argi tai nėra smūgis milijonams ciiegrų, kurių vardu 

Robesonas kalba?
Argi tai nėra didžiulė gėda Amerikai?!

e-

šei- 
yra 

ambasadorius Philip C. Jes
sup ir Mrs. Dean Acheson, 
reiškiant, kad net Acheso- 
nas “nebekošernas,” nes jo 
šeima “sutepta.”
Kuo Prasikalto Kenyon?

Anot to McCarthy, Ke
nyon “yra1 J. V. Valstybės 
Department© nare Jungti
niu Tautu Ekonominės ir 
Socialės Tarybų komisijoje. 
Jos alga yra
tams. Ta - moteriškė buvo 
susirišusi bent su 28 komu
nistų fronto organizacijo
mis, kurias visas oficialė 
valdžios agentūra paskelbė 
subversyvėmis.”

Ir tą antį komercinė 
spauda paskleidė po visą 
šalį, visai nelaukdama, ne- 
klausdama iš pačios teisė
jos faktų. O faktai yra tie:

Dorothy Kenyon nuo 
praėjusių metų pabaigos 
visai pasitraukė iš valstybi
nių pareigų. O kol jinai bu
vo toje komisijoje — nuo 
1946, baigiant 1|949 metais, 
jai buvo mokama ne po 
$12,000 metams, bet po tiek, 
kiek išpuolė už dieną. O to- 

V“ kiu dienų susidarė apie po- 
ra savaičių per vienerius 
metus.

Miss Kenyon yra nare 
American Civil Liberties 
Unijos, taipgi Internatio
nal Alliance of Women for 
Suffrage and Equal Ci
tizenship, abi šiek tiek libe
ralizmo turinčios organiza
cijos.

Ponas
“nuteisė” 
parašus 
tūlas visuomeniškas konfe
rencijas šaukti, už buvimą 
rėmėja tūlų mitingų, kaip 
kad masinis mitingas lap
kričio " 16-tą, 1948 metais,

McCarthy ją jau 
už kai kuriuos 

po atsišaukimais

Lenkijoj bažnyčios ir vie
nuolynai valdo didelius že
mės plotus. Dabar valdžia 
rengiasi tuos plotus apkar
pyti. Komercinė spauda jau 
kelia lermą, kad tai esąs re
ligijos persekiojimas.

Kuomet tik paliečiami 
, su

rišti su dvasiški jos pelnais, 
tuomet visais balsais už
kaukiama, kad jau religi
ja smaugiama. Nejaugi ir 
žemės plotai virto šventais 

prie jų 
prisiliesti,

New Yorke, kur kalbėjo 
anglų žymus dvasiškis Can- 
terbury’o dekanas Hewlett 
Johnson. O jis ten kalbėjo 
už taika. Ar ne baisu!

Dar kvailesnis ir už tei
sėjai sudarytus kaltinimus 
yra> 
sekretoriaus 
Dean Acheson’ienei. Ji pa
rėmusi washingtonieti" Le
ague of Women Shoppers 
skyrių, kuris veikė kampa
nijoje prieš aukštas kainas. 
O paskui, sakė jis, tas sky
rius dar susidėjęs su Ame
rikos Moterų Kongresu, 
kurio vyriausias tikslas ir 
veiksmai sukasi darbe už 
išsaugojimą taikos,

Vien tik /iš priminimo tų 
dviejų moterų baisios “ne
ištikimybės” lengva supras
ti, jog panašiais “prasikal
tėliais” bus ir kiei kiti 79 to 
McCarthy’o kaltinamieji 
“neištikimybėje.”

Ši ataka, lai pamoko mus 
įsisąmoninti, kaip svarbu meįu kalėjimo už šnipinėji- 
yra skubiai ir stipriai veik-;ma 
ti prieš Mundt ir; kitus to- valdžia 
kius bilius, kad visos ša- Bulgarijos valdžia Šipkovą 
lies galia nepereitų į rankas Daisiai kankinus, kad jis 
to kių diktat oriškų gaivalų, prisipažintų, jog šnipinėjo

JVLC

sudarytasis valstybės Į bažnytiniai klausimai, 
žmonai, Mrs. L--- 1 ”

sakramentais ir 
niekas negali 
apart kunigų?

valstybės 
daug ler-

Washingtone 
pareigūnai labai 
mo kėlė, kad Tautų Sąjun
goj esą rytinių valstybių 
šnipų. Neamerikinis komi
tetas net rengėsi pradėti 
tyrinėti.

Dabar Bulgarijoj tapo 
nuteistas Šipkovas, buvęs 
Tautų Sąjungos delegaci
jos perkalbėtojas. 15-kai

ma Amerikai. Amerikos 
, kelia lermą, būk

kad jis

(Tąsa ant 5 pusi.)------ .----------- -—--------- -------.------------------------------ ------------------
2 pusi.'—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Ketv., Kovo 16, 1950



Valstybė ir jos piliečiai
Gal būt nėra kitos tokios 

šalies, kur individualizmas 
būtų taip populiariškas ir 
taip išsiplatinęs, kaip Ame
rikos Jungtinėse Valstijose. 
Sunku būtų surasti visoje 
šalvje tokia liaudies mo
kyklą, kolegijų arba univer
sitetą, kur nebūtų jaunuo
liams skiepijamas indivi
dualizmas, statomas vertin
giausiu draugijiniame gy
venime.

Individualizmas statomas 
pirmoje vietoje, kadangi jis 
nepastoja kelio privatinei 
nuosavybei. Juo daugiau į- 
sigyvenęs pas žmones indi
vidualizmas, tuo didesnė 
privatinė .apyvarta yra pa
daroma.

Tenka girdėti panašius 
išsireiškimus: Nepaisyk,
kaip kiti gyvena, žiūrėk 
tiktai pats saves! Toks sup
ratimas iššaukia pas žmo
nes lenktyniavimus. Jie 
lenk ty n i u o j a pa]) rastu ose 
darbuose, amatuose ir pro
fesijose. Didesnė darbo da
lis remiasi ant lenktyniavi
mo. o tos lenktynės greit 
nudėvi žmones, kaip fiziš
kai, taip ir protiškai. Žino
ma, vra iš to pasinaudojau
čiu žmonių.

Paimkime stambiąsias 
Įstaigas ir persitikrinkime, 
keno rankose jos randasi. 
Jeigu pradėsime tyrinėti, 
surasime, iog beveik visos 
vra privatiškose rankose. 
Kokios jos nebūtų — pra
monės. komercijos ar trans- 
portaciios, — jos apirtia vi
są .šalį ir didelį skaitlių 
žmonių savyje sutalpina. 
Jos turėtų būti valstvbės 
kontrolėje. Tuomet valdžia

lerių remia viso pasaulio 
reakciją, o patys šios šalies 
gyventojai turi tas sumas 
sumokėti, ir uždarę savo 
burną tylėti.

Yra keletas pamatinių 
dalykų, kuriais naudojasi 
visu tautu ir visu rasiu 
žmonės. Jais yra sekanti:

1. šeima. Tdi yra įstaiga, 
kuri apima višą žmoniją ir 
visas jos klases. Ji susideda 
iš vyro, žmonos ir jų vaikų. 
Susituokimo būdas 'esti pa
laikomas sulyg valstybės įs
tatymų ir tautų papročiais, 
atliekant tam; tikras cere
monijas.

2. Darbas. Sociologiniai 
suprantamas vyro kasdie
ninis užsiėmimas palaiky
mui jo ir jo šeimos gyveni
mo. Įskaitoma paprastas

| darbas, amatai, profesijos.
3. Auklėjimas - mokslas 

susideda iš visokių procesų, 
kuriais geidžia pasinaudoti 
vyras, rųotina. ir jų vaikai, 
idant padaryti save tinka
mais visokiam užsiėmimui, 
įskaitant ir žinojimą apie 
sveikatos užlaikymą, apsi
ėjimą, ir nusistatymą pa
vyzdingo gyvenimo.

4. Kultūra. Tai yra ge
resnis pažinimas abelnos 
dailės, muzikos, literatūros, 
dramos. Fizinis išsilavini
mas visokiame sporte. Pa-

I kėlimas tos ar kitos, tautos 
'žmonių į aukštesnį civiliza
cijos laipsnį. : * :

5. Valstybė, kaipo socialė 
įstaiga, palaiko visos šalies 
teisdarybės administraciją, 
saugo įstatymus ir užtikri
na tvarką. Paskelbia val
džios nusistatymus namie 
ir užsienyje. Veda visus po
litiškai ekonomiškus reika

darbininko žmogaus gyve- 
. nimo aplinkybes, todėl ne
nori jų studijuoti.

Visi komercini a i m ū sų
laikraščiai ir žurnalai il
guose ir jausminguose savo 
editori jai nose rašo apie šios 
šalies “gerą surėdymą ir 
tikrą demokratiją.” Visose 
mokyklose jauniems moki- 

|niams aiškina tą patį. Ten 
užgiria/ privatišką nuosa
vybę ir jos “pavyzdingą 
tvarka.” v

Visų tikėjimų bažnyčiose 
geri pamokslininkai paš
venčia visus savo pamoks
lus išbardami, visokius pra
sižengėlius ir liepia melstis 
už juos arba už jų “dūšias.” 
Bet gyvenimo aplinkybių 
jie nekritikuoja, jiems tos 
aplinkybės visuomet esti 
“geros.” Vietoj prieštarau
ti netikusiai tvarkai, jie ge
riau prisitaiko prie jos.

Turčių klasės vadai daž
nai sako publikai: “Mes 
padarėme valstybę, kuri 
tarnauja laisviems pilie
čiams, o ne piliečiai valsty
bei.”

Valstybinis socialinis draudi
mas Tarybų Lietuvoje

(Pasikalbėjimas su Lietuvos darbo unijų respublikinės

I

Pabaltijo Tarybinėse 
Respublikose

Latvijos mokslininkai — siekė daugiau kaip 60 mili-

lu retu daugiau jėgos. Dar
bininkai dėl darbo sąlygų 
turėtu skaitytis su pačia 
valdžia, vietoje turėti rei
kalą su privatiškomis įstai
gomis, ne kaip dabar kad 
yra.

Nežiūrint, kaip darbinin
kai ' nebūtų organizuoti ir 
kaip jie nekovotų už savo 
reikalus, (kol įmones tebė
ra nrivatiškos) jie visuo
met bus priversti tartis su 
nrivatiškomis įstaigomis,
kurias kontroliuoja tam

lūs.
Religija taipgi yra skai

toma šalies įstaiga, bet aš 
jos toje prasmėje neminė
siu, kadangi ji neturi kon- 
kretiško pamato, paremta 
legendomis, iliuzijomis ir 
įvairiomis svajonėmis. 
Žmonės lengvai gali ir be 
jos apsieiti. Teologai teigia, 
jog tai esąs dvasinis mais
tas, žmonėms esą reikalin
ga į ją tikėti. Pažinimas 
muzikos, dramos ir poezi-
jos taipgi yra dvasinis

tikros kompanijos. Negalė-
darni susitarti su kompani
jomis, paduoda savo dalv- 
kus pačiai valdžiai. Valdžia 
turi tam tikra komitetą, 
kuris visada palaiko Įmonių

maistas, ir čia ant žemės
sutveriamas, be išsvajoto 
dangaus ar pragaro.

Čia suminėjau kelis drau
gijinius institutus, be kurių 
neapsieina bile tautos arba

savininkų pusę. Tokie ko
mitetai veik visuomet su
randa darbininkus prasi-

rasės žmonės. Tie institutai 
turėtų būti palaikomi per 
visuomenę, tuomet visi

žengusiais prieš šalies įs
tatymus. o samdytojai vi-
suomet liekasi išteisintais, i 
nepaisant kaip jie nepasi- įtinkamais 
elgtų.

žmones galėtų jais pasinau
doti. Visi jaunuoliai juos

Kodėl taip įvyksta?

išstudijuotų ir paskui būtų 
'i nariais, savo 

draugijos bei apygardos.
Tada sumažėtų piktadarys-

Todėl, jog valdžia yra /te ir visoks gembleriavi- 
silpną, priklauso nuo stam-/mas, nes visi jaunuoliai ga
biųjų monopoliu bei sindi-t lėtų išmokti amatus pagal 
katu malonės. Nors patys Įsavo gabumą ir būti nau- 
piliečiai renka sau valdi-Ydingais žmonėmis.
ninkus, bet stambieji pini- jų Jeigu žmogus papildo 
guočiai, palaikytojai priva- • piktadarystę, dabartinė 
tiškos nuosavybės, stato valdžia ' tuojau atsiunčia 
kandidatus. Jeigu pasitaiko psichologą ir psichiatrą,
iš darbo žmonių pusės turė
ti savo kandidata, visai ma
žas nuošimtis piliečių tebal- 
suoja už ii. Kodėl taip yra 
daroma? Todėl, jog spauda, 
su labai mažu išėmimu, 
randasi pačių kapitalistų 
rankose. O spauda nepaJ 
miršta kelti į padanges pne 
vatišką nuosavybę ir in/ii-l 
vidualizmą. /

Darbo klasės balsuoto- ! 
jams turėtų būti nesunku! 
suprasti, kodėl yra s/arbu1 
paduoti savus balsus už 
darbininku kandidatus. Iš
rinkti valdžios žmonės ap- 
taksuoja piliečius ir gyven
tojus, o surinkę, pinigus! 
paskiria, kam jie nori, vi
sai nesiklausę savo piliečių 
valios. Mūsų valdininkai su 
milijonais ir bilijonais do-

kad ištirtų jo protą ir su
rastų, kodėl jis tai padarė. 
Tas yra gerai, bet to neuž
tenka. Reikia nuodugniai 
tyrinėti. Ne visi piktadariai 
esti prasižengę patys per 
save. Didelė jų dalis papil
dė kriminalystę dėl to, kad 
netikusios gyvenimo aplin
kybės juos prie to stūmė.

Mūsų valdininkai nesiun
čia jokios komisijos ištyri
mui gyvenimo sąlygų, 'ku
rios žmogų privertė papil
dyti tą piktadarystę. Čia 
jau prisieitų tyrinėti iš 
pagrindų ir, betyrinėjant, 
gali pasirodyti, jog visas 
draugijinis surėdymas yra 
netikęs. Valdininkai žino, 
jog patys didžiųjų įstaigų 
savininkai esti už tai atsa- 
komingi, kad jie nustato

Labai gražiai skamba jų 
tokie išsireiškimai, bet pa
žiūrėjus giliau randi "visai 
ką kitą. Tiesa, kad valsty
be tarnauja laisviesiems pi
liečiams, bet tiktai mažam 
nuošimčiui stambių pini
guočių, o didelis nuošimtis 
darbo žmonių yra kapitalo 
priversti tarnauti savo po
nams. Turtingi žmonės ži
no, kaip užkinkyti valsty
bės aparatą ir tuos žmones, 
kurių likimas priklauso nuo 
jų, kad pasitarnautų jų 
klasei.

Abraomas Lincolnas, 
kalbėdamas apie respubli
ką ir jos reikšmę, yra pasa
kęs, jog valdžia turėtų bū
ti žmonių, per žmones ir 
dėl žmonių. Bet dabartinė 
valdžia yra žmonių, per
šelmius, dėl turčių. Sulyg 
šių žodžių išeina taip: žmo
nių išrinkti valdininkai 
dažnai apgauna pačius bal
suotojus. Bet didžiuma bal
suotojų kol kas niekuomet 
iš to nepasimokina. Už ke
lių metų ir vėl balsuoja už 
juos.

Tūli žmonės iš paties gy
venimo niekuomet nepasi
mokins, jie tokiais ir mirs. 
Tiktai dalis iš jaunesniųjų 
žmonių šį tą pasimokins.

Dar nėra per vėlu, viskas 
galima atitaisyti, tik reikia 
išrinkti gerus visuomeni
ninkus į valdiškas vietas. 
Šios šalies piliečiai turėtų 
išrinkti į valdžios tarnystę 
gerus žmones, kurie, pada
rydami tam tikras refor
mas, pasitarnautų plačiai 
žmonijai.

Mūsų laikraščiai ir žur
nalai, mūsų mokyklos ir 
bažnyčios turėtų daugiau 
aiškinti apie valstybę ir jos 
galią šiame gyvenime: apie 
tokius federalius įstatymus, 
kurie neštų naudą visai 
žmonijai; apie reformas, 
kurios būtų naudingos vi
suomenei. Anot Lincolno, 
valdžia turėtų būti žmonių, 
per žmones ir dėl žmonių.

S. B.

Washington. — Ameri
kos valstybės sekretorius 
Dean Acheson pasišaukė 
Sovietų ambasadorių Alek
sandrą Paniuškiną pasitar
ti.

Neoficialiai pranešama, 
kad Achesonas siūlė Sovie
tams atsiimti inžinierių 
Gubičevą iš Jungtinių Val
stijų.

Amerika negalėtų depor- 
tuot Gubičevą į Sovietų 
Sąjungą, nes neturi tokiem 
dalykam sutarties su Sovie
tais.

Philadelphia. — Temple 
Universiteto studentai di
džia dauguma balsi! priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančia 
atmest Mundto biliu. v

tarybos sekretorių

Sutinkamai su T Jotu vos 
TSR Konstitucija, respubliko
je, kaip ir visojo Tarybų Są
jungoje, veikia vieninga vals* 
tybinio socialinio draudimo 
sistema. Ji apima visus dar
bininkus ii' tarnautojus, dir
bančius samdos pagrindais 
v a] s ty b i n ėse, k o o p e ratyv i n ės o, 
visuomeninėse įmonėse bei 
įstaigose. Patys darbininkai, 
kaip tatai buvo buržuazinėje 
Lietuvoje, i socialinio draudi
mo fondą neįneša nė vienos 
kapeikos. Tai privaloma tvar
ka atlieka visos Įmonės ir 
Įstaigos. Jos be darbo 
atlyginimo, išmokamo darbi
ninkams ir tarnautojams, kas 
mėnesį atskaito tam tikrą 
procentą Į valstybinio sociali
nio draudimo fondą.

Tarybinis socialinis draudi
mas yra labiausiai visa aprė
piantis ir progresyvus. Jis 
teikia apdraustiesiems pil
niausia aprūpinimą. TSR Są
jungoje iš socialinio draudimo 
valstybinio fondo išduodamos 
pašalpos dėl laikino nedar
bingumo, del nėštumo bei 
gimdymo, pensijos dėl invali
dumo bei senatvės, pašalpos 
maitintojo netekimo atveju, 
palaidojimui ir tt.

Didelės sumos iš socialinio 
draudimo lėšų sunaudojamos 
darbo žmonių bei jų vaikų 
poilsiui organizuoti, poilsio 
namams ir sanatorijoms, pio
nierių stovykloms, vaikų sana
torijoms išlaikyti.

Tarybų valstybė perdavė 
visiškon profesinių sąjungų, 
labiausiai masinių TSR Sąjun
gos darbininkų bei tarnauto
ju organizacijų, dispozicijon 
visą valstybinio socialinio 
draudimo fondą. Lietuvos 

'tarybinėje -respublikoje, ly-
giai kaip ir kitose tarybinėse 
respublikose, metai po metų 
auga sumos, gaunamos į tą 
fondą. 1948 metais Lietuvo
je Į tą fondą buvo gauta 83 
milijonai 186 tūkstančiai ru
blių, o 1949 metais—jau per 
106 milijonus rublių.

Kaip gi paskirstomas socia
linio draudimo biudžetas pa
gal atskirus išlaidų straips
nius? Praėjusiais motais 17 
milijonų rublių buvo paskirta 
išmokėti pašalpoms darbinin
kams ii* tarnautojams dėl lai
kino nedarbingumo.

Pašalpų dėl laikino nedar
bingumo dydis priklauso nuo 
stažo nepertraukiamo darbo 
toje Įmonėje ar Įstaigoje. Rei
kia pažymėti-, kad lėšos šiems 
reikalams, bendrą taisykle, 
p i I n u ti n ai nesu n au d o j amos.
Tatai paaiškinama nepaliau
jamu darbo žmonių materia
linės gerovės kilimu bei me
dicininio aptarnavimo gerėji
mu, dėl ko smarkiai sumažė
jo sergamumas. Kaip yra ži
noma, TSR Sąjungoje medici
nos pagalba teikiama visiems 
piliečiams nemokamai .

Apie 5 milijonus rublių iš 
socialinio draudimo respubli
kinio fondo 1949 metais iš
mokėta dirbančioms moterims 
kaip pašalpos dėl nėštumo bei 
gimdymo. Tai yra dvigubai 
tiek, kiek pagal šį straipsnį 
buvo išmokėta 1948 metais. 
Tame, kad didėja pašalpos 
d ė] nėštumo bei gimdymo, pa
sireiškia kasdieninis Tarybų 
valstybės rūpinimasis motina 
ir vaiku, šeimos sustiprinimu.

Apsaugodamas motinos ir 
vaiko interesu^, Lietuvos pro
fesinės sąjungbs nuolat kon
troliuoja, ar prisilaikoma ta
rybinių įstatymų dėl darbo 
dienos ilgumo nėščioms mote
rims bei žindančioms moti
noms. Nėščioms f moterims, 
pradedant nuo 4-to nėštumo 
mėnesio, neleidžiama dirbti 
antnorminio darbo, o mote
rims, turinčioms žindomus 
kūdikius, — dirbti nakties 
metu. 1. 9 4 9 metais žy
miai išaugo suma'44 pašalpų, 
-išduotų iš socialinio draudimo

ni Pranu Ilčiuku)

lėšų, Įsigyti reikmenims nau
jagimių slaugymui bei kūdi
kių maitinimui.

Vasaros metu Lietuvos TSR 
veikė 16 profsąjunginių. pio
nierių stovyklų. Per vasarą 
ten ilsėjosi daugiau kaip 6.- 
500'vaikų. Tos stovyklos bu
vo išlaikomos valstybinio so
cialinio draudimo lėšomis. Be 
to, specialiosios lėšos buvo 
asignuotos kultūriniam vaikų 
aptarnavimui ne mokyklos 
ribose.

Kasmet tūkstančiai Lietu
vos darbininkų ir tarnautojų 
gauma atilsi nes Į geriausiuose 
TSR Sąjungos k u r o r t u ose 
esančius poilsio namus ir sa
natorijas. Patiems darbo 
žmonėms tereikia apmokėti 
tik nedidelę atilsinės kainos 
dalį (30%), o likusioji suma 
padengiama iš socialinio drau
dimo lėšų. Dalį atilsimų dar
bininkai ir tarnautojai gauna 
v i s i š k a i nemo k-a m a i.

Valstybinio socialinio drau
dimo fondo lėšų dalis buvo 
išskirta vykdyti gydytoji! 
kontrolei Įmonėje, darbiniu 
kų bei tarnautojų gydomajam 
maitinimui ii’ tt.

Būdinga, kad išlaidos socia
linio draudimo administraci
niams - organizaciniams po
reikiams yra visai nedidelės. 
1949 metais, jos sudarė ma
žiau kaip pusę procento ben
dros valstybinio socialinio 
draudimo respublikinio fondo 
sumos. Tatai paaiškinama tuo, 
kad TSR: Sąjungoje socdrau- 
dimo aparatas yra priartintas 
prie darbo žmonių : visos pa
šalpos ir atilsinės išduodamos 
darbo vietojo. Tatai atlieka 
socialinio draudimo tarybos, 
sukurtos prie kiekvieno prof
sąjungos vietinio komiteto.

liaudies ūkiui
Latvijos TSR Mokslų 

Akademijos Prezidiumas 
suvedė pirmuosius rezulta
tus darbo, kuris buvo at
liktas teikiant praktinę pa
galbą pramonei ir žemės 
ūkiui.

Mokslinio tyrimo institu
tų mokslininkai ir bendra
darbiai padėjo dviračių ga
myklos novatoriams-darbi- 
n inkams, perėjusiems į 
greituosius metalo apdirbi
mo režimus, modernizuoti 
įrengimus. Fizikos Institu
to darbuotojai surado nau
jausius metodus automobi
lių padangoms džiovinti 
Rygos gamykloje. Energe
tikai dalyvavo tobulinant 
daugelio gamyklų šiluminių 
jėgainių ūkį. Didelę prakti
nę pagalbą teikia moksli
ninkai respublikos žemės 
ūkiui. Mokslų Akademija 
pravedė Latvijos kaimuose 
šešias sesijas, skirtas svar
biausiems žemės ūkio toles- 

inio išvystymo klausimams, 
i Mokslininkai šefuoja 173 
'kolūkines mičiurinines la
boratorijas, kurios atlieka 
bandymus įvairių aukštai 
derlingų kultūrų išaugini- 
mo srityje.
60 milijonų rublių darbo 
žmonių socialiniam 
draudimui.

Darbo žmonių sociali- 
nim draudimui Tarybų val
stybė išleidžia milžiniškas 
lėšas. Estijos* TSR tos išlai
dos pereitais 1949 metais

Jų sud'ėtin icina darbininkai 
i)* tarnautojai, Į vykdą savo 
funkcijas visuomenine tvarka.

Rep.

jonų rublių. Iš lėšų kurias 
valstybė perdavė tarybinių- 
profsąjungų dispozicijon, 
tūkstančiai darbo žmonių 
gavo lengvatines ir nemo
kamas atilsinės į sanatorijas 
bei poilsio* namus, vasaros 
stovyklose buvo organizuo
tas poilsis daugiau kaip 10 
tūkstančių vaikų. Vien tik 
sanatorijoms, poilsio na
mams bei vaikų vasaros 
stovykloms pastatyti ir į- 
rengti išleista 9 milijonai 
rublių. Per du milijonus 
rublių vienkartinių negrą
žinamų pašalpų pavidale, 
savo atostogų ar ligos me
tu gavo profesinių Sąjungų 
nariai.
Prieš liaudies Dainų
šventę

Latvijos respublikoje 
vyksta pasirengimas Dainų 
šventei, šventės repertuare 
— 50 latvių liaudies dainų 
ir TSR Sąjungos kitų tau
tų dainų. Šokių kolektyvai 
ruošia latvių, rusų, ukrai
niečių, baltarusių, čekų ir 
lenkų liaudies šokius.

Respublikoje Dainų šven
tėje Rygoje, kuri įvyks 
1950 metų vasarą, dalyvaus 
apie 30 tūkstančių daininin
kų, šokėjų, muzikantų.

ELEKTROS GAMYBOS 
KILIMAS KINIJOJ

Peking, Kinija. — Elek
trinės pramonės atstovų 
susirinkimas apskaičiavo, 
jog elektros gamyba Kini
jos Liaudies Respublikoj 
pakils 40 procentų iki šių 
metų pabaigos.

PRAGA. — Pasitraukė 
Čechoslovakijos apsigynimo 
ministras Klementis.
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Dienraščio Laisves

BAZARAS
PACKAGE PARTY & DANCE

Bus Dvi Dienas: šeštadienį ir Sekmadienį

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

Sekmadienį nuo 2-ros vai. po pietų

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiam
Kasdieną bus margumynų programa ir šokiai

LIBERTY AUDITORIUM
(Lietuvių Kultūriniame Centre) 

t

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

Įžanga 40c asmeniui (valdžiai taksai įskaityti)

Geri valgiai, pilni pietūs dienom ir vakarais

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

Kelias į Laimę
11-3-49 APYSAKA — 85 -

(Tąsa)
Pasiekęs ir vėl duris, atsigrįžęs, Dobilėnas su

grūmojo:
— Aš tave, kiauliškos galvos savininke, dar pa- 

Čiupinėsiu! Tu pajusi lietuvišką kumštį! Atsimink!
Užtrenkę kambario duris, ’jog net sienos sudrebė

jo, juodu dingo. Girdėjau tik laiptų garsų braškė
jimą ir bildesį, nykstantį drauge su jais.

Iškišęs galvą pro langą, stebėjau juodu sėdant 
naujan automobilin, stovintin ties namu. Nujaus
dama, jog aš pro langą žiūrėsiu, Lujiza užrietė gal
vą, pamačiusi mane, išdidžiai nusišypsojo ir su pa
nieka rhostelėjo man ranka.

Palaukęs, kol mašina sujudės, aš piktai spjoviau 
į gatvę, bet nežinau, ar juodu tai matė.

Lengviau atsidūsėjau, manydamas, jog paskutinį 
kartą mano akys regi Lujiza ir jos komersantą 
meilužį. “O gal aš klystu?” veržėsi baisus klausi
mas. “Gal dar teks su juo pasimatyti?!...”

Ir aš rimtai pradėjau baukštintis.
III.

Ilgokai su savimi kovojęs, pagaliau, nusitariau 
aplankyti Balandžius. Drovėjausi pas juos užeiti su 
bėdomis, kilusiomis iš mano praeities, kurią juodu 
smerkė, bet žinojau, jog Balarftlis plačiai mato, tad 
ir manp paikos būsenos pajuokai nenaudos.

Kai porą kartų buvau sutikęs jį gatvėje, Balan- 
, dis, rodosi, mano nelaimes svėrė ne priešiškai. Ma

ne guosdamas, jis nuoširdžiai kvietė užeiti į namus. 
Atrodė, jis mane skaitė nieko neišmokusia, pakly
dusia žmogysta. Artimesnio ir teisingesnio prietc- 
liaus, kaip Balandis, aš dabar pasaulyj neturėjau.

Džiaugiausi radęs tik juodu abu namie, nes jau
čiausi galėsiąs atvirai atidengti neseniai gimusį 
mano galvoje sumanymą.

Tai buvo sekmadienio popietis.
— Laba!
— Laba!
Tuomet nejauki pauza.
— Prašome sėsti.
— Dėkoju.
Aš ir vėl nežinojau, ką pradėti, nors jau sėdėjau, 

o juodu gal buvo nustelbti netikėtu mano pas juos 
atvykimu.

— Graži diena, — pratarė Balandienė.
— Labai, — atsakiau.
— Šiemet vasara tikrai auksinė: neperkaršta, 

nuolat giedra, — traukdamas pypkę, atsilošęs kė
dėje kalbėjo jis. — Kaip gi jums, Maiki?

— Nieko sau. Aš užėjau ... — sustingo žodžiai 
tarp dantų.

Pažvelgusi į mane, Balandienė motiniškai atsi
dūsėjo:

— Rūpestys žmogui.
Aš įsidrąsinau:
— Gal skaitysite kvailybe ar mano proto sutriki

mu — užėjau svarbiu reikalu: Rašau testamentą ir 
jin įdedu, kad jūs, Petrai ir Nastute, kai numirsiu, 
man-e palaidotume!. Noriu, kad būčiau apkastas že
mėmis be jokių religinių ceremonijų. Būtų gerai, 
jei kas atsirastų ir pasakytų prie mano kapo visą- 
teisybę, — koks aš buvau ablavukas, koks ... Ar su
tinkate?

Mačiau, kaip mano klausimas juodu nusiaubė, lyg 
bomba. Visi ilgokai tylėjome ir per tą pauzą Nas- 
tutė nenuleido savo akiu nuo manes. Tuomet Ba
landis:

— Jūs, Maiki, kalbat, kaip kūdikis.’ Su mirtimi 
nieks nėra padaręs kontrakto. Mudu su žmona už 
jus senesni, gal pirmiau kojas pakratysime. Kal
bėkim n-e apie mirtį, o gyvenimą.

Linguodama žilą glavą, Balandienė aimanavo:
— Maiki, Maiki!».. Nesuprantu, ką jūs mojatės 

pasakyti! Tai neleistina! Gėda!
Ji nukreipė veidą link lango ir pro jį tūlą laiką 

stebėjo.
— Žinoma, — vėl tęsė šeimininkas, — jeigu mir

sit, o mes dar gyvensime, tai aš.. . mes neapleisime, 
kaip gi čia. Bet kam testamentas?

L — Tam, kad Lujiza, legaliai besiskaitanti mano 
žmona, negalėtų pasigrobti mano palaikų ir turto 
trupinių, jei tokių bus.

— Šitaip!
Juodu atsisakė toliau kalbėti apie mirtį. Balan

dis nukreipė pašnekesio temą į tarptautinius klau
simus, taipgi į krizę, kuri, pasak jo, yra žiauriausia 
Amerikos istorijoje. Mudu prisiminėme nedarbą, 
šėlusį tuomet, kai aš atvykau Amerikon, bet tai bu
vo tik nykštukas, palyginti su dabartiniu milžinu. 
Šeimininkė tuo sykiu atnešė vaisių užsikąsti.

Bešnekučiuojant, sugrįžo Balandžių sūnus su jau
nute, dailia žmona ir kūdikiu.

— Kur tai]) užtrukote? — lyg barančiai klausė 
Balandienė.

— Paežerėje — maudėmės. Petrukas jau beveik 
plaukioja, — atsakė marti, bučiuodama kūdikį.

Senė supažindino:
— Čia .mūsų sūnus, Juozas, čia marti, Dorutė, o 

čia anūkas-milžinas Petrukas. Susipažinkit su mis- 
Uter Kilpa.

Mes pasispaudėme rankas. Marti nuėjo į miega
mąjį, o Balandienė, prinešusi vaikutį prie manęs, 
jam kalbėjo:

4

— Ar pažįsti, Petruk, šitą dėdę? Pažįsti?! Na, 
pasisveikink, mano karvelėli, su juo. Pasisveikink! 
— Ji atkišo man ploną, švelnutę kūdikio rankelę. Aš 
atsargiai paėmiau; iš kąrto jis stebėjo mane; it nu
sigandęs, paskui pradėjo kūdikiškai šypsotis, pri
versdamas ir mane daryti tą patį.

Grįžusi iš kambario marti, priėjusi arčiau, savo 
juodomis akimis mane sverdama, tarė:

— Aš tamstos pavardės pirmiau aiškiai n'enugir- 
dau.

—■ Mikas Kilpa.
— Mikkas Kil-l-p-pa! — tyliai ir nuogąstingai 

pakartojo, dar vis. mane savo žiūra egzaminuodama.
Ji pasitraukė, atsisėdo kitoje kambario pusėje ir 

per valandžiukę nenuleido akių nuo tos vietos, kur 
aš sėdėjau. Aš mačiau ką tokio baisaus, siaubingo 
jos veide, ko kiti gal nematė; atrodė, ji su savimi 
išvidiniai kovoja, n-ervuojasi, pyksta. Staiga Ba
landžių marti pakilo, pasiėmė iš senės Petruką.

— Mudu eisime į gatve, mielasis sūneli. -į— Ir ji, 
kūdikiu nešina, išėjo, man sudie nepasakiusi.

— Eisiu ir aš, — pratarė jaunasis Balandis, 
aukštas, atletiškas vyras.

Akimirkoje juodu dingo.
— Gražią šeimą turite! — pavydulingai i kompli- 

m^ntavau šeimininkus, kai jaunųjų kambaryj ne
buvo.

— Nieko sau! — atsakė. Balandienė. —| Džiau
giamės, kad anūkėlis sveikas ir pasėkminghi auga.

Balandis įsikišo:
— Atsimenat, Maiki, kai gimė mūsų Juozas?

Rodosi pats buvote ir krikštynose.
— Taip, — atsidūsėjau. — Linksmi tuomet bu

vo laikai. Mes taipgi buvome kitokie: jauhi, ener
gingi, pilni jaunatvės ugnies.

— Visa tai, rodosi, įvyko tik vakar, — it sau 
šnekėjo senė. — O, štai, va, ir anūkas! Tpks gra
žus, sveikas, linksmas! Tik nedrąsus. Matyt, įsi
savino tūlas savo mamės motinos silpnybės.

Kai pastebėjau, jog marti gražiai kalba lietu
viškai, tai Balandis:

— Jos motina buvo išmintinga, tik pernelyg kuk
li. Turbūt ją pažinote: Kašėtienė. Gaila, kad be lai
ko mirė! j •

Aš sustirau nuostaboje.
— Kašėtienė?!... Tamstos turite galvėje Dorą 

Kašėtienę, Palšytę, ar ne?
— Taip'! Jos vyras kadaise pasikorė; Iįuvo naš

lė. • ii ' ■

— Šitai])!. .. — Man atėmė žadą. Nebesugebė
jau, ką sakyti. Ar Balandžiai žino? Jeigu ne, ar ; 
jiems prasitarti, ką aš žinau apie jų marčią? Gal 
juodu pamiršo, o gal, žinodami, moka būti “beša
liškais,” diplomatiškai nutylėti, kad mail išnaujo 
sielos vingių nepažeisti? — Sakote, Dora Kašėtie
nė mirė?... i

— Žiaurioji džiova ją pasmaugė, — dėstė šei- » 
m įninkąs. — Sunkiai fabrike dirbo, vargingai gy
veno, labai rūpinosi dukrele; nemažai veikė ir :vi
suomenei.

Aš dar vis savyje purčiausi, lyg nedrįsdamas 
atsistoti prieš realų įvykį, pažvelgti j a M veidan. 
Užklausiau:

— Betgi. .. girdėjau, būk Kašėtienes dukters 
vardas buvo Mikalina. -

— Turėjo du: Mikalina Dorutė. Pirmąjį numetė; 
nei motinai nei dukrai jis nepatiko. j ;

Buvo aišku! Mikalina Dorutė yra mąno duktė. 
Mano duktė — Balandžiu marti. Mane suėmė mėš
lungis, išvidiniai skausmai, kilę gal iš staigmenos, 
kad turiu dukterį, anūką; gal iš to, kad varge, 
trūkumuose gyvendama, besirūpindama j mudviejų 
dukrele, mirė manoji Dora, kuomet aš. . Per ke
letą minučių, sėdėdamas minkštame krėsle, neju
tau, kur beesu. . i

Atsikvošėjęs, dairiausi, ar juodu nepastebėjo, bet 
nesupratau. Užsirūkiau cigaretą ir dūmų kamuo- 
lyj rodosi matau Dorą stovint prie manęs ir sakant: 
“Ji yra tavo duktė, mudviejų duktė, del to aš ir 
Mikalinos vardą jai daviau...”

Lyg sapne girdžiu Balandžio balsą:
— Rytoj būsime bedarbių demonstracijoje. Žada 

įvykti pati didžiausia mūsų miesto istorijoj.
Atsipeikėjau. j
— Demonstracijoj?
— Taip. Bedarbiai. reikalaus pašaipių, žmoniš

kesnių reformų. ,
’ —Kur?’ ” i.'

— Parke, ties miesto rotuše? Gal ir jus? . ..
— Žiūrėsiu, — mašinališkai pratariau, galvo

damas ką kitą. • 4
Atsidūręs gatvėn, akylai dairiausi, ar nepama

tysiu savo ... Bet jų nėra. Jie visi trys nuvyko kur 
toliau, gal tam, kad .nuo manęs pasislėpti.

Užsiprenumeravo "‘Kelias i Laimę”
Pranas Buknys, Frances Olson, Petras Bieliauskas, 

Stanley Zula, J. Kaslovsky, P. S., Valentinas Gailiūnas, 
Marijona Pluščiaukienė; (per S. Janulį): Jonas Rud- 
nickas, Mary Deksnis; (per M. Barnett)1: M. Barnett, 
M. Naktinis; A. Aleksandravičienė, Julius Kalvaitis, 
Frank Krunglis (aukojo $1), Simon M. Ydoms; - (per 
R. Merkį): H. Mattis, A. Zalner, B. Kavalchuk, H. Mer
kienė; (per S. Kuzmicką): Juozas Slavickas,, Vytautas 
Maurukas; (per A. Stripeiką): Juozas Zaveckas; (per 
Geo. Šimaitį): Agota Kukutienė: Chas. Nečiunskas, J. 
K. Deksnys, A, Kaladzinskas (ir $1 aukoja), Charles 
Vizūnas.

Kai Jungtinių Valstybių! 
Statistikos surašinėtojai 
pradės belsti į duris balan-l 
džio 1 d., pirmas dalykas, 
kurį jie darys duris atida
rius, tai persistatyti ir pa
rodyti savo kredencialus.

Šeimininkai, kurie galėtų 
įtarti atsilankančius .ketu
rių savaičių bėgyje, prade
dant balandžio men. 1 d., 
galės paprastu būdu įsiti-| 
kinti, kad Statistikos sura-l 
šinėtojas yra tikras. Kiek- j 
vienas Statistikos surašinė
tojas turės ’ kortelę, kuri ■ 
įrodys jo, kaip Vyriafisy-I 
bės agento, tapatybę. Jis 
taip pat turės tam tikros 
rūšies žemėlapį ir kitų po-d 
pierių, kurie pašaliečiams, I 
bendrai paėmus, neprieina-į 
mi.

Kaip pažinti gyventoju surašinėtojus
Kiekvienas pretenduojąs 

būti Statistikos surašinėto
jas, kuris negali patiekti 
tapatybės kortelės, bus ap
gavikas, kuris gali būti 
areštuotas ir kalinamas už 
persistatymą Vyriausybės 
agentu.

Amerikos lietuviai, natu- 
ralizuoti ar ne, yra ragina
mi Jungtinių Valstybių 
Centralinio Statistikos Biu
ro atsakyti į visus klausi
mus greitai ir teisingai. 
Suteikiami Statistikos su
rašinėtojui duomenys yra 
konfidencialūs ir jam įsta
tymu draudžiama juos bent 
kam atidengti.

Prekybos Departamento ' 
Centralinis Statistikos 
Biuras.

Philadelphia, Pa.
MATYKITE VEIKALĄ

Lietuviu Moterų Klubas 
rengia perstatymą veikalo, 
komedijos — “Trilypė Pora.’’

M. Juškienė, Marės rolėje

Veikalą suvaidins Liaudies
Teatro aktoriai iš Brooklyn, 
N. Y., šeštadieni, kovo 18 d., 
pradžia 7 :30 vai. vakare, 414CLEVELANDO ŽINIOS
Green St. Svetainės durys at-
daros nuo 6 vai. vakaro. Visi 
ir visos kviečiami dalyvauti. 
Nesjvėlinkite!
/ *
Kovo 5 dieną įvyko du 

svarbūs susirinkimai, tai Phi- 
ladelphijos Lietuvių Organi
zacijų Veikiančio Komiteto ir 
LLD 10 kuopos. Veikiančio 
Komiteto posėdyje aptarta 
organizaciniai reikalai ’ir at
einančios vasaros veikla.

LLD 10 kp. organizatoriumi 
apsiėmė Petras Puodis ir už
rašų raštininku R. Merkys. 
Finansų sekretoriaus pareigas 
eina J. Bekampis. • Nariai at
siėmė 1949 metų knygą “Pe
tro Cvirkos Apysakos,“ kurie 
dar buvo neatsiėmę. Praneš
ta, kad kovo 26 d. Philadel- 
phijoj lankysis Vincas Andru
lis, Vilnies redaktorius iš Chi- 
cagos.

Prie LLD prigulėti visiems 
paranku, metinė duoklė yra 
tik $2, už ją narys gauna žur
nalą “švieąą,” kuris išeina 
kartą į tris mėnesius laiko, ir 
tų metų knygą veltui. Orga
nizacija jau 35 metai gyvuoja 
ir daug darbuojasi kultūros ir 
apšvietos srityje. Dabar nau
jus narius jubiliejaus proga 
priima tik už $1 metinių duo
klių, o kurie moka $2, tai 
gauna $3 vertės knygų dova
nų. P. Walantiene.

Montreal, Canada

Jubiliejine Iškilmė 
Tik už Poros Dienu

Ką mums primena Lietuviu 
Literatūros Draugijos 35 metu 
j u b i 1 i e j i n i s a p va i k šč io j į m as,
prie kurio taip stropiai ren
giasi LLD 15 apskritis, kartu 
su trimis Clevelande gyvuo
jančiomis kuopomis? Atžy
mėsime su bankietu ir prakal
bomis, kuriame kalbės LT,D 
Centro Komiteto pirmininkas 
ir keliu knygų autorius drg. i 
A. Bimba. Įvyko sekantį sek
madienį, kovo (March) 19, 
Slovėnu Auditorijos žemutinė-1 
je salėje. Kitas bus geras 
prakalbininkas Hugh DeLacy.

Šis LT J) 35 metu jubilieji
nis apvaikščiojimas mums pri
mena tą laikotarpį, kuris ap
dėjo mūsų knygynų lentynas 
politinės ekonomijos ir kitų 
šakų mokslo, apšvietus, svei
katos, istorijos bei lengvesnio 
pasiskaitymo p u i k i a u s i o m i s
knygomis! Bėgyje 35 metų 
LLD išaugo į didžiausią ap
švietus organizaciją lietuvių 
.išeivijoje. Jos kuopos randa-, 
si ne vien Jungtinėse Valsti-| 
jose,, bet ir Kanadoj, Pietų i 
Amerikoj' bei Europoj. Todėl 
bus visiems malonu dalyvau
ti šioje iškilmėje.

Patyrusios šeimininkės pa
gamins gardžius bankieto pie
tus, kurie bus patiekti 3-čią ’ 
valandą. Paskiau seks pra
kalbos, o po to prasidės šo
kiai erdvingoje salėje prie 
geros Thomsono orkestros. Už 
tą visą paaukausime tik $1, 
vien šokiams 50 centų! Tik 
pasistenkite visi. įsigyti tikie-j 
tus iš anksto, kad bankieto 
šeimininkės žinotų, kiek pa
gaminti maisto. Dalyvaukime 
visi!
Sąryšis Dalyvaus Tarptauti
niame Spaudos Bazare

Clevelando Lietuvių Drau
gijų Sąryšio delegatų susirin
kime, kuris įvyko kovo 7, ta
po padaryti keli svarbūs nu
tarimai. Nutarta pasiųsti de
legatą į Ateivių Teisių Gyni
mo Konferenciją. Delegatu 
išrinktas Jonas Stripeiką. 
Konferencijos pasveikinimui 
paskirta $10 ir delegatai su- 
aukavo $7.50; viso pasveikini
mui $17.50. Kitas geras nu
tarimas, tai prisidėti prie 
tarptautinio bazaro progresy- 
vės spaudos naudai. Į bazaro 
komisiją išrinkti M. Plaušie-

ne, M. Karsokienė, Kanapec- 
k'as ii* Simans.

Visų Clevelande gyvuojan
čių tautų bazaras, progresy
vūs spaudos naudai, įvyks ko
vo 25 ir 26, Bohemian Na
tional Home, 4939 Broadway. 
Todėl dabar lieka visų mūsų 
pareiga suaukoti bazarui tin
kamų dalykėlių, kurių, kar
tais, randasi pas mus nebevar
tojamų arba rankdarbių ir ki
tokių gražių daiktelių. Kuo 
daugiau įdėsime darbo ir 
daiktų i ši bazarą, tu© dau
giau gausime paramos mūsų 
spaudai — “Laisvei” ir “Vil
niai.” Subruskimę visi, nes 
laikas trumpas!

A. L. Moterų Klubas 
Apvaikščios Moterų Dieną

Apie 42 metai atgal Ame
rikos kovų sūkuryje buvo mo
terų obalsis: “Balsavimo Tei
sės Moterims!“ šiandien, ka
da mūsų monopolistai rengia- Į 
si užkurti baūsų atom-hidro- 
bombinį kam, Tarptautinė 
Moterų Diena įgijo milžiniš
kos reikšmės ievoje už tai
ką.

Todėl, A. L. Moterų Klu
bas rengiamės apvaikščioti 
Tarptautinę Moterų Dieną 
šeštadienio popietį, kovo 25, 
Klube. ■ Pradžia 3-čią valan
dą po pietų, kur mūsų klu- 
bietės susineš savo rankomis 
pagamintų gardžių valgių. 
Bus įvairių žaislų su dovano
mis ir kitokių pamarginimų.
Visi, kurie atsilankys, bus pil
nai užganėdinti.
Paul Robeson’o ir
Kitų Artistų Koncertas

Vienas iš pasauliniai žy
miausių artistų ir visuomeni
ninkų Paul ’Robeson’as, kurio 
vardu Sovietų Sąjunga pa- 
krikštino aukštą Tiansan kal
ną ir 12,000 pėdų aukštumo
je iškalė akmens skulptūrą jo 
pagarbai. Jis yra milžinas 
savo kūno sudėtimi, balsu ir 
drąsa. Peekskill’ė suorgani
zuota chuliganų gauja užpuo
limui jo koncerto Robesono 
nenubaugino. Jis atliko savo 
užduotį. Koncerte dalyvaus 
ir kiti du artistai — Amerikos 
liaudies dainius Pete Seeger 
ii- koncerto pianistė Ray Lev.

Daugeliui yra žinoma, kad 
Robesonas dainuoja teatruo
se ar koncei'tuoše, kur įžan
ga siekia iki $5^' šį kartą 
Paul Robesonas ir kiti du ar
tistai dainuos darbo žmonėms 
už įžangą 60 centų, $1.20 ir 
$1.80. Todėl neppaleiskime 
šios progos. .

Koncertą rengia Progresy
vių Partija kartu su Ameri
kos Jaunais Progresistais, pir- 
madienįo vakarą, kovo 20, 
Public Auditorijos Music Hali, 
St. Clair Ave. ir ,E. 6th St.

J. N. S.

KAIRO, Egiptas..— An
glijos karalius Jurgis sutei
kė Egipto karaliui Farukui 
anglų armijos generolo lai
psnį. *'

Ištiko Nelaimė
Vasario 26 d. drg. Petrui 

šuplevičiui su visa šeima va
žiuojant automobiliu teko su
sidurti su gatvėkariu. Laimė, 
kad automobilio vairuotojau 
staigiai sustabdė automobilį, 
tai išliko ne tik visi gyvi, bet 
ir n e p a v o jingai sužeisti. 
Skaudžiausiai nukentėjo tai 
M. šuplevičienė ir jų jaunes
nioji dukrelė; mažiau nuken
tėjoj pats šuplevičius ir vyres
nioji dukrelė. Sako, reikėjo 
tik mažos akimirkos, kad bū
tų visa šeima tragiškai žu
vusi.

Išvyko į Chicagą
Vasario 27 d. apleido šią 

koloniją ir išvažiavo į Čikagą 
Jonas ir Adelė Meištai su sa
vo dukrele.

Kovo 3 d. seni šios kolo
nijos gyventojai Jonas ir Ve
ronika Marozai taipgi išvyko 
į Čikagą, kur mano apsigy
venti.

Marozų išvykimo proga, dd. 
P. ir O. Yoneliūnai vasario 
26 d. surengė jiems išleistu
vių labai puikų balių, kuriame 
dalyvavo Marozų ir Yonęliū- 
nų artimi draugai. Yoneliū
nai nuo savęs įteikė išvyks
tantiems puikias dovanas, o 
dalyviai šia proga pasiuntė 
dovaną ir Liaudies Balsui, su
aukodami sekančiai L. Balsui: 
Rėmėjas $6.50, J. Čičinskai, 
Frontenacas ir E. M. po $2; 
po $1—B. Juraitis, L. Kisie- 
lis ir Olga. ’ - Koresp.
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Pastabos
(Tąsa nuo 2-ro pusf.I

Amerikai, todėl ir prisipa
žinęs.

Pasirodo, ne be 
/Vashingtono 

kėlė, ] 
randasi š 
turėjo juos 
Kitaip sakant, katinas jau
čias miltus pridergęs.

sevelto palikimu, kad pikieti- 
ninkų dabar policija nepuola 
ir bosai nei nebandė skobais 
operuoti fandres.

Patekau ir į Moterų Klubą.
reikalo Jos paskaitą skaitė apie 8-tos 

» ponai lėrmą kovo moterų dieną. Daugiau- 
kad Tautų Sąjungoj šia kalbėjo apie tai, kad ren- 

šnipų, ‘nes patys i philadelphiečiams ką tai 
S suorganizavę, netikėto, neregėto. Tai ir man 
ant. katinas iau- buvo žingeidu. Patyriau, kad

Kuomet viso pasaulio de
legatai, suvažiavę Maskvon, 
svarsto, kaip išvengti pa
saulinį karą, kaip išgelbė
jus žmoniją nuo baiseny
bių, tai prezidentas Truma
nas, pasiėmęs aukštuosius 
valstybės pareigūnus, Flo
ridoj atostogauja ir sykiu 
planuoja, kaip pasekmin- 
giau apginkluoti f vakarinę 
Europą ir kaip 
Formozos saloj

palaikius 
Kai-šeką, 

kuris dabar Ameilkos or- i 
laiviais bombarduoja Kini
jos miestus ir žudo nekal
tus žmones.

Bet ir Trumanas sako, 
kad darbuojasi dėl taikos.

Kuomet Hooveris buvo 
prezidentu, tai visą šalį bu
vo privedęs prie katastro
fos. Bankai bankrutijo, be
darbių skaičius kasdien 
augo, išmatų laukuose pra
dėjo augti “hooveriniai 
miestai’’ ir. t- t.

Rooseveltas, patapęs pre
zidentu, šalį sutvarkė, ant 
kojų pastatė.

Trumanas, užėmęs prezi
dento vietą, vėl Hooverį 
pasikvietė talkon ir vėl jau 
reiškiasi hooveriniai laikai.

V. Paukštys

Philadelphia, Pa
NETIKĖTAI PASITAIKĖ

Ketvirtadienio vakare neti
kėtai patekau į šiaurinės Da
lies Lietuvių Republikonų Su
sivienijimo namą. Nustebau, 
pamatęs tiek daug susirinku
sių vyrų, moterų, tūli jau se
niai bematyti. Patyriau, kad 
tai klubiečių veteranų parė. 
Sykiu su visais patekau į sve
tainę, ten klubo pirmininkas 
P. Plungis atidarė pokylį. Or
kestrą su Lyros Choro solis
tais užtraukė Amerikos ir 
Lietuvos himnus, paskiau ke
letą dainelių. Na, ir pirmi
ninkas P. Plungis papasako
jo apie klubo .praeities dar
buotę.

Vakarėlis surengtą klubie- 
čiams, kurie išbuvę klubo na
riais per 35 metus, arba su
laukę 65 metų amžiaus. Tai 
veik visi žiliokai. Jie likosi 
garbės nariais — paliuosutoti 
nuo mokėjimo narinių duo
klių kol jie dar gyvens. ži
noma, jei klubas gerai finan
siniai stovės. O dabar, matyt, 
stovi gerai. Garbė klubui ir 
jo veikėjams komitetams, kad 
iškėlė šią pašalpos draugiją 
iki tokios vertybės.

Nedėlioję, 12 kovo, pate
kau į Lietuviu Muzikalės Sa
lės Klubą. Ten būta specia- 
lio susirinkimo. Diskusavo: 
priimti ar atmesti pasipiršimą 
į vienybę šventos Marijos 
Magdalenos Draugiją su 74 
nariais ir $5,000 turtu.

Seniokai karštai agitavo už 
brolišką priėmimą, o jaunes
ni spyrėsi, kad jau ir dabar 
esą per daug tų “žilių,” o čia 
dar daugiau jų bus. Bet bal
suojant “susimylėjimo” pusė 
laimėjo — nutarė priimti šv. 
Marijos Magdalenos 
ją-

Pranešta,- kad 19 
klubas duos savo
bankietą tik už dolerį su val
giu ir gėrimais.

Klausiausi narių diskusijų 
tik apie užbaigtą streiką. Tai 
Philadelphijos liejyklos strei
kavo per 9 savaites. Bosai 
buvo pasimoję numušti mo
kestį. Darbininkų laimėta 
keletas pagerinimų, vakacijų 
ir ligos apdrauda per Blue 
Cross. Vienas peikė AFL va
dovybę.

Draugi

d. kovo 
nariams

Miami, Fla
čia ilsiuos! jau 7 savaitės 
ko. Saulėtoj Floridoj šil- 

sau- 
tur- 
čia

būsią sulošta labai juokingą 
komediją “Trilypę Porą.” Jei 
pora, ir’ dar trilypė, tai kas 
nors nepaprasto, 

i

Suloš Brooklyno Liaudies | 
Teatro aktoriai. Tai labai 
puiku. Sakau: kada tai bus? 
Nagi, subatoje, 18 d. kovo, 
kaip 7:30 vai. vakare, 414 
Green St., Philadelphijoj. Na, 
tai visi būsime! Svečias.

Detroit. Mich
LLD 52 Kuopos Nariams

Nedėlioj, kovo 19 d., 2 vai. 
po pietų, Draugijų Svetainėje, 
4097 Porter St., įvyks kuo
pos narių susirinkimas.

Bur išduotas raportas iš 
Lietuvių Konferencijos reika
le sveturgimių apgynimo, ku
ri įvyko 12 d. kovo, Cicero, 
111. Konferencijoj dalyvavo 
mūsų kuopos organizatorius 
J. Gustaitis. Turime ir daug 
kitų svarbių reikalų. Bus pla
čiai' aptarta Draugijos 35-kių 
metų jubiliejaus reikalai ir 
kiti klausimai. Reikia, kad 
visi nariai ir narės laiku susi
mokėtų savo duokles. Visi ir 
visos dalyvaukite.

J. DANTA,
Fin. Raštininkas.

ta, malonu, kiekvienam 
lutė lygiai šviečia, kaip 
tingam, taip ir biednam. 
oras yra tyras.

Miami miestas yra didžiau
sias Floridos valstijoj. Mies
tas švarus ir baltas, kaip 
sniegas. Namai baltai nuda
žyti, kad netaip juos įkaitin-’ 
tų saule. Mieste^ gyvena virš 
200,000 žmonių. Mieste yra 
virš 400 didesnių ir mažesnių 
viešbučių.

Į Miami suvažiuoja daug 
svieto. Vieni žmonės atvyks
ta saulės spinduliais pasi
kaitinti ii- pataisyti sveikatą, 
kiti į arklių ir šunų lenktynių 
biznį. žinoma, kurie atva
žiuoja sveikatos reikalais, tai 
daugelis grįžta į• namus lai
mingi —> sustiprėję; bet kurie 
atvyksta ant arklių ir šunų 
lenktynių pralobti, tai didžiu
moje grįžta į namįus tuščiomis 
kišenėmis.

Konferencija ateivių 
teisėms ginti 
visapusiškai pavyko
(Tąsa nuo I-mo puslapio)

. i

Eidami salėn konferenci
jos delegatai reiškė jiems 
savo pasibiaurėjimo jaus
mus.

Tuo tarpu konferencija

P. Baltutis, J.
J. Misevičius,

G. Sander, J.
Butėnas, G.

Klubo Nariams
Progresyvių Partijos Lietu

vių Klubo narių susirinkimas 
įvyks nedėlioj, kovo 19 d A 
1:30 vai. po pietų, Draugijų 
Svetainėje, 4097 Porter St.

Bus išduotas raportas iš 
Progresyvių Partijos Naciona- 
lio Suvažiavimo, kuris įvyko 
Chicagoje, vasario 24-26 dd. 
Bus atstovas Michigano PP. 
Visi nariai ir narės kviečiami 
dalyvauti.

PP. Liet. Klubo Valdyba.

Norwood, Mass
Gegužės 6 d. Bostone įvyks 

tarptautinis koncertas. Tame 
koncerte lietuvius atstovaus 
Worcesterio Aido Choras. 
Dainininkės bus pasirėdę 
tuviškais rūbais. J.

Linden, N. J

lie-

Vasario 25 d. mirė M. Dau
girdas . Velionis iš Lietuvos 
paėjo iš Daugų parapijos, Vil
niaus rėdybos, Vazgirdainių 
kaimo. Amerikoj išgyveno 
apie 45 metus. Paliko nu
liūdime du sūnus, dvi dukras 
ir daug anūkų, taipgi vieną 
seserį.

Velionis palaidotas religi
niai, šv. Gertrūdos kapinėse. 
Bet štai tai pačiai šeimai ir 
antras smūgis, nes laidotuvių 
dienoje mirė ir jo vienas sū
nus — Silvestras, 42 metų. 
Jis paliko žmoną ir 4 vaikus. 
Gyveno Baltimore, Md:

Taigi, vasario 28 d. palai- 
tėvą leidosi į Baltim.orę, 
buvo laidojamas Silves- 
Reiškiu šeimai užuojau-

doję 
kur 
tras. 
tą.

Binghamton, N. Y
ja uJonas Vaičekauskas 

grįžo iš ligoninės. Dabar 
randasi namie, 48 Mygatt St. 
Taipgi Augustas Zmitra grįžo 
į namus, jis randasi savo na
muose, 56 Brown St. Galinti 
draugai ir draugės aplanky
kite ligonius. Nuo savęs lin
kime jiems greitai pasveikti.

A. J. K. Nelish.
P. S. Pereitą kartą ligo

nių aprašyme pasakyta, kad 
serga Kamiskienė, o turėjo 
būti Kaminskienė. Klaidą ati-

N.Kitas gėrėjosi Pvoo-' taisau ir atsiprašau.

Elizabeth, N. J ATMINČIAI

Iš kitų miestų atvykę de
legatai, vice pirmininko G. 
Nausėdos paprašyti, turėjo 
progos tarti konferencijai 
savo sveikinimus. Trumpai 
kalbėjo: J. Stripeika, P. ir 
M. Smalsčiai, Kirvėla, E. 
Sheputis, J. Genaitis, A. 
Dapšys, Gustaitis, Chas. 
Nausėda.

Iš Detroito atvyko net 12 
I delegatų. Tai labiausia ačiū 
pasidarbavimui G K ~ - 1■’ ~ 

1 Nausėdos.

Jono MasioSVARBIOS PRAKALBOS
Ketvirtadienį, kovo 30 d., 

7 :30 valandą vakare, Liet. P. 
Klubo svetainėje, 408 Court 
St., įvyks svarbios prakalbos. 
Kalbės dienraščio Vilnies re-

ka, O. Martin, V. Remeikis, 
C. Abek, K. Matukaitis, J. 
Staškus, 
Pauliukas, 
M. Plečkaitis,
Mažeika, C. 
Nausėda, J. 
Bimba.

Pasibaigus
toj pačioj salėj, vakare, įvy-i daktorius iš Chicagos Vincas 
ko Lietuvių Literatūros! Andrulis.
Draugijos jubiliejinis ban-' 
kietas.

Laisvės Koresp.

konferencijai

Norwood, Mass.

Bus kalbama svarbiais šių 
i dienų klausimais, kaip Ame- 
I rikoj, taip ir visame pasauly- 
| ,je. Faktas yra, kad, nepai
sant didelio ginklavimosi, ne- 

’ darbas mūsų šalyje auga ir vis 
daugiau darbo žmonių yra 
metami į gatves. Visi ii' visos 
kviečiami atsilankyti. J. S.

Kuris atsiskyrė su šiuo pa
sauliu 25 d. vasario.

Iš Lietuvos kilęs nuo Šuns
kų parapijos, Gižų valsčiaus, 
Rimavičių kaimo, šioje laisvoje 
Šalyje išgyveno 46 metus.

Palaidotas Kalvarijos kapi
nėse, Shenandoah, Pa.

Mielas drauge, ilsėkis šioje 
Dėdės Šamo žemelėje!

Tariu visiems didelį ačių — 
už gėles nuo Juozo Rušinsko, 
Jackson Hts., N. Y. ir 
sesutei Vizgirdienei ir 
Albertukui iš Chicagos 
gražų • laiškutį nuo L.

. rencijoj svarbią rolę. Ir au- l
T Floridą privažiuoja žmo- kų jie atvežė virš šimto do-j 

nių iš Įvairių valstijų ir skir- Urių. 
tingų tautų. Nemažai atvyks
ta ir lietuvių. Kiekviena tau
tos grupė pajūryj stengiasi 
sudaryti savo tautos būrelį ir 
turi net tam tikras vietas. 
Mat, taip gali vienas su kitu 
susitikti ir pasimatyti.

Kas dėl čia gyvenančių lie
tuvių, tai, žinoma, jų reika
las ir tą aprašo jų korespon
dentai. Iki šiol Miami mies
to lietuviai dar neturi pašai
pūno klubo, 
čia valstijos 
reikalais.

P.

Nežinau, kokie
įstatymai tais

Š. Chesterietis.

Pittsburgh, Pa

Pasekmingai pavyko Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
3 kp. 10-tas metinis koncer- 
tas. Įvyko vasario 25 <1., Lie- ATOMINĖS MEDŽIAGOS 
tuvių Svetainėje, žmonių su Į KAIP GYDUOLĖS 
sirinko skaitlingai ir visi gėrė-1 
josi programa.

Programos pildytojai: Nor- 
C h a r Ii O į woodo Vyrų Ansamblis, vado

vystėj Richard Barris; Aldo- 
Detroitiečiai lošė konfeu na Wallan, soprano, jaunuo-. 

įlė; Bob Niaura, tenoras; Ona 
Mineikytė, lyriškas soprano:! 
Geraldine Stanley. akompa- 
nistė ir solo; E. Kerei ir M. 
Uždavinis, dialogistai; Ona 
Mineikytė ii- J. Grybas.' due
tistai ; R./Bartis ir Ed. Tanio
siomis. akordionistų duetas. 
Visi dalyviai rūpestingai ii 

■ maloniai išpildė programą.

Washington. — Atominės 
Jėgos Komisija praneša, [ 
jog Oakridge, Tenn., bus 
daromi platesni bandymai 

i panaudot dirbtines atomi- 
Ines medžiagas gydymui vė-

mano 
sūnui 
ir už 
Cipli-

jauskienės iš Great Neck, N. Y. 
Taipgi visiems giminėms iš 
Mahanoy City ir pažįstamiems 
už gėles ir visiems kitiems už 
patarnavimus.

Uršulė Masienė, žmona, 
Anelė Urbonavičienė, duktė, 
Vytautas Musys, sūnus, 
Alice Žukienė, duktė.

—Mahanoy City, Pa.

A. Bimbos ir V. Andrulio; 
kalbos buvo aukšto, politi-l 

įniai humanistinio lygo ar-' 
gum-entacija. Jie kalbėjo ne!
i • "I • 1 i •••!

Kongreso nariai dažnai iš
siuntinėja laiškus (straw 
poll) į savo distriktų balsuo
tojus su atsiklausimu, kaip 
.jie žiūri į įvairius keliamus 
klausimus per Senato ir Kon
greso narius Washingtone. 
Prašo, kad tos blankos būtų 
išpildytos ir jiems sugrąžin
tos. Tą daro republikonų ir 
d e m o k i ‘a t ų k o n grės m anai.

Man teko tokių atsiklausi
mu gauti, ir aš visados išpil
dęs sugrąžinu savo distrikto 
kongresmanui. Pora mėnesių 
atgal esu gavęs laišką su ilgu 
listu įvairių atsiklausimu. Iš
pildęs sugrąžinau. Dabar ga
vau laišką su padėka, kad vi
sados atsakau į jo laiškus, ir 
prisiuntė pasekmes' paskutinių 
balsavimų, kaip repubtykonai 
ir demokratai pasisakė už 
įvairius klausimus. Mano su
pratimu, yra svarbu žinoti, 
kaip balsuotojai žiūri į kai 
kuriuos klausimus, kurie kon
greso nariai veikia prieš sa
vo balsuotojų norą. Čia nors 
keletą tų balsavimo pasekmių 
paduosiu.

Klausime palaikymo vendų 
kontrolės republikonų balsa
vo 52% prieš; demokratų 69 
nuoš. už. Už sumažinimą 
Marshall Plano lėšų republi
konų balsavo 88 nuoš., demo
kratų 84.

Ar sutinki, kad kariški gin
klai būtų siunčiami į “drau
giškas šalis?” Republikonai 
ir demokratai balsavo vieno
dai—66% prieš siuntimą gin
klų į kitas šalis.

Ar įleisti į šią šalį daugiau 
pabėgėlių (displaced per
sons). Prieš įleidimą balsa
vo: republikonų 80 nuoš., de
mokratų 76 nuoš. Reiškia, 
daug didesnis nuošimtis Ame
rikos piliečių nenori įsileisti į 
šią šalį pabėgėlių. Už Social 
Security pakėlimą ir daugiau 
pagalbos republikonų balsa
vo; už 71 nuoš., demokratų 
88 nuoš.

Už įvedimą Civil Rights 
programos republikonų balsa
vo prieš 54 nuoš.; demokra
tų balsavo už 57 nuoš. Už 
palaikymą Taft-Hartley įsta
tymo republikonų balsavo net 
88 nuoš., demokratų 54%. 
Prieš priverstiną sveikatos &p- 
draudą republikonų balsavo 
90 nuoš., demokratų 68 nuoš.

Čia tik iš tų kelių klausimų

tik apie deportacinį įkarš
tį, bet ir apie bendrą situ 
aciją Šalyje, apie taikos jė- Ačiū visiems programos daly- 
gų stiprėjimą ir apie atom-įviams ir ačiū skaitlingai su- 
bombišką isteriją, kuri ap-l sirinkusiems pasiklausyti! 
ėmė reakcinius elementus. Pirmininkavo J. Grybas. 
V. Andrulis kalbėjo ne apie 
save asmeniškai, bet api-ei 
plačiuosius demokratinius i 
reikalus. Jis citavo publi- 

! cistų ir politikierių pareiš
kimus, kokia baimė juos 
yra apėmus.

A. Bimba, prisiminęs 
Andruliui iškeltą bylą, sar
kastiškai pabrėžė: Gyvena 

i šioj šalyj 40 metų, išauklė
jo gražią šeimą. Dirbo ka
byklose ir kitur, dirbo su

j ateiviai, darbo žmones, kū- 
; rė Ameriką sunkiausiai in- 
I dustrinėse įmonėse, prie 
j sunkiausių darbų. Ir štai 
i dabar jiems užgieda, kad jie 
būk subversyviai!

Dipukai, vos spėję įkelti i 
koją Amerikon, mokina se-; 
nūs amerikiečius hitleriz-1 
mo! Kur matytas toks pa
niekinimas Amerikos demo-

Nacionalis Komitetas
Klemensas Butėnas, kal

bėdamas angliškai, davė ge
rą lekciją apie civiles teises, 
demokratines laisves, sąry- 
šyj su bendra šalies padė
timi. Klemensas ištarnavo 
keturius metus armijoj an
tram pasauliniame kare.

Rezoliucijas skaitė Tex 
Žebraitis. Apie delegatui 
raportavo mandatų komisi
ja — 'Eva Stulgaitienė ir J. 
Genaitis.

Aukų prisiųsta iš kitur ir 
ant vietos surinkta 
trys šimtai dolerių.

Pranešta, kad tūli dele
gatai, dėl blogo oro, negalė
jo atvykti iš Wisconsino.

Konferencija, Konstanci
jai Abekienei vedant, užsi
baigė sugiedant Amerikos 
himną.

Delegatai, kiek teko pa- 
pasitenkino 
eiga ir jos

apie

Oakridge yra atom-bom- 
biniu fabriku centras.v C *

ROMA. — Italijos valdžia 
praneša, jog pernai gruo
dyje streikavo 609,000 italų 
darbininku.

Matthew A
BIJYIS

pra- 
iš 

26

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

ALDLD 6-1 a kuopa rengia
kalbas. Kalbės Antanas Bimba, 

, Brooklyno. Jvyks kovo (March) 
Ll., bus Tautiško Namo apatinėje sa-1 

lojo. Pradiža 6:30 vai. vakare. Įžan-! 
gos nebus. Kviečiame visus būti šio-i 
se prakalbose. išgirsti apie tuos 
svarbius dalykus, kaip pastojimas j 
kelio bedarbei ii’ sulaikymas grę
siančio pasaulinio karo. 
Geo. Shimaitis. ('18-49)

HARTFORD, CONN. L
ALDLD Moterų Klubo susirinku 

sakys į mas įvyks 20 d. kovo, 7:30 val.AjWdJ 
Visos draiHH 

naujų naru?

Antanas Bimba Kalbės 
Norwoode ir Bus Puiki 
Muzikalė Programa

Kovo (March) 25 d., šeš
tadienio vakare, 7-tą valandą, 
Lietuvių svetainėje,
prakalba vienas geriausiųjų Hungerford St. 
prakalbininkų A. Bimba. Kai-: 
bes šiais klausiniais: “Lietu-i 
va ir jos dabartinis naujas 
gyvenimas.” “Ar galima su
gyventi taikoj dviems skirtin- 
goms sistemoms?” “Kas yra i (March), 
Amerikos Lietuvių Literatūros 
Draugija iv ką Draugija davė 
Amerikos lietuviams per 35 
metus?” Ir kiti svarbūs die
nos klausimai bus paliesti.

Prie prakalbos bus puiki 
dainų programa, kurią pildys 
Norwoodo Vyrų Ansamblis, 
vadovystėj Richard Barris. 
Dainuc

(47-48)

N. J.

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

ELIZABETH,
LDS jaunuoliai rengia pasilinksmi

nimo vakarą, šeštadienį, 18 d. kovo 
408 Court St., 7:30 vai. 

vakarei Kviečiamo drauges ir drau- 
i gus iš visos apylinkės. Turėsite gerą 
i laiką atsilankydami. Komisija.

(47-48)

HARTFORD, CONN.
Bazaras
ir sekmadienį, kovo 

ir 19 dienomis šių me- 
Choro svetainėje, 157

Richard
Onutė Mineikytė — 
\ uGrybu duetą. To

dėl tikrai verta • atsilankyti į 
šį kultūrinį parengimą.

Šiemet Lietuvių .Literatūros 
Draugija mini savo 35' metų 
sukaktį kultūrinio darbo tarp 
Amerikos lietuvių. Labai svar
bu ii* dipukams skaitlingai su
sirinkti ir išgirsti žymaus pra- 
kalbininko kalbą, nes Bimba 
yra vienas geriausių žinovų 
apie Lietuvos padėtį. Įžangos 
nebus.

Šeštadienį 
(march) 18 
tų, Laisvės 
Hungerford St., įvyks Lietuvių Namo
Bendrovės šėrininkų bazaras. Šešta
dienį pradžia kaip 2 vai po pietų ir 
tęsis iki vėlumui vakaro, o sekma
dienį, 19 d. kovo, pradžia kaip 2:30 
ir tęsis iki 9 vai. vakaro. Bus šokiai 
prie geros orkestros ir bus skanių 
valgių ir gėrimų. Todėl šėrininkai ir 
pašaliniai užprašomi dalyvauti 
Bazaro Komisija. (47-48)

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

tirti, pilnai 
konferencijos 
padarytais nutarimais.

Konferencijos p a daryti 
nutarimai ir rezoliucijos 
bus paskelbta spaudoje šio
mis dienomis.

Naciorialin Lietuvių Ko
rn i t e t a n Sveturgimiams 
Ginti išrinkti šie asmenys:

S. J. Jokubka, N. De- 
Schaaf, Š. Vėšys, A./Mazi- 
liauskas, T. Žebraitis, A. 
Yuris, P. Motečius, J. Stuk 
gaitis, M. Chesna, V. ,Yot-

galima matyti, kaip Amerikos 
piliečiai žiūri į savo reikalus.

Liberalas.

35 Metų Jubiliejinis 
Koncertas

Rengia Lietuvių Literatūros 
Draugijos 9 kp., balandžio 
(April) 15 d., 1950, Lietuvių 
svetainėj, 7-tą valandą vaka
re.

Muzikos - dainų programą 
išpildyti atvažiuos Montello 
Liuosybės Choras, vadovystėj 
Albert Potsus. Liuosybės Cho
ras duos 2 valandų progra
mą. Dainuos visas choras, so
listės Rožė Merkeliūtė ir Al
dona Wallan; duetistai: P. 
Kundrotienė su R. Merkeliū- 
te, A. Wallan su Ed. Skliutu, 
Rožė Merkeliūtė su W. YVi
deikių. Taipgi bus mišrus 
kvartetas ir vyrų kvartetas. 
Akordionistas Albert Potsus 
ir pianistas Kundrotas, Jr.

Iš visos plačios apylinkės 
pasibrėžkite tą dieną dėl 
Norwoodo parengimo, gražes
nio ir malonesnio dalyko nie
kur negalėsite gauti. Su to
kiu žymiu pareisimu mes at
žymėsime LLD 35 metų gyva
vimą. Tikietas bus tik 75c.

Nauji nariai galės įsirašyti 
į LLD 9 kp. be įstojimo. Mo
kestis tik $1 metams. Todėl 
kiekvienas mylįs apšvietą ir 
abelnai kultūrinį veikimą'pa
sistengs įstoti į Lietuvių Li
teratūros Draugijos 9 k p.

Org. Jonas Grybas.

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

H Telefonas TFT F V T Q TO N S
■ EVergreen 4-9407 X | j V 1 0 1 V

SHUFFLE BOARD

4-

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai 

įruošta

Liūdesio
• X- tes prie 

naktį, - 
modernišką 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Kovo 16, 1950
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NewYorto^/žžy>feZlnii» Celžkelio Sargas
Užmigęs

Čekeriu-Šachmatu
Klubas Jau Veikia

Bazami Dovanos
šį sykį dovanų gauta seka

mai :
John Kasias, San Francis

co, Cal., porą naujų vyriškų 
batų.

E. D. Mayzis, Richmond 
Hill, N. Y., piniginę (wallet).

Anna Martha Dragon, Eliz
abeth, N. J., 6 potholders, 
rankų darbas.

M.‘
beth, N. J., didelį rankomis 
numegstą sveterį.

Pinigais gavome:
LDS 57 kp. (per D. G. Ju

siu),

Barkauskienė, Eliza-

Worcester, Mass., $5.
Mičiulienė, Richmond

Ilill,
A. Pranaitis, Camden,

Charles Balčiūnas, Rich
mond Hill, N. Y., $2.

Draugai J. Mačėnai, Phila
delphia, Pa., $2.

H. Žakienė, Binghamton, 
N.. Y., $1.

A. Klimas, Binghamton, N.

Tai tiek šį sykį. Gavome 
daugiau dovanų, prie progos 
paskelbsime laikraštyje.

Dėkojame visiems už gra
žias dovanas ir primename vi
siems, kad bazaras įvyks kovo 
25 ir 26 dd., Liberty Audito
rium, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

Laisvės Administracija.

Lankėsi Laisvėje 
Kanadietės

Do

pas

KVIEČIAME Į PASITARIMĄ
Kviečiame visus Didžiajame 

New Yorke ir apylinkėje gy
venančius dienraščio patrio
tus j draugišką pasitarima del 
Laisvės bazaro, kuris Įvyks 
kovo 25 ir 26 dienomis.

Pasitarimas įvyks §į šešta
dieni, kovo (March) 18. Pra
džia 6 vai. vakaro. Turėsime 
ir užkandžių, tad kviečiame 
ąAeiti su šeimomis ir be va
karienės. Čia pasidalinsime 
Laisvės bazaro darbais ir pa-

sutarsime, kaip vesti bazarą.
Ši parė yra pavaišinimui vi

su, kurie dirbo Įvykusiuose 
Laisvės naudai parengimuose 
ir kurie dirbs ateinančiame 
bazare. Jauskitės, kad dien
raščio išlaikymas yra jūsų 
pačių reikalu ir kad taipgi yra 
jūsų reikalas dalyvauti šioje 
sueigoje. Tad, būkime visi, 
pasitarkime, pasirūpinkime 
tinkamu bazaro išvedimu.

Bazaro Komisija.

Stambūs Turtuoliai Nemokė fe Taksy
and, Lcclonia: Washingtone—

o

Valdinis k o r porac i j ų
sams prižiūrėti skyrius įsakęs Ritz,' taipgi eilė 
patraukti teisman New Yor- 
koi miesto ir apylinkės 34 žy
mių firmų pareigūnus. . Jie 
kaltinami, kad jų firmos,
tūli ir patys asmeniniai neda- 
mokėję, nusukę nuo valdžios 
taksus.

Tokiais neraportuotais val
džiai taksais jie esą nusukę 
bendroje sumoje $2,819,08 1. 
70. Jeigu jie bus nuteisti, ne- 
damokėtomis sumomis ir pa
baudomis valdžia tikisi susi
rinkti apie keturis milijonus 
dolerių.

’Tarpe patrauktųjų tardyti 
yra Louis Morrison, 
End Ave., 
Pen firmos 
firma, karo 
m i jai ir

tuoše miestuose), kaltinamas 
nedamokėjus apie $40,000.

Edward Abrams, viršininkas- 
Capital (Tnderga!*ment firmos, 
nodamokėjęs virš $99,000 fir
mos ir virš $20.000 asmeninių

Philip Kravitz, prekiaująs 
vartotais drabužiais, nedamo- 
kėięs virš $186,000.

Herbert Mindei!. Lehigh 
Manufacturing Co. guzikinčs 
viršininkas, nodamokėjęs l()o 
tūkstančių dolerių.

I Kriaučių Dėmesiui
u -

Po mirtingos nelaimės ant 
Long Island Rail Road (kur 
neseniai buvo 32 asmenys už-

575 West Į 
Union Fountain 
viršininkas. .Jo, 

laiku dirbusi or
laivy nu i plunksnas,

vilnoniais audiniais, virs $47 
000

kaip sako valdiniame skunde, jsidt 
1944-45 metų laikotarpiu ne- 
sumokė.io $194,706.57 firmos 
taksais ir $77,981 asmeniniais.

Kitas, Samuel L. "Lobis, 
stambus viešbučių savininkas

78 tūkstančius.
Stella,. Steinberg 

prekiaujami i 
niais audiniais, virš 
tančius.

Fneeda

is Sunny-

sl<y- 
kovo 

29 diena, 1950 m., trečiadienį, 
7:30 vai. Vakaro, 11-27 Arion 
Place, Brooklyn, N. Y.

J susirinkimą bus įleisti tik 
tie, kurie yra užsimokėję mė
nesines unijos duokles už lap
kričio meni., 1949 metų.

Susirinkimas 
tualiai, 
Board,

Lietuviu Kriaučių 54 
riaus susirinkimas Įvyks į valdines įstaigas ateina viso

kiausių skundų apie netvarką 
ant to gelžkolio. Vienas slum-

pun-k- 
JointVadovaujant 

ACWA.
Charles Kundrotas,

kriaučių delegatas.

1 Pft Sm?ffa«s Baliaus
I ■ " '

Mrs. O’Brien iš Hempstead sa
ke, kad .jos aut/) sukliuvo ant 
gelžkolio ties Rockville Centro. 
Nuėjusi ieškoti sargo, radusi 
jį snaudžiant. Jį gerai pa- 
kračiusi, atbudinusi, bet jis 
jai sakęs, jog nėra ko skubėti, 
nes traukinio nebūsią per 33 
minutes. Už keliu minučių 4 C
jos mašina jau buvo sutašky- 
ta atėjusio traukinio .

apsiėmė

i mažai narių, tada palaiky-į 
j tumėm ryšius tarp klubų ir 
' organ izuotumėni kontestą 
i čempionatui.

Mūsų klubui’ reikia dau
giau v moterų ir merginų;, 
.visgi randasi, kurios moka 
■čekeriais lošti ar žaisti, o 
jei ne, tai mes pamokysim 
ir visi linksmai vakarą pra
kišim./

Kviečiame visus atsilan- 
•kyti šio penktadienio 8 v.v. 
Kultūriniame Centre.

č. š. Klubo Valdyba
P. S. Kitų kolonijų drg. 

;'imalonėkite kreiptis klubo 
■ reikalais į:

Org. V. Kazlauskas
72-03 Austin St.
Forest Hills, L. L, N. Y.

Dveji šeimyniniai pasivaiši- 
nimai su degtino galo praėju
sios savaites kainavo dvi su-

sėlinąs

Kitojo vietojo, prie Grand 
Ave., Baldwin, kur prie skers
kelių turėjo stovėti 
traukiniui ateinant 
n o b u vęs su sta b d y tas, 
nebuvę. Du- švaros

4 Ir visi kiti kaltinamieji esą i 
! ne menkomis sumomis biskelį i 
per aiškiai praktikavę “lais-AR TAI LAISVE ŽODŽIO?

Jackson 
a p raižiusi 

vyrą peiliui, atsidūrė k a Įėjimo, 
o jis ligoninėje.

Mrs. Alice

Broliai! Joseph ir Walter 
Marks srisiginčij'o, kaip sako 
kiti pobūvio dalyviai, už vai
kiškus dalykus. Vyresnysis, 
37 metų vyras, norėjęs argu
mentą pastiprinti kumščiu 
jau Dosniajam, Walter. 'Įkišai

sargas, 
trafikas

sargo 
depart-

monto darln'ninkai, motę, savo 
darbą, stoję stabdyti trafiką, 
praleisti traukinį. Kaltina
masis sargas1 Thomas Defina 
prisipažinęs, kad jis tuo tarpu 
netoli rosjtaurante pusryčia
vęs. Jį atleido iš darbo.

Pąvėlavusi žiema vis dar 
nedori mus apleisti — pirma
dienį su lietumi pasnigo ii' 
apledijo gatves. Miglos su
laikė nu0 išskridimo iš La- 
G’tjaiaiia stoties 100 lėktuvų.

Čc k e r i u - Š ach m a tu Klubas 
tikrai jau gimė ir gana 
stiprus. Pereitą penktadie
nį galutinai susiformavo. 
Susirašė penkiolika nariu 
ir išrinkta valdyba iš: V. 
Kazlauskas. T. Lisajus, J. 
Maikaitis, P. Varaška. Drg. 
Ma i kaiti s
šachmatu mokytoju, matyt 
jis gabiai lošia.

Taigi, draugai ir drau
ges, kviečiame visus ir visas 
ateinanti penktadienį, kovo 
17 d., i Kultūrini Centra 
ateiti palošti čekeriais ir 
šachmatais. Prašome su sa
vim atsinešti ir čekerius ir 
šachmatus, kurie turite ir Pacfnfn 
kurie nenaudojate, prašome | rlymb
paskolinti ar ;padovanoti į Suvirto Gatvėll 
musų naujagimiam klubui. į 
Būsime labai dėkingi.

Turiu priminti, kada mes' 
išsilavinsime gerai lošti ir1 
jausimės ganėtinai stiprūs, i 

Į tai gal metiniame gimta- ; 
j dienyje galėsime eiti į kovą 
'su kitų kolonijų lietuviais,, 
o vėliau išeisim ir. tarptau- . 
tiniai.

Būtų gerai, kad ir kitų ' 
kolonijų draugai sutvertu j 
panašius klubus, nors ir iš Į

Per kelis blokus apylinkėje 
nudundėjusiu griausmu iš vie
no pertaisomo, negyvenamo 
namo išvirto ant šaligatvio vi
sa priešakinė plytų siena, vi
sų penkių aukštų, ties 187 E. 
Third St., New Yorke. Lai
mei, nepasitaikė tuo momentu 
praeinančių ar ten sėdinčių 
žmonių, niekas nenukentėjo. 
Pradėjo tyrinėti, kas per pa
taisos, kad galėjo nuvirsti.

atsilyginės . Joseph mirė li
goninėje,! o Waltoris įkalintas.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

fo Meilė ir Laime

pa
dėliu Blessing ir

Pora apyjaunių žmonių,

kambariais išnuo- 
name, w.

Juos
sakoma, prisipaži-

j SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Antradienį, pavakaryje, ap
silankė į dienraščio Laisvės, 
LLD Centrą ir naują namą 
kanadietės-montrealietės Kris-, 
tina Liokaitienė ir Uršulė 
veikienė su; brooklyniečiu 
Daukša.

Jos lankosi svečiuose
giminaitį Daukšą ir bendrai 
įdomauja New Yorko ypaty
bėmis. Draugės sakė, kad 
jos nemanė, jog progresyviai į 
lietuviai turi tokį gražų, er- ‘ 
dvų ir tvirtą namą, kokiu yra • 
Lietuvių Kultūrinis Centras.

K. Daukša paaukavo namo 
reikalams $2. K. Liokaitienė 
ir U. Doveikienė paaukojo! 
dienraščio Laisvės reikalams 
po $3.

LLD CK sekretorius D. M. | 
Šol omskas ir K. Petrikio nė I 
viešnioms aprodė įstaigą ii’ 
plačiai pasikalbėjo apie Ka
nados lietuvių ir bendrai apie 
progresyvį judėjimą. Viešnios 
sakė, kad dar pabuvos porą i 
dieną mūsų didmiestyje ir ta- - 
da grįš į Kanadą. Rep.

National Broadcasting Co. , ir 
praėjusį pirmadienį staiga j 
panaikino sutartį 
Paul Robeson o
negrų programą per radiją, f 
Sutarta buvo, kad jie daly- i I 
vans programoje, vadinamoje i 
“A Day With Mrs. Roose- ■

užsiųstos gaujos 
transliuoti : mušeikų ant jo koncerto, ti- 

ir kitų žvmių ' krio.ji kaltininkai, kaip tie Pi
lotai, bando nusiplauti ran-

mojainaiįnc 
291 h St.L 
kaltino ir, 
ne įvykdę pastaraisiais mėne
siais 15 apiplėšimų. Sakoma, 
kad porelė neturėjusi kitų pa- J 
jamų gyvenimui New Yorko. •

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

Tel. EVergreen 8-9770

č i ai ’ ž m on ės n o n orėj ę

velt.
Greta su Robesonu šioje 

programoje būtų dalyvavęs 
New Yorko kongresm an as 
Adam Clayton Powell, demo
kratas, ir Perry Howard, re- 
publikonų partijos nacionalio 
komiteto narys iš Mississippi.

Kuomet buvo norėta, už
gniaužti Robesono balsą pra
ėjusią vasarą — rugpjūčio 27

riaušes, žmones dabar 
nėja :

klarsi-

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6238

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

“Nejaugi palaidos gaujos 
kontroliuoja dabar ir NBC ra- 

Mums buvo ži- 
jis •’ kontroliuoja-noma, 

mas Amerikos valdovų, stam
biojo, garbingojo privatinio 
biznio. Kaip tuomet su lais
vo žodžio, kurią konstitucija 
laiduoja .visiems mūsų šalies 
'gyvento iams ?” Nuostaba.

Taip
11 claim

Mrs.
5 mėnesių
savo tėvol

$ 1,500 savo Į

skundėsi teismo 
D o Witt 

.Ji nuo 
buvusi 'išprašiusi
būsimam vyreliui paskolos eiti 
i bizni! paskui iš levo duo-

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

pri-

dasižinpjusi, kad jos vyras iš
simokė,įęs skolas ir ‘pasipuošęs 
jos p i ij i gaiš.

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais

• Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

Majoras Sako, Kad 
Miestas Pirksiąs 
Visas Bušų Linijas

Marinimu Samdymas 
Per Uniją—Dėka 
Komunistams

1

Atsakydamas į valstijinės 
Public Service Komisijos kal
tinimus, kad miestas norįs su
imti visas mieste esamas busų 
linijas į savo fankas, majo
ras O’Dwyer 
toks ir esąs 
nusistatymas, 
čios paimtos,
atitinkamas laikas.”

Miesto rankose turėjimas

užtikrino, jog 
miesto valdžios 
Linijos būsian- 

“kuomet ateis

Ne su padėka, bet kerštin- > 
gai ir su panieka komunis
tams Joseph Curran Wash
ingtone pripažino tą tiesą, 
kad jis unijistų padėties paiso 
tiktai tiek, kiek bijo komu-

’ Nuvykęs į Washingtona ko
vo 13-tą Curranas, CIO Na
tional Maritime Unijos deši
nysis viršininkas, reikalavo 
kongreso lopyti Taft-Hartley

susisiekimo įmonių būtų svei- Aktą. Jis ragino taisyti taip, 
kintinas reiškinys, jeigu vak; kad jis nors formaliai leistų 
džia firmoms nepermokėtų ir palaikyti samdą per uniją, 
paskui nekeltų fėrų išsimokė- 
jimui skolų toms firmoms.

Majoras O’Dwyer prašė 
miestavosios budžeto komisi
jos $50,000 dirbtiniam lietuj 
daryti. Tačiau dar turėsiąs 
gauti valstijinės komisijos lei
dimą* tokiam bandymui, o toji | 
gal leidimo neduosianti.

Kitaip, grasino jis, “jūs vėl 
atiduosite visą pajūrį komu
nistams.”

Komunistai, mat, visuomet 
kovojo už samdą per uniją, o 
darbininkai jiems tame pil
niausia pritaria.

Mary Beckman, 23 metų J 
brooklynietė, tapo pagauta įdėti 
ruošiantis šokti į East •River. I ras 
Ją nugabeno į Bellevue ligo-1 vandenį, 
ninę. . . vęs‘

New Yorko Miesto Tarybai 
pasiūlyta bausti vandenį eik- 
vojančiua namų savininkus 
$50 pabaudomis ir verstinai 

“myterius” ten, kur at- 
pakartotinai eikvojant 

Majoras to reik ai a-

I 84-02 Jamaica Ave.
a (at Forest Parkway Station) U
I Woodhaven, N. Y.
į Suteikiam garbingas laidotuves | 
| Koplyčias suteikiam nemokamai fc 
<5 visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:

; F. W. Shalins-J. B. Shalins j
į Tel. Virginia 7-4499

GREENWOOD 
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) Savininkai

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

8707 Hlth 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.

biznių, puslininkų (partnerships) 
lauke New Yorko miesto yra eks- 
ADVOKAT& ZUBAVIČIŲ, kuris 
visuose teismuose ištisose Jųngti-

Biznhi Atskaitos Del Taksų
Aprokayimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 

Federal ių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa knygvedyste ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl 
i n d i v i d u a h j, indi v i d u a 1 i ų 
ir korporacijų viduje ir 
pertiškai atliekami per 
yra teisėtas praktikuoti
nėse Valstijose ir Federalėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Vai-? 
stijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums 
patarnauti. — Rašykite: 1

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

Telefonas: EVERGREEN 4-3049.
I

JOHjN YUSKA
J

107 - 13 Jamaica Ave.
Richmond Hill 18, N. Y.

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

r^\

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EVergreen 7-6868

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TELEPHONE
STAGG 2-5048

RES. TEI.

IIY. 7-3681

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Lalsniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

v

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Kovo 16, 1950




