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Bostone.
T/jn, kur gimė Laisvė. 
Žmogus, gavęs pirmąjį 
Sudėjo arti $200. [numerį. 
Gimė ir kėlėsi kitur.

Rašo R. MIZARA

Skaisti pavasario saulė sal
džiai bučiavo žemę.

Jau ir Naujoje Anglijoje 
.žolė visur sužaliavusi, tik me
džiai dar ne visi buvo apsi
siautę nauju, pavasarišku ap
siaustu.

Tokiame ore (praėjusį šeš
tadienį) smagu važiuoti’

Pasiekę senąjį Bostoną, 
skirstomės : D. M. šolomskas 
vyko Brocktonan, J. S. — į 
Norwooda, o mudu su Eva pa
silikome South Bostone, kur, 
Lietuvių Piliečių Klubo patal
pose, mūsų draugės moterys 
buvo suruošusios jaukų pobū
vį.

Jame buvo aptarti Laisvės 
reikalai.

Tik vieno blioko atstume 
nuo tos vietos, kur įvyko šis 
iedftJelis, bet draugiškas, po
būvis, toje pačioje Broad vėje, 
lygiai'prieš 40 metų (1911 
metų balandžio 11 d.) buvo 
atliktas didelis, istorinis veiks
mas.

Šeši jauni vyrai pradėjo 
leisti laikraštį, LAISVĘ!

Tai buvo lygiai prieš 40 
metų !

Ir, štai, mes, susirinkę į šį 
pobūvėlį, minime tą istorinį 
įvykį.

žingeidumo akstinamas, 
klausiu:

— Kiek čia yra tokių, ku
rie prieš 40 metu gyveno 
South Bostone, kurie matė 
Laisvę gemant?

Pakyla 10 rankų.
Iš nedidelio būrelio žmonių, 

dešimt yra tų, kurie čia pat 
tuomet v gyveno, kurie savo 
akimis matė tai, kas vyko !

Kiti.tuomet dar gyveno Lie
tuvoj

SoUtbostoniškis šūkis prime
na :

— Tą pačią dieną, kada 
Laisvė gimė, aš, grįždamas iš 
pianų dirbtuvės, ( sustojau 
Laisvės išleistuvėn ir nusipir
kau pirmą laikraščio numerį.

Ir nuo to laiko gerbiamas 
Šūkis, jo žmona, o vėliau ir 
dukrelė Olga buvo ir tebėra 
Laisvės skaitytojai!

Ne tik jie skaitytojai, o ir 
nuoširdūs jos rėmėjai!

v Laisvę įkūrė southbostonie- 
čiai, bet Laisvė brendo ir tvir
tėjo Brooklyne.

Ir va, užkandę, pasikalbėję, 
draugai bostoniečiai (iš kitur 
ten bu5ro svečių mažai) nusita
ria dabar paremti Laisvę fi
nansiniai.

Per keliolika minučių jie su
deda arti $200 jubiliejinin 
lai//ės fondan!

Vienas draugas pakloja 
$St), kitas — $20; kiti po $10 
bei $5, kiti po’mažiau —kiek 
kas išgali!

Jei prieš 40 metų southbos- 
toniečiai nebūtų Laisvės įkū
rę, tai Amerikos lietuvių dar
bininkų judėjimas, galimas 
daiktas, būtų krypęs' biskelį 
kitokia kryptimi, — jis, vei
kiausiai, būtų silpnesnis.

★
Nuoširdi padėka draugėms 

moterims už suruoštą gražų 
pokylėlį šiam svarbiam įvy
kiui atžymėti.

Albinas Rimka kadaise 
"South Bostone buvo įsteigęs 

j Ateitį, vėliau pasivadinusią 
j Sandara — ji šiandien eina iš 

Čikagos.
Kunigas F. Kemėšis tame 

pačiame South Bostone buvo 
įkūręs Darbininką, kurį nese
niai pasisavino pranciškonai ir 
afkčlė į Brooklyną.

South Bostonas prieš virš 30 
metų veikliausias lietu
vių kultūrinės veiklos kampe
lis Amerikoje.

Šiandien South Bostonas jau

• • ■■■■ - - —- --------------------

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metam*
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
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ŠIAURINIAI KORĖJIEČIAI 
IR KINAI PRAKIRTO 
AMERIKONŲ LINIJAS
Amerikonai ir jų talkininkai 
atmesti virš 20 mylių atgal

Korėja, bal. 24. — Šiau
riniai Korėjos' liaudininkai 
ir jų padėjėjai kinai pra
mušė plačias spragas ame
rikonų linijose vakariniame 
ir viduriniame frontuose.

Amerikonai su savo tal
kininkais tapo priversti pa
sitraukt daugiau kaip 20 
mylių atgal:

Korėjiniai liaudininkai 
rytiniame fronte - atgriebė 
Indže miestą. Kariniai' žem- 
lapiai rodo, kad amerikonai 
beveik visur liko išstumti 
iš šiaurinės Korėjos per 38- 
tą paralelę į Pietinę Korė
ja.

Šiauriniai korėjiečiai ir 
kinai, tarp kitko, užėmė 
Yončon, Yangu ir kelis ki
tus miestus. Atrodo, jog 
šiaurinėje 38-tos paralelės 
pusėje amerikonai dar lai
kosi tik į pietus nuo Čor- 
vono.

Mūšiams prieš Amerikos 
tankus šiauriniai korėjie
čiai ir kinai vartoja ypač 
daug patrankų.

Amerikiniai koresponden-

Tęsiami atominiu 
ginklų bandymai

Hong Kong. — čia stap
telėjo demokratas Jungti
nių Valstijų senatorius 
Warren Magnuson, grįžda
mas iš Formozos salos, kur 
tarėsi su kinų tautininkų 
vadais.

Dabar Magnuson lėks į 
Kwajelein salą, kur ameri
konai darys naujus atomi
nių ginklų bandymus. Jau 
daugiau kaip mėnuo tęsia
mi tie bandymai .

Irako policija suėmė 
400 patriotų

Basra, Irak. — Irako po
licija suėųiė 400 įtariamų 
komunistų ir jų šalininkų. 
Daro ablavus prieš žmones, 
reikalaujančius perimt an- 
glų-amerikonų žibalo (naf
tos) biznį į Irako valstybės 
nuosavybę.

Philadelphia. — Sustrei
kavo 3,700 General Electric 
fabriko darbininkų, reika
laudami pavaryt žiaurų 
darbdavį (formaną). Jie 
priklauso CIO Elektrikinin- 
kų Unijai.

ne tas, kas buvo.
Tačiau mes turime ten daug 

gerų žmonių, besiryžtančių 
palaikyti darbininkų judėji
mą, skleidžiančių žmonėse 
apšvietą.

Kaip South Bostone, taip ir 
kitur, tenka dėti daugiau pas
tangų naujiems Laisvei skai
tytojams gauti.

O jų galįma gauti; tai pri
pažino tie mūsų veikėjai ir 
veikėjos, su kuriais teko kal- 

1 bėtis.
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tai pasakoja, kad gal iki 
800,000 korėjinių liaudinin
kų ir kinų susibūrę šiam 
ofensyvui. Pranešama, kad 
Amerikos lėktuvai padarė 
jiems didelių nuostolių, bet 
nepaisant to, šiauriniai ko
rėjiečiai ir kinai pro savo 
prakirstas spragas urmu 
veržiasi gilyn į Pietinę Ko
rėją.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, kad jie 
ir kinai savanoriai padarė 
amerikonams s k a u d žius 
nuostolius ir, be kitko, nu
šovė dar 8 amerikinius lėk
tuvus.

Indija siunčia armijų 
prieš badaujančius

New Delhi, Indija. — In
dijos valdžia pasiuntė ka
riuomene į Kuč Behar vals
tiją. kad malšintų badau
jančių žmonių riaušes.

Policija pirm trejeto die
nų užpuolė 5,000 alkanųjų 
maršavimą ir nušovė šešis. 
Maršu o to jai reikalavo įvest 
maisto racionavimą pagal 
korteles. Nes Kuč'Behare 
neracionuotas maistas ke
turis kartus brangesnis, ne
gu vietose, kur jis perka
mas pagal korteles.

Valdžia ketina atsiųsti 
jiems grūdų.

Pakilo badūolių riaušės 
Bengalijoj, Bombay ir Ma
dras provincijose. Armija 
ir policija blaško riaušinin
kus. 

J
Aukšč. Teismas atmetė 7 
mismerkty naciu apeliaciją

Washington. — Aukščiau- 
sias Jungtinių VaTst. Teis
mas atmetė septynių nu- 
smerktų nacių apeliciją.

Karinis amerikomj teis
mas vakarinėje Vokietijoje 
yra nusmerkęs juos pakar
ti už tūkstančių žmonių 
nužudymą koncentra c i j o s 
stovyklose.

Tarp nusmerktųjų yra 
generolai Otto Ohlendorf, 
Oswald Pohl, pulk. Wener 
Braune ir kt.

(Naciai kelia demonstra
cijas ,reikalaudami dovanot 
jiem gyvybę.)

■ , ■ --------------------------—< 

Japonų traukinyje 
sudegė 97 žmonės

‘ Yokohama, Japonija. — 
Sename mediniame trauki
nyje sudegė 97 žmonės, jų 
tarpe 7 amerikonai.

Gaisrą užkūrė nukritęs 
traukinio elektros laidas.

Stockholm. — Švedija pa
sistatė jau 15 tūkstančių 
slėptuvių nuo oro bombų.

JUBILIEJINIS 
LAISVĖS VAJUS

SUKELTA $3,997;
DAR REIKIA $6,003

So. Bostono ir artimesnių miestų demokratiniai lie
tuviai vėl gražiai parėmė dienraštį Laisvę 40 metų 
jubiliejaus proga. Jie pirm Laisvės dalininkų suva
žiavimo sveikindami sukėlė virš $160. Vėliau kelis 
kartus jubiliejaus fondui aukojo. Dabar laikė susirin
kimą, kuriame dalyvavo Laisvės redaktorius Rojus 
Mizara, ir jie vėl sukėlė $200. Sekamai aukojo:

E. S. X.......... • •. . ................  $30.00
Bevardis .......................................... ••........... 20.00
Juozas ir Marija Masteikiai ..............  10.00
M. Giriūnas ........................••........................ 10.00
A. Sabalienė ............   • •................................. 10.00
Povilas Niukas .....................   • •..................  10.00
J. Buzevičius .............................  10.00
Joe Sinkus    ......................... • •..................  10.00
J. Matulevičius .... ................................... 10.00
K. ir M. Kazlauskai ........................••......... 10.00
A. Kavaliūnas .................................................  7.00
Reinardai .................. • •...............................  5.00
J. Butkus..................... 5.00
E. Balikevičiene ..................  • •. 5.00
Jokūbas Likas ...........................  5.00
Mrs. O. Graham ..............................  5.00
Bostoniškis .........................   5.00
Bostonietė .. .................. • •.......................... 3.00
V. Norbutiene .................................................. 3.00
E. Freimontienė ............... • •.........  2.00
Draugas ........................................................... 2.00
Thomas .......................................   2.00‘
Draugė ..................................................... . 1.00
W. YurkeviČius ..................... • •...................... 1.00
Keli atsinaujino Laisvės prenumerata.
Visiems ir visoms širdingai tariame ačiū!

Laisvės Administracija

Prasidėjo McCarr ano kvotimai 
prieš Komunistų Partiją

Washington. — Valdinė 
komisija pradėjo* kvotimus 
prieš Komunistų Partiją 
pagal McCarrano įstatymą, 
kuris reikalauja, kad užsi
registruotų valdžioje ši 
partija ir visos pritarian
čios komunistams organiza
cijos.

Komunistų advokatai^ nu
rodė, jog pati komisija yra 
neteisėta ,nes jinai dar Se
nato nėužgirta; todėl kvo- pasaulinio komunizmo
timai turi būti atidėti.

/

Šis reikalavimas tapo at
mestas.

Pirmuoju savo “svietku” 
komisija išstatė Benjaminą 
Gitlowa, samdytą profesio
nali šnipą.

Vėliausios Žinios
Korėja. — Šiaurinės Ko

rėjos liaudininkai apsupo 
kai kuriuos amerikonų bei 
jų talkininkų būrius viduri
niame fronte. Liaudinin
kai vis grumiasi pirmyn.

Korėja. — Amerikonų ko
manda sakė, kad jie atsidū
rė “rimtoje padėtyje,” bet 
tikisi sulaikyti ir atmušti 
šiaurinių korėjiečių ir kinų 
ofensyvą.

Praga. — čechoslovakijos 
policija suėmė 7 jąunus fa
šistinius teroristus, kurie 
veikė apsima'skuodami taip, 
kaip Amerikos kukluksai.

Formoza. — Atvyko 16 
amerikinių karininkų kaip

k

Gitlowas buvo išbrauktas 
• iš Komunistu Partijos 1929 
metais. Todėl, sakė komu
nistų advokatai, jis po 32 
metu negali liudvti anie 
šiuolaikinę amerikinių ko
munistų politiką.

Bet komisija leido Git- 
lowui liudyti.

Valdžios prokuroras pa
sakojo, kad Amerikos Ko
munistų Partija yra “dalis 

są- 
įvesti totalitari

nę diktatūrą šioje šalyje ir 
visur pasaulyje.”

Komunistų ad v o k a t a s 
John Abt užreiškė, jog val
džia neturi nė mažiausio 
įrodymo tokiai pasakai pa
remti.

mokslo...

Čiang Kai-šeko kinų tauti
ninkų armijos mokytojai. 
Būsią atsiųsta iki 100 jan
kių oficierių ir saržentų 
kaipo karinė Amerikos mi
sija čiangininkams.

Washington. — Įsakyta 
draftuot kariupmenėn 1,- 
202 daktarų, kurie baigė 
mokslą valdžios lėšomis ar
ba kuriems buvo atidėta 
karinė tarnyba kaipo medi
cinos studentams laike An
trojo pasaulinio karo.

I u.—-

Elizabeth, N. J. — Vals
tijos apskrities teisėjas 
Hatfield panaikino bylą 
prieš 9 asmenis, kurie buvo 
areštuoti už lapelių skleidi
mą.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL
--------- a------- !_......... ................... .

DIDŽIULIAI ISPANŲ
STREIKAI DREBINA
FAŠISTŲ VALDŽIĄ
500,000 streikierių sustabdė 
svarbiųsias Ispanijos pramones

Madrid, Ispanija. — Su
streikavo daugiau kaip pu
sė miliono darbininkų šiau
riniuose Ispanijos miestuo
se — Bilbao, St. Sebastian, 
Mondragon, Eibar, Hema
ni, Vergara, Tolosa ir kt.

Paskelbtas 48 valandoms 
sėdėjimo streikas suparaly
žiavo ginklų ir garvežių 
fabrikus, audyklas, popie- 
rio gamyklas ir įvairias ki
tas pramones.

Darbininkai nepaisė fa
šistų grūmojimo, kad strei- 
kieriai bus aštriai baudžia
mi.

Bijodama sėdėjimo strei
kų,. pati valdžia įsakė už-

Pasitraukė dar du 
anglų valdžios nariai

London. — Anglijos pre
kybos ministras Haroldas 
Wil son as ir valdinis sekre
torius seime John Freeman 
taipgi apleido darbiečių 
premjero elemento Attlee 
valdžią.

Pora dienų pirmiau iš 
valdžios pasitraukė darbo 
ministras Aneurin Bevan.

Jie smerkia valdžią už ša
lies - pajungima kariniams 
planams, už reikmenų bran
ginimą, už taksų didinimą 
ir už naikinimą socialinių 
įstatymų, kurie buvo išleis
ti darbo žmonių naudai.

Bevanas taipgi kritikavo 
valdžią už pasivergimą A- 
merikai. Jis sakė, ameriki
nė ginklavimosi programa 
sudaro net didesni pasau
liui pavojų, negu Rusija.

Moody -- naujas Michigano 
senatorius Washing! o nui

Lansing, Mich. — Demo
kratas Michigano valstijos 
gubernatorius G. Mennen 
Williams paskyrė Blair 
Moody Jungtinių Valstijų 
senatorium vieton mirusio
jo republikono senatoriaus 
Arthuro Vandenbergo.

Moody, iki šiol buvęsJDe- 
.troit News korespondentas 
Washing tone, vadina save 
“nepartiniu,” bet remian
čiu tokią demokratinę poli
tiką, kokią vykdė velionis 
prezidentas Rooseveltas.

Detroit važiuotas streikas 
kliudo karinius darbus

Detroit.— Miestinių busų 
ir gatvekarių darbininkai 
tęsia streiką, reikalaudami 
pakelt zalgą 8 ir puse cen
to per valandą . Miesto ma
joro Al. Cobo valdyba siū
lo tik penktuką priedo.

Važiuotės streikas apšlu- 
bino automobilinius ir ka
rinius darbus 10 iki 20 pro
centų.

Streikieriai yra Darbo 
Federacijos unijistai.
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daryt 20 fabrikų Manreso- . 
je, Barcelonos provincijoje.

Nauja streiku banga dre
bina Franko fašistų val
džią.

Streikieriai plačiai pa
skleidė lapelius, kurie smer
kia Jungtines Valstijas, 
kad jos “užkorė badą Ispa
nijai ir kitiems pasaulio 
kraštams.”

Streikieriai reikalauja pa
kelti algas 50 procentų, pa
žaboti maisto kainas, suval
dyti juodąją rinką ir valdi
ninkų varomą šmugelį.

Kilo naujas skandalas dėl 
mėsos. Daugybė gyvulių 
buvo ant greitųjų paskers
ta ir mėsa urmu išgabenta 
Francijon ir Portugalijon. 
Dėl to aptuštėjo daugelis 
mėsinių krautuvių- Ispanijo
je.

• Maistas nuo < 1935-metų » 
pabrango daugiau kaip 700 
procentų ,o darbininkų al
gos tik pusę tiek pakilo.

Jeigu darbininkas, dirb
damas po 12 valandų per 
dieną, uždirba 3,000 pesetų 
per mėnesį (75 dolerius, 
skaitant amerikiniais pini
gais), tai laikoma gera ai- i 
ga.  ■ V 

Romos policija uždarė 
amerikinį laikraštį

Roma. — Policija uždarė 
“Rome Daily American,” 
vienintelį anglų kalba dien
raštį Italijoj; paaiškino, 
kad laikraščio mašinų bil- 
dėsis ardo kaimynams ra
mybę.

Italų spauda jau nuo pir
miau skleidė neapykantą 
prieš tą amerikinį laikraštį.

Klementis prisipažino 
šnipinėjęs Amerikai

Priaga, čechoslovakija. — 
Dr./Vladimiras Klementis, 
buvęs Čechoslovakijos už
sienio reikalų ministras, 
prisipažino šnipinėjęs Jung
tinėms Valstijoms prieš sa
vo valdžią. Jis jau nuo va
sario 27 d. areštuotas.

Mirė Charles G. Dawes, 
buvęs vice-prezidentas

i iii.il .ii ■ m Mini....  —

Evanston, Ill. — Numirė 
generolas Charles G. Dawes, 
85 metų amžiaus, buvęs 
prie prezidento Coolidge’aus 
vice - prezidentas. Mirties 
priežastis — širdinės krau
jagyslės užsikimšimas.

Po Pirmojo pasaulinio ka
ro Dawes pagarsėjo su sa
vo planu Vokietijos pramo
nei .atkurti ir amerikinį ka
pitalą j on įtraukti.

ORAS.—Giedra, nesalta.'
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PADAS INDIJOJE
Jau seniai buvo rašyta spaudoje, jog Indijoje, jei ji 

negaus iš svetur grūdų, šiemet pasireikš badas.
Turtingojoje, gražiojoje Indijoje žmonės—darbo žmo

nės—per šimtmečius gyveno skurde, ir kai kada ten 
badas per vienerius metus išskina milijonus gyventojų.

Didžiausias bado pavojus yra Biharo provincijoje.
Niujorko Timeso korespondentas rašo iš New Delhi 

-miesto, jog bado šmėkla jau virsta faktu: “Ryžių ir ki
tokių grūdų kainos pakilo taip aukštai, jog smulkieji 
žemės savininkai yra priversti parduot savo farmas ir 
už gautuosius pinigus pirktis maisto.”

Kitas pranešimas, iš Calcutta miesto, sako: šiaurinėje 
Indijoje įvyko riaušių, kuriose šeši asmenys tapo už
mušti, o keletas dešimtų žmonių sužeista.

Cooch Behar mieste, esančiame vakarinėje Bengali
joje, 5,000 žmonių susiorganizavo į baduolių eiseną, ku
rią policija pradėjo vaišinti šūviais ir buožėmis.

Indijai stokuoja maisto. Indijos vyriausybė prašė pa
galbos iš Amerikos,—2,000,000 tonų grūdų, bet negavo. 
Mūsų Kongresas tąjį klausimą dar “tebesvarsto.”

Indijai grūdų pasiūlė Kinijos Liaudies Respublika ir 
Tarybų Sąjunga, deja, su tomis šalimis Indijos vyriau
sybė nesusitaria, nes Kinija ir Tarybų Sąjunga už savo i 
grūdus nori gauti atlyginimo tam tikromis žaliavomis.

Dabar, skelbia pranešimai, kyla toks klausimas: ar 
’ tie grūdai, kuriuos žada Kinija ir Tarybų Sąjunga,' ir 
kurių Indija prašė Amerikoje, ateis laiku, kad galėtų iš-1 
gelbėti milijonus žmonių nuo bado mirties?

Mums rodosi, jog dėl šio reikalo kalta yra ir Indijos 
vyriausybė. Ji juk matė, kas ateina. Jai reikėjo nedels
ti, o tartis, ypatingai su Kinija. Jeigu ji būtų laiku tai i 
dariusi, *tai šiandien dalis kiniškos duonos jau butu pa-! 
siekusi Indiją.

PROPAGANDĄ SKELBIMUOSE
Šiuo rpetų Amerikoje viskas yra užsukta piktai pro

pagandai prieš Tarybų Sąjungą. Nėra tokio neigiamo 
įvykio, dėl kurio propągandistai nekaltintų to krašto 
žmonių, ypatingai rusų.

Toji kvaila, žalinga propaganda telpa žiniose, telpa 
straipsniuose; ji įkergta ir į kalbas, skleidžiamas per 
radiją,

Toji propaganda dedama ir į skelbimus, telpančius 
spaudoje.

Neseniai vienas toks skelbimas buvo pasirodęs ir pas 
mus.

Štai, kompaniją nori pakelti savo produktams kainas, 
nori gauti daugiau pelnų. Tai ką ji darys?

Ji per apmokamus spaudoje skelbimus, pranešdama, 
jog kelia savo produktams kainas, pirmiausiai sako: 
ne mes tai darome, bet “anapus uždangos” gyveną žmo
nės,—rusai taip daro; jie priverčia mus kelti kainas, 
versdami ginkluotis.

Juk tai iš žmonių pasityčiojimas!
Kiekvienam aišku, kad produktams kainų kėlimas yra 

atliekamas ne rusų, bet Amerikos korporacijų, trokštan
čių gauti didesnius pelnus.

Nei rusai, nei -kiti žmonės, gyveną “anapus uždangos/’ 
niekad mums kainų nepakėlė; Rusijoje produktu 
žeminamos, o ne keliamos.

Anąpus uždangos gyveną žmonės kovoja už taiką, o 
ne už karą. Jie nori, kad visas pasaulis gyventų ra
mybėje, gyventų taikoje, nes jie patys trokšta taikąs, 
ramybes, 'kad galėtų sparčiau kurti naują gyvenimą.

Taigi visokie plepėjimai (pas mus), būk anapus už
dangos gyveną žmonės verčia amerikines korporacijas 
keltį produktams kainas, yra ipeląs, daugiau niekas!

NERAMUMAI KpUWIJOJE
“Sunku betikėti, kad ‘Vakaruose’ būtu kur nors kita 

tokią šąiįs (kaip Kolumbija), kur žmonių gyvybe m 
tokią pigi ir kur policiją ir kareiviai būtų taip visuo
met pasiruošę žmones šaudyti.”

Taip apie' Kolombiją (Colombia) byloja Niujorko 
Timeso korespondentas Herbert L. Matthews, šiuo metu 
esąs Y&ngzueloję. \

Kolombiją yra viena Pietų Amerikos respublikų, kur 
sjąutėja fašizmas, bet kurios “demokratai” Jųpgtįnėse 
Tautose garsiai šūkaloja apie “demokratiją,” “žmonių 
laisvę” “derpokratiniame pasaulyje” ir “vergiją” “ana
pus uždangos.”

Mr. Matthews, patyrinėjęs baisią padėtį Kolomhijoję, 
ryžosi iš ten išsiųsti savo laikraščiui žjnių, bet Ęplom- 
bijbs cenzūra jų nęprąleidų. Tuomet jis išvyko į Vepe- 
zuelą ir iš-ten parašė.

Pasirodo, jog konservatyviai, fašistiniai gaivalai, ku
rie šiandien stovi valdžioje, puola antifašistus; daug li
beralų išbėgiojo iš miestų į laukus, į miškus, į raistus 
ir iš ten puola konservatyvius. Liberalai ir kiti fašiz
mo prįešąi, atrodo, susiorganizavę lyg ir į partizaninius 
buriu s mūšiams prieš reakcininkus,—jie kovoja su gin
klu rankoje.

PHASTI piNKLAĮ—
ĘUS 6ĘĘESNIŲ

Tūlas Pabedinskąs rašo 
klenknlū Drauge apie Įspą? 
pjjus fašistų milįtąrinį pa
radą Madride, neseniai įvy
kusį. Paradą stebėjo “17 
ambasadorių ir arabų prin
cas.” Tai didelis dąlykas!

Na. o dėl paties parado, 
Pabedinskas šitaip apsiver
kia:

Jei Ispanijos karo ministe- 
ris šiuo paradu norėjo sudary
ti įspūdį, kad ispanų kariuo
menė yra apgailėtinai menkai 
ginkluota, tai tuo pilnai atsie
kė kiekvieno užsieniečio, nors 
kiek nusimanančio apie gink
lus, asmenyje. Be poros šimtų 
jeep’ų, pačių padarytų sunk
vežimių, keliolikos .vokiškų 
tankų, rusiškos formos ispanų 
gamybos automatų ir kelių 
antros eilės dMių, viskas kitką 
buvo seni, naujai dažyti gink
lai. Kilę iš Italijos, Vokietijos 
bei Čekoslovakijos naujausi 
jų turi daugiau kaip dešimtį 
metu. Trys aviatorių kuopos 
pražingsniavo pro tribūnas, o 
jei kas geras akis turėjo, ga
lėjo įžiūrėti kelis lėktuvus, 
spinksinčius vos pastebimoje 
aukštumoje, kurie atrodė nie
ko bendro su paradu neturė
jo.

Nežiūrint tokio sususimo 
budelis Franko 
bia pasauliui 
tvirtumą.

Amerikos 
gerai žino
padėtį, todėl nuolat karto
ja, kad Franko Ispanija bū
tų priimta į Atlanto Paktą 
ir amerikiniais ginklais 
ginkluojama. To Franko, 
veikiausiai ,ir susilauks.

Tik visai neseniai vienas 
Amerikos Legiono lyderis 
prisegė budeliui Frankui 
garbės medalį!...

jps narių suvažiavimas, ir 
1950 m. gale buvo įvykdytos 
Prąugijps nąyiy konferencijos 
srityse.

Sustiprėjus Draugijai orga
nizaciniu atžvilgiu, nuo praei
tų rpetų pradėjo smarkiai 
augti ir jos paskaitinis darbas. 
Jei 1947 m. Draugijos vardu 
buvo perskaityta tik 41 pas
kaita, 1948 m. — 1,853 pas
kaitos, 1949 m. — 2,891, tai 
J950 metais paskaitų skaičius 
pakilo iki 10,249. šias paskai
tas išklausė 1,028,671 klausy
tojas. Iš bendro skaičiaus pa
skaitų, skaitytų praeitais me
tais, 2,594 paskaitos arba 25,- 
3% buvo skaitytos Vilniuje ir 
sričių centruose ir 7,655 arba 
74,7% paskaitų — rajonuose 
ir rajoniniuose centruose. Iš 
jų apie 32% perskaityta kol
ūkiuose, tarybiniuose ūkiuose, 
MTS ir apylinkių 
Grupuojant pagal
daugiausia paskaitų 
20%) buvo perskaityta žemės 
ūkio ir gyvulininkystės klau
simais.

Praeitais metais paruošta 
žymiai daugiau tekstų, negu 
ankstesniais dviem metais, iš
plėstas recenzavimo darbas. 
Suorganizuota daugiau kaip 
40 sekcijų, kurių didžioji da
lis veikia Vilniuje—ir Kaune.

centruose, 
tematiką, 

(apie

MOTERŲ KAMPELIS
Patarimas motinoms, nuo ko reikia 
saugoti savo vaikus

Gladys Bevans, laikraščiui 
kolumnistė, sako gerai studi
javus vaikų ir motinų proble
mą ir suradus, kaip klaidinga 
priežiūra sugadina mūsų vai
kus. Visuomet, sako, reikia 
atsiminti seną posakį, jog 
sveikam kūne sveikas ir pro
tas.

štai šešios taisyklės, kurių 
reikia motinoms prisilaikyti:

1. Ypatingai jaunas mer
gaites reikia saugoti nuo tos 
kvailystės, kad tik suliesėju
sios, mažai sveriančios mer
gaitės yra gražios.

2. Baisiai vaikams kenkia 
nepavalgymas gerų pusryčių. 
Tasai bėgimas, skubinimasis 
mokyklon, sugadina pusry
čius.

3. Stoka gero išsimiegoji- 
mo. Daugelis vaikų taip ap
kraunami namų darbu, jog 
pasidaro nervu oti ir negali 
pasilsėti, išsimiegoti.

4. Tie saldainiai ir visokį sal
dūs “minkštieji” gėrimai yra 
didžiausias vaikų sveikatos 
priešas. Nuo jų vaikus reikia 
saugoti.

5. Pietų nepavalgymas, kaip 
reikia. Jeigu vaikas eina na
mo valgyti, turi skubintis ir 
tas sugadina pietus. Jeigu jis 
valgo* mokykloje, dažnai gau
na tik labai prastą maistą.

6. Stoka vaikams žaisma- 
viečių neduoda jiems progos 
pakankamai būti ant tyro oro 
ir laiką praleisti ant saulės.

Šeimininkėms
Sūrio su razinkom / 
pyragaičiai

Trys puodukai pagerbtų 
miltų '

trys šaukšteliai kepalų
miltelių

puodukas razinkų 
šaukštukas druskos 
trečdalis puoduko riebalų 
pusė puoduko sutarkuoto 

American sūrio 
du kiaušiniai 
puodukas pieno.
Išsijok miltus su kepa

mais milteliais ir druska, 
maišyk riebalus su miltais. 
Pridėk sūrį, numazgotas 
razinkas.

Tšplak kiaušinius, supilk 
pieną. Sumaišyk kartu su 
miltais. Perdaug plakti ne
reikia.

Supilstyk į -mažas kepa
mas blėteles. Pečiaus karš
tis tinka 425 F. Laiko ims 
apie 20 minučių.

Jei American sūris nepa
tinka, gali panaudoti ir ki
tokį. v. •••

f >

Leiskit Mūsų Kūdikiams
Užaugti Taikai ir Gyvenimui

Tuo ir tolygiais obalsiais | peticijomis, 
nešinos ir juos balsu šauk- ‘ reiškimais, 
damos šimtai newyorkie- i Jungtines 

I čių jaunų moterų su kūdi-* derėtis sustabdymui 
I kiais ant rankų ir vežime- Korėjoje. 7
liuose nuvyko į Jungtines įteiktos generalio sekreto- balai 

Rašydamas apie Mindau-; Tautas balandžio 19-tą. Nu- riaus Trygve Lie atstovams. Jeigu neužtenkamai karš- 
anie savo g’° krikštą, marijonų Drau- į vyko prašyti taikos.

Tą pat dieną į Jungtines ir miesto policija Jungtinių riebalų.

NEPASAKO TIESOS 
IR TIEK!

dažnai skel-

reakcininkai
liūdną Franko

DIDŽIULE apšvietos 
SKLEIDIMO DRAUGIJA 
LIETUVOJE

Lietuvoje gyvuoja ir vei
kia Lietuvos .Politinių ir 
mokslinių žinių skleidimo 
draugija, kurios .pirminin
ku yra akademikas prof. J. 
Matulis. ’

Šią drąugiją sudaro Lie
tuvos mokslininkai; profe
soriai - mokytojai, paskaiti
ninkai, prąkalbinįnkai ir ki
tokie asmenys, skleidią ma
sėse mokslines ir politines 
žinias. Be to, draugija lei
džia literatūrą — brošiū
ras, paskaitas - referatus, 
ir tt.
, Šių metų sausio mėnesio 
1 d. ši draugija turėjo 1,- 
797 tikruosius narius ir 2,- 
774 narius rėmėjus. «

Rašydamas apie draugi
jos veiklą vilniškėje Tieso
je, prof. J. Matulis iškelia 
eilę pasireiškusių darbe 
trūkumų, tačiau pirmoų 
vieton profesorius stato 
teigiamuosius (Jardus, drau
gijos ątliUtus, Jo žodžiais:

Kartu su Draugijos eilių 
augimu, yyko jos organizacinis 

stiprinimas. Ryšium su rajo.- 
nizavimu praeitųjų metų ant
roje pusėje suorganizuoti sri
tiniai Kauno, Šiaulių ir Klai
pėdos skyriai, beveik visuose 
rajonuose įsteigti rajoniniai 
Draugijos skyriai. Praeitų me
tų gegužės mėnesyje įvyko 
pirmasis respublikinis Draugi-

................................... ..............

Korespondentas žymi, jog yra nemažai ir banditų, va
gišių, kurie, pąsinaudodąmi. nepastovia politine padėti
mi; plėšią -žmones, žudo ramius gyventojus savo asme
niškai naudai. ■ ■

Kolombiją, taigi, nerami. Kas toliau ten bus, nieks 
nežino. Bet ramybės, atrodo, ten nebus, kol nebus at- 
steįgta demokratija.

Mr. Matthews žymi, jog visa tai, kas dabar vyksta 
Kolombijoje, jam gyvai primena Ispaniją, kai ten tęsėsi 
civilinis karas . Ispaniją korespondentas gerai žino, ka
dangi jis pats civilinio karo metu ten buvo ir apie jį 
rašė.

gas žymi:
Priimdamas krikštą 

nikuodąmasis Lietuvos 
liumi Mindaugas 
visa tauta į 
tautų šeimą. 1255 m. jis net; 
buvo išgavęs iš popiežiaus bu-į 
lę, užtikrinančią, kad po jo i 
mirties vienas iš jo apkrikšty
tų sūnų bus vainikuotas Lie
tuvos karaliumi. Už tautos 
vienijimą ir katalikybės įve
dimą pąskiau jis buvo savo 
varžovų nužudytas. Drauge 
žuvo du jo sūnūs ir visa eilė 
valstybininkų.

Draugas užtyli tą faktą, 
jog tąsai kriĮištąs Jjuyo pa
darytas veidmainingai, po
litiniais išskaičiavimais.

Draugas nepasako, 
Mindaugas, pamatęs, 
jo krikštas nepasotino nei 
Romos popiežiaus, nei kru
vinųjų kryžiokų, po keleto 
metų numetė krikštą šalin, 
ir grįžo į pagonybę.

Bet kiti Lietuvos kuni
gaikščiai už pataikavimą 
kryžiokams ir popiežiui 
Mindaugui nedovanojo: jį 
ir. jo du sūnus m pasmaugė.

Mindaugas krikštijosi 1251 
metais. Po to- praėjo virš 
10Q metų, kpl Lietuva buvo 
apkrikštyta — apkrikštyta 
bizūno ir kardo pagalba.

Rašant istorinius daly
kus, reikėtų bandyti prisi
laikyti siek tiek padorumo, 
šiek tiek tiesos; nereikėtų 
užtylėti tai, kas neųžtylėti- 
na, nors tai gali būti labai 
neskani piliulė tiems, kurie 
šiandien Mindaugų krikštą 
siekiasi išnaudoti savo poli
tikai.

Nustatyti riebalų karštį
Riebaluose verdant blyne^- 

laiškais, pa- ‘ liūs, sausainius, bulves ar 
ragina n č i a i s . žuvį labai svarbu yra ■ nu-' 

Tautas tuojau statyti karštį. Perdaug 
i karo karštuose paviršius apdegs 

Peticijos buvo pirm iškepimo viduje ir rie- 
' sugruzdės, sudegs.

Apsistačiusi savo sargais čio, kepamasis gaminys pri-

ir vai- i Tautas kreipėsi ir kelios ki- Tautų viršenybė (tariama, 
kara-; tos masinės mišrios vyrų ir 

lsi?un.?ė ■ moterų delegacijos taip pat 
l ^-eioniškųjų įprašyti taikos. <

Moterys nuvyko nešinos

•- - - Departmentinių krautu-
kad taip buvo mūsiškės vai- v^r^uvei reikmenų sky- 
džios įsakyta), trukdė dele-: ri?ose -Yra taukų . karščiui
gacijoms įeiti į Jungtinių 
Tautu rūmus. Keli šimtai

mieruoti specifiški termo
metrai. Bet gerieji yra

moterų buvo išlaikytos ties 2>aaa biangus.

jog 
kad

Anekdotai
Kaip tik jam tjnkąma
Iš buvusiosios “blaivy

bės” laikų-prisimena seka
mas nuotįkis.

Vienas naminės darytojas 
kąrtą. nusivežė - pas savo

Gražuole Peg Harcout 
išbando naujos mados 
maudymosi kostiumą. Bet 
j vandenį neina, nds bijo, 
kad tas jos kostiumas ne
sušlaptą !
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Paprasčiausias naminis 
būdas yra įmesti į riebalus 

i keturkampiuką duonos. Jei- 
Vaikščiodamos lyg pikie-jgu per 60 sekundų gražiai 

tu, moterys nešė iškeltus i aprus, riebalų karštis nor- 
plakatus ir paparčius su se-. malus, 
kainais ir daugeliu tiems i 
panašių ^pareiškimų:

“Mac is back, what about 
our boys?”

“A world at peace, not 
in pieces.”

“Build homes, not bombs.”
“We want to be wives, 

not widows.”.
Tūli maži vaikučiai nešė 

obalsius, o kitur ant veži
mėlių užkabinti plakatai 
sakė:

“I want grade A milk, 
not an A-bomb.”

“I don’t want to be a war 
orphan.”

American Peace Crusade 
delegacijos priešakyje at
vyko daktarė Clementine 
Paolone, American Women 
for Peace pirmininkė. Jos 
įteiktame UN sekretoriaus 
padėjėjui Cohen pareiškime 
sakoma, kad:

“Riboto karo politika vis- 
tiek tebėra karo politika. 
Vienintelis kelias į taiką 
yra tuojau sustabdyti mū
šius ir be pertraukos derė
tis su vadovaujančiomis 
pasaulio šalimis.”

Dr. Paolone sakė, jog da
bar yra momentas, kad UN 
galėtų tapti pasauliniu in
strumentu taikai, jeigu to 
panorėtų, tam darbuotųsi.

įstaiga keletą valandų. Bet 
jos nesitraukė.

Visokį riebalai, įskaitant 
salad oil, geriau iššįlaiko 
šaldytuve.

Europiečių patarimai vi- 
•rėjai, didžiumoje, yra rašo
mi svoriais, ne mieromis. 
Tuo užtikrina vienodžiau
sia mierą. Nežiūrint, mil
tai gerai išsijoti • ar visai 
nesijoti; ar riebalai ištirpy
ti ar netirpyti, svoris bus

Today's Pattern

žinomą chemiką ištirti su- 
lyg nauju receptu išvirtos 
degtinės bonką.

Išanalyzavęs naująjį vira
lą, chemikas pareiškė: “Čia 
tikrai baisus viralas, drau
gu ti. Jeigu jūs ar kas ki
tas to išgertų — užtikrinu, 
visam amžiui apjaktų. Ge
riau leisk- man tą ‘štofą’ 
sunaikinti.”

“Nėra reikalo pagamin
tą daiktą naikinti,” paste
bėjo degtindaris, imdamas 
nuo stalo bonką. “Mano 
senasis prietelius Silvestras 
jau seniai aklas, o kitą sa
vaitę—jo gimtadienis. Tai 
bus jam tinkamiausia gim
tadieniui dovana.”

Gyvenimas prasideda 
nuo 80 mėty, —

Jeigu tebesi gyvas ir pa
jėgus protiniai ir judesiuo
se.

Neseniai Anna Mary Ro
bertson Moses, dailės srity
je žinoma kaipo Grandma 
Moses, 91 metų amžiaus, ta
po pagerbta Doctor of Fine 
Arts laipsniu tapyboje. Ji
nai pradėjo tapyba užsiimi
nėti būdama 80 metų.

9494 12—20 30—42
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Pattern 9494 comes in sizes 12, 

14. 16. IS. 20; 30, 32, 34, 36. 38, 40, 
42. Size 16 takes 4 yards 35-inch; 
% yard contrast.

Užsakymą, su 25 centais 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siųskite: Pattern 
Dept., 110-12 Atlant’jc Ave.,

Richmond Hill 19, N. Y. ' i
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JONAS BERŽYNAS

IMIGRANTĖ Chicagos Žinios
(Tąsa)

Ęj6tterdam’ą traukinys pasiekė anksti 
rytą, dar saulei nepatekėjus. Po tokios 
ilgof kelionės traukiniu, visi džiaugėsi, 
kada kelionės biuro svečių namuose bu
vo parūpinti gana švarūs kambariai po- 

- ilsiui. Tai buvo paskutinis poilsis Eu
ropoj, nes sekančią dieną išplaukė lai- 

į vas.
Vakare, per visą dieną išmiegoję, Ka

zys su Juozu išslinko į miestą. Svetainė
je, Povilas rado Eleną vieną. Ji sėdėjo 
prie lango ir žiūrėjo į nesuskaitomą dau
gybę spalvuotų uosto šviesų.

“Eikim po miestą pasidairyti,” pata
rė Povilas. “Juk poryt jau žemės nebe
matysime.”

Elena atsikėlė nė žodžio netarusi.
Gatvėje juos pasitiko neįprastas did

miesčio klegėjimas, tramvajų ūžimas ir 
žmonių skubėjimas. Apakinantis mirgė
jimas visokiausių šviesų darė įspūdį, lyg 
kad jie pateko į kažkokį svetimą, laukinį 
pasaulį.

Jie nutarė paieškoti arbatinės, kad 
galėtų užkąsti ir ramiai pasišnekučiuo
ti. Elena pamatė vietą kitoj pusėj gat
vės, kuri, jai atrodė panašesnė į Lietu
vos restoranus. Ji pradėjo eiti skersai 
gatvės. Staiga pasigirdo tormazų spie
gimai, tramvajų signalų žvanginimas ir 
žmonių nesuprantama kalba šaukimas.

Ę|ena, nesuprasdama kas atsitiko, sto
vėjo iškėstomis akimis prieš sustojusį 
tramvajų, kurio konduktorius žvangino 
signalu ir kažką jai sakė, rodydamas į 
šaligatvį. Pro šalį lėkė automobiliai.

Povilas pagriebė ją glėbin ir pradėjo 
nešti į šaligatvį, kiton gatvės pusėn. Ji 
nesipriešino ir, užmetusi vieną ranką 
ant'jo kaklo, tiktai dairėsi aplinkui.

Bet kada jie pasiekė šaligatvį, ji stai
ga bakstelėjo Povilui pašonėn ir suriko:

“Pastatyk mane ant žemės! Kam gi 
mane spaudu kaip meška avilį? Aš ir pa
ti galiu eiti!”

Pasiekusi kojomis žemę, Elena katės 
akimis pažvelgė į Povilą, besitaisydama 
savo suraukšlėtą suknelę. Surauktais 
antakiais Povilas pagalvojo: “Tai tau ir 
mergiškas dėkingumas...” Elena gi, 
užrietusi nosytę, pradėjo eiti link resto- 

. tano;
. Povilas, tačiau, pirmą kartą pastebė

jo, ka/d toji balta nosytė buvo labai gra- 
. ži, lyg kad dailininko rankomis iš mar

muro iškalta. Gražus ir taisyklingas 
buvo ir jos veidelis, kaip paveiksliukas. 
Kai ji ėjo, apvalios, lyg ištekintos, mies
čioniškos kojytės, atrodė, šaligatvio ne
siekė. Kaime užaugusi, ji buvo daug 
gražesnė už kitas gatvėje praeinančias 
merginas, nors jos lupos buvo nedažytos 
ir skruostai nenupudruoti. Jos grožis 
greitai į akį nekrito, bet, kartą paste
bėtas, dvelkė pasakiškais burtais.

j III.
Laivas, su didelėmis jo vardo auksi

nėmis raidėmis ant šono, visiems lietu
viams keleiviams atrodė labai didelis.

Elena niekada savo gyvenime prie jū
ros nebuvo ir jai viskas labai nuosta
biai atrodė. Povilas, Juozas ir Kazys sa

Los Angeles, Gal.
Balandžio 4 dieną LDS 35 

kuopa buvo surengus* prelek- 
cijjįr ‘sveikatos klausimu. Dr. 
W. Graska, kuris užlaiko ofi- 

i są 1048 Temple st., skaitė ir 
rodė paveikslus, kaip atsiran
da vėžio, širdies ir kitos ligos, 
aiškindamas, kaip nuo jų apsi
saugoti.

Dr. Graska Amerikoje gi
męs ir čia baigęs mokslus, bet 

' lietuvių kalbą vartoja kuoge- 
riausiai ir į klausimus atsaki
nėjo lietuviškai. Klausimų bu
vo jam duota gana daug.

Dr. Graska mums kalbėjo 
' pirmą sykį, bet kurie buvo a- 

tėję pasiklausyti prelekcijos, 
patenkinti ir 'daug pasimokino 

. kaip pasilaikyti sveikam nors 
j ir senstant.
’ ’ LDS 35 kuopa Dr. Graskai 

taria širdingiausį ačiū už pa
mokinimą ir patarimą, kaip 
apsisaugoti nuo ligų ir būti 
sveikam.

•to * —o—
. Balandžio 5 dieną LLD kuo

pa ir K Klubas turėjo suširin- 
Jdmą ir nutarė, kad turėti iš
važiavimą kur nors į parką šia 
vasarą. Kadangi klubo paren

gimai visuomet esti pasekmin-' 
gi ir gražūs, tai būsimas pa
rengimas v irgi tikimasi, kad 
bus geras.

Visi, kurie gausite skelbi- 
musj būkite parengime.

—o—
Abelnas čia veikimas tarpe 

progresyvių lietuvių lyg suma
žėjo ir nežinia kodėl. Rodos 
yra galimybių turėti parengi
mus ir kitokių draugiškų suei
gų daugiau, kur būtų galima 
ne tik pasilinksminti, bet ir 
naudos turėti. Priežastis vei
kimo susilpnėjimo gal yra ta
me, kad senųjų veikėjų neli
ko. Dauguma buvusių veiklių 
draugų ir draugių visai pasi
traukė iš veikimo ir niekur ne
dalyvauja. Kiti persikėlė gy
venti toliau už miesto ir išva
žinėjo.

Tiesa, per praeitus kelis 
metus čia privažiavo daug ge
rų žmonių iš rytinių valstijų, 
bet dauguma atvažiavo pail
sėti ir ramiąi baigti - gyveni
mą. Jų negalima nei kaltinti, 
nes mes visi jau einame gyve
nimo pakalnėn ir nebeturime 
ne tik ūpo, bet ir sveikatos 
naktimis važinėti, rengti pa
rengimus arba dalyvauti kur 
nors. Daugumai jau rūpi būti

vo kelionių iš Amerikos į Lietuvą daug 
neatsiminė. Kelionės biuro agentas pa
aiškino, kad laivas buvo vienas iš ma
žesniųjų kompanijos laivų ir kad, kaipo 
jūros laivas, jis buvo palyginti mažas.

Netrukus subaubė jo krūtinę sukre
čianti švilpynė. Ta$ žemas ir gilus stau
gimas buvo kažkaip lyg bauginantis.

Sujudėjo laivas.
Pasilikusieji ant kranto mojavo ska

relėmis ir skrybėlėmis. Tai buvo pasku
tinis sudiev rūkuose paskendusiai Euro
pos žemei. Žemei, virš.kurios jau.sūku
riavo juodus sparnus iškėtusios karo 
šmėklos. Visų keleivių viltys buvo kitoj 
pusėj vandenyno, kur viešpatavo taika 
ir laisvė, pagal ten buvusiųjų pąsakoji- 
mus. Vis dėlto, visų akys buvo nukreip
tos į krantą, kuris vis slinko tolyn, pasi
darė lyg mėlina juosta ant horizonto ir 
galų gale visai išnyko.

Vanduo, kiek tik akys apmato, ban
gos, dangus, debesys ir žuvėdros buvo 
viskas, ką keleiviai tematė per dienų 
dienas. Kartais jūra buvo audringa ir 
kai kurie keleiviai susirgo. Tokiomis 
dienomis, Elena būdavo savo kambary
je, su kitomis keleivėmis. Kiek išbalusi, 
tik vakarais išeidavo į viršų grynu oru 
atsikvėpti.

Povilas nesirgo, nors nelabai ir gerai 
jautėsi. ‘ Kada Elena valgykloj nepasiro
dydavo, jis jai nors vynuogių ar apelsinų 
į jos kambarėlį nunešdavo. Ji jam padė
kodavo, vaikiškai besišypsodama.

Vieną vakarą, po aršaus vėjo, jūra 
staiga nutilo. Vanduo buvo kaip veidro
dis. Didelis mėnuo pakilo danguje, ly
giai kaip ir ant žemės — Lietuvoje. Po
vilas nutarė pakviesti ir Eleną visu tuo 
pasigrožėti.

Jis rado ją jau apsirengusią eiti į vir
šų. Ji kažko ieškojo mažoj savo pintinė
lėj, kurią vežėsi su savim į Ameriką. 

• “Mane dėdina prašė atvežti lietuviš
kų saldainių,” ji paaiškino. “Visą kelio
nę’’ jų neliečiau, bet po kelių dienų ant 
šitos “geldos,” aš nutariau pabaliavoti 
ir sau širdį jomis nušveisti.”

Pagaliau ji. surado jų dėžutę ir, pri
vertusi Povilą keletą paimti, pati prisi
pildė jomis savo megztinuko kišenę.

Povilas pamatė kaž ką surištą raus
vos skarelės kampelyje ir paklausė jos, 
kas tai yra.

“Tai yra žemė nuo mano tėvų kapo,” 
atsakė ji, paslėpdama tą ryšelį po kitais 
daiktais.

Ant denio, kur’ susirinko daugumas 
keleivių, buvo labai gražu. Naktis tyli, o 
mėnuo priminė gėles, pievas, tamsius 
miškus. Laivas skubėjo vis tolyn, tolyn 
į svetimą padangę.

Keleiviai visokiomis kalbomis šneku
čiavosi, kaikurie poromis, parankėmis 
susikabinę, vaikštinėjo po aslą. Ele
na užsikabino už Povilo rankos ir nusi
šypsojo. Povilas, tačiau, rimtai į ją pa
sižiūrėjo, nuduodamas, jog jis tame nie
ko ypatingo nemato. Ji buvo jam tiktai 
gera draugė.

(Daugiau bus)

laiku lovoje, kad pailsėjus ryt
dienai.

—o—
Jaunuoliai pas mus gana 

gerai darbuojasi. Mūsų Miks- 
masteriai, LDS 205 kuopa, su
rengia po porą gerų parengi
mų į metus.

Įsitčmykite, kad šiemet jau
nuolių pavasarinis parengimas 
(varieties of 1951) įvyks sek
madienį, gegužės 13 d., North 
Star svetainėje, 1631 W. Ad
ams Blvd. Durys atsidarys nuo 
3 vai. po, pietų, programa pra
sidės nuo 4 vai. po pietų.

Iš praeities žinote, kad mū
sų Miksmasteriai turi gražius 
parengimus, tai iš anksto ga
lima užtikrinti, kad šiemet ir
gi bus puikus parengimas. 
Kiek teko nugirsti, bus vaidi
nimas ir gražus, koncertas.

Taigi, pasižymėkite kalen
doriuje 13 dieną gegužės ir 
praneškite kitiems, x

1 R-ka

Literatūras Draugijos 19 kuo
pa rodo pavyzdį visai 
draugijai

Balandžio 13 dieną įvyku
siame susirinkime prisirašė 5 
nauji nariai.

Nutarta pakviesti D r. M. 
Palevičių su paskaita apie 
sveikatą. Dr. M. Palevičius y- 
ra pasižymėjęs, kaip labai ge
ras prelegentas. Kai Brookly- 
ne jis davė1 paskaitą apie svei
katą, publika jam karštai a- 
čiavo.

Dešimts narių, kurie buvo 
atsilikę su duoklių pasimokė- 
jimu, dabar pasimokėjo. Mū
sų kuopa dabar viso turi apie 
240 narių. Už šiuos metus 
duokles pilnai pasimokėjo virš 
130 narių.

Nutarta pasveikinti Vilnies 
bendrovės šėrininkų suvažia
vimą su $15. Atskiri nariai 
taip pat sumetė aukų. Kone 
visi žadėjo dalyvauti suvažia
vime. Anglų progresyvei spau
dai paskirta $10.

LLD , ir LDS apskričių 
ruošiamo pikniko tikietai ge
rai platinami. Piknikas įvyks 
20 d. gegužės, Justice Park 
Gardens.

Greit bus pranešta, kada 
Dr. M. Palevičius galės at
vykti Chhicagon.

West Side nediduką kuopa, 
kurios nariai buvo išsisklaidę 
visose miesto dalyse, nutarė 
prisidėti prie LLD 19 kuopos.

Reporteris, <v
—o—

' MIRĖ
Tadeušas Ališauskas, 10821 

S. Michigan avė., mirė balan- 
džiol3 dieną. Gimęs Lietuvoj, 
Šiaulių apskr., Šeduvos m.

„ Adelė' Kungis (Budvitytė). 
mirė balandžio 11 d. Gimus 
Chicagoje.

★
Pijus Plečkaitis, 1220' St. 

Charles Rd., Maywood, 111., 
mirė balandžio 12 dieną. Gi
męs Lietuvoje, Vilkaviškio ap
skrityje, Keturvalakių parap., 
Būdviečiu kaime.

. 1¥
Leonas Šurkus, New Lisbon, Į 

Wis., mirė balandžio 9 dieną. 
Gimęs Lietuvoje, šiliškių k.

Domcelė Wolbas, pagal pir- 
mąjį vyrą Kalainienė, pagal 
tėvus Oksas, mirė balandžio 
13 dieną. Gimusi Lietuvoj, Pa
nevėžio apskr., Velykių pa
rap., O k su kaime.

Antanas Deck (Dedsperis), 
3418 S. Lowe avė., mirė ba
landžio 13 dieną. Gimęs Lie
tuvoje, Šiaulių apskr., Klovai
nių parap., Kapčiunų kaime.

jo uždarinėti toje įmonėje 
nuo neatmenamų laikų buvu
sius restoranus, pakeisdama 
juos cant.een’ais, 'tai jau ne 
vienas darbininkas nustebo, 
Juk seniau, kada įmonė ma
žiau plieno pagamindavo, 
darbininkai rasdavo laiko už 
stalo atsisėsti ir žmoniškai 
pavalgyti. Dabar, kada nema
žas darbininkų skaičius buvo 
atleista dėlei pakilusios gamy
bos, tie, kurie pasiliko, turi 
valgyti stačiomis arba atsisė
dę kur nors dulkėtame fabri
ke.

Eina, kalbos, jog prižiūrė
tojai ir raštinių darbininkai 
perdaug laiko pragaišdavo 
begerdami kavą ir už stalų 
beplepėdami. Tame gal ir yra 
tiesos, bet vargu ar tai patei
sina visų darbininkų darbo są
lygų pabloginimą.

Be to, naujo canteen’o pa
tarnavimas yra labai lėtas. 
Dažnai matyti ilgos eilės dar
bininkų, belaukiančių’ dėlei 
puoduko kavos arba dėl papi
rosų pakelio. ’Taigi, laikas 
vargu ar yra sutaupomas. 
Kai kurie darbininkai neturi 
kantrybės ilgai laukti ir nuo 
valgio atsisako.

Kai dėl maisto rūšies, tai jis 
yra nepergeriausias, o kainos 
gana aukštos. Canteen’as nuo
mos už patalpas nemoka ir 
turi tūkstančius klijentų kiek
vieną dieną. Kadangi dabar 
nei puodukų nei lėkščių plau
ti nebereikia, nes kava ir 
sriuba yra parduodami su po
pieriniais indais, tai canteen’o 
išlaidos, aišku, dar labiau su
mažintos, palyginus su buvu
siu restoranu.

Vienas restoranas dar tebe
veikia, bet, kaip girdėti, bus 
taipogi neužilgo pakeistas 
“modernišku” canteen’u. Uni
jos atstovai gauna šimtus 
skundų dėlei blogo maisto, lė
to patarnavimo ir aukštų ,kai
nų. Vedėjai,, kurie prižiūri 
restoraną ir canteen’ą, yra už 
tai atsakomingi, bet kompani
ja,. aišku, galėtų tarti lemiamą 
žodį. Atrodo, jog; yra laikas 
kam nors tą lemiamą žodį 
tartį, nes darbininkai daugiau 
plieno pagamina, o valgo jie 
mažiau ir stačiomis.

Darbininkas.

_ • _ \ ■ .■

Juk jie tik save apsigaudineja 
tokiom kvailom pasakom

Lorain, Ohio
Kada National Tube Com

pany, Lorain Works, Ohio, 
pabaigė statyti naują plieno 
gamybos įmonę, įvyko daug 
pakeitimų. Daugumos tų pa
keitimų, tačiau, buvo tikėtasi, 
nes naujoji įmonė yra gana 
moderniška ir plieno gamybos 
tonažas žymiai aukštesnis. .

Bet kada kompanija pradė

Lowell, Mass.
Gražūs Parengimas Dienraščio 
“Laisves” Paramai

Ateinantį sekmadienį, —ba
landžio 29 d., 3 valandą po 
pietų, L. P. Klubo Salėje 14 
Tyler St., įvyks puikus ban- 
kietas, kurį rengia LLD 44-ta 
kp. ir LDS 110-ta kuopa bend
rai.

Parengimo tikslas: “Lais
vės 40 metų sukakties minėji
mas. Laikraštis Laisvė tai dar
bo žmonių, švietimo ir kultū
ros židinys bei tiesos skleidė
jas, ir darbo žmonių teisių ko
votojas. Kad dienraštis Lais
vė galėtų dar geriau gyvuoti, 
ir darbo žmones šviesti, bei 
tiesą skleisti, mės privalome 
visokeriopai jam padėti. Tad- 
gi ir šis parengimas yra ski
riamas šio laikraščio labui. 
Tadgi' šios dvi kuopos ir su
manė bendromis jėgomis kaip

Dažnai man tiesiog nesu
prantama, kodėl taip kvai
lai ir nelogiškai klerikalinė 
spauda rašo apie tarybų že- 
mę, jos vadus ir žmones. 
Kai, pav., paskaitai Drau
gą arba Darbininką, tai 
įgauni supratimą, jog ne
užilgo visiškai nebeliks ant 
svieto komunistų, nes jie 
patys išsižudys. Be to, jie 
dar pirma apsidirbs su sa
vo kraštų žmonėmis. Juos 
kad jau žudo, tai žudo, tie
siog nebesuskaitomais mili
jonais.
, Visi jau seniai iš tos 
spaudos turime supratimą, 
kad visoje Lietuvoje beveik 
nebeliko žmonių. Kas mė- 
nesis šimtais tūkstančių jie 
išgabenami Sibiran ir ten 
sušaldomi, arba nugalabi
nami. Bet dabar pastebė
jau, kad klerikalinė spauda 
taip baigia išžudyti visus 
jau ir didžiosios Rusijos 

galima geriausiai paremti šį 
liaudies dienraštį.

Visas likusis pelnas nuo šio 
parengimo eis “Laisvės” para
mai. Aišku, kad ir šiaip susi
pratę lowellieciai mokės savo 
dienraštį pasveikinti, dalyvau
dami šiame šauniame bankie- 
te. •

Bankieto suruoštos vaišės 
susidės iš tikrai gerai paruoš-’ 
to ir skanaus maisto. Prie vai
šių stalo teks išgirsti ir gražios 
muzikos, kuri visą laiką sve
čius linksmins.

Turiu pastebėti, kad mūsų 
parengime dalyvaus ir vienas 
svečias kaip atstovas nuo dien
raščio “Laisvės”. Be kit-ko, 
bus labai svarbu pasiklausyti 
svečio labai vertingo praneši
mo apie dienrąštį ir šiaip ki
tais reikalais. Dalyvaukime 
kuo skaitlingiausiai šioje suei
goje. Nors bilietas bus $2.50, 
bet tai bus sunaudota geram 
tikslui. Čia skaniai pasivalgy- 
sime, kurie norėsime ir kiek 
kas norėsime* išsigersime, 
gražiame draugiškume ir prie 
muzikos smagiai laiką pralei
sime ir svečių išsireiškimų iš
girsime.

Taigi, visi į Laisvės bankie- 
tą< Prašome svečių atsilankyti 
ir iš kitų miestų bei apylinkių. 
Čia tikrai būsite visi mūsų 
bankietu visapusiškai paten
kinti ir pagerbti.

J. M. KarsOnas^

žmones. Prašau pasiskaity
ti: “Žmonių likvidavimas, 
teisingiau — žudymas So
vietų Rusijoje buvo veda
mas (ir tebėra) nuo 1917 
metų. Milijonai žmonių kri
to nuo bolševikų budelių 
smūgių.” (Draugas, balan
džio 10 d.)

Taigi, jau veikiausia pu
siau tuščia pasiliko ir So
vietų Rusija, o ką jau be
kalbėti apie daug mažes
nes sovietines respublikas.

Bet gi berods tam pačiam 
kunigų Drauge, ar kuriam 
kitam Lietuvos priešų laik
raštyje aną dieną skaičiau 
mušamą trivogą, kad toje 
pačioje Sovietų žemėje bai
siai smarkiai auga gyvento
jų skaičius. Ten buvo aiš
kiai juodu ant balto pasa
kyta, kad Tarybų Sąjungo
je paskutiniais pora desėt- 
kų metų gyventojų skaičius 
padaugėjo net 30 milijonų!

Juk čia mes turime di
džiausią stebuklą. Milijo
nais žmonės “žudomi,” bet 
dar skaitlingesniais milijo
nais jų skaičius kasmet pa
auga !

Mano biedna galva šito
kio galvosūkio nebegali su
prasti. Bet gal tų redak
torių melagingose galvose 
tie skaičiai taip susimaišo, 
jog jie su jais nebepajėgia 
susidoroti? Skaitytojas

Washington. — Kongre
siniai komitetai svarsto'rei
kalavimą paskirti 107 mili- 
onus dolerių valdinėms 
įstaigoms išskirstyti — ap
saugai nuo priešo atominių 
bombų.

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių s p ą u s d i n ių: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos, pir
ma pasitarkite su Laisves 
spaustuve.

■ — •••—■i —■ — — • I
/ I

J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

•. •

1113 Mt. Vernon St 
'Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

ATŽYMĖJ1MAS
LAISVES
40 METŲ
SUKAKTIES

ezaea \
WORCESTER, MASS.

Balandžio - April 29-tą
Įvyks

Banketas ir Koncertas 
OLYMPIA PARK 

(Shrewsbury, Mass.)
• PRADŽIA 1-MĄ VAL. PO PIETŲ

LAWRENCE, MASS.

Balandžio - April 28-tą
Įvyks

Linksma Pramoga
MAPLE PARK

x METHUEN. MASS.

Pradžia 6 vAl. vak.

3 psl.--Laisvė (Liberty, Lįth. Daily) -Tree., Bal.-Apr. 25, 1951
• - — • - . •
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ŽINIOS Ė UETUVOS
Agrotechnikiniy filmui 

festivalis

ŠIAULIAI, IT. 23 d. —Sri
ties kinofikacijos valdyba ir 
vyriausioji kino filmų nuomo- 
jimo kontora paruošė planą 
kolūkiečiams aptarnauti. J jį 
įtraukti dešimtys agrotechni- 
kinių filmų, skirtų padėti kol
ūkiečiams kovoje už tolesnį 
socialistinės žemdirbystės ir 
visuomeninės gyvulininkystės 
pakėlimą.

Dabar daugiau kaip 30 kil
nojamųjų kinų rengia kai
muose agro ir zootechnikinių 
filmų festivalius, kurių reper
tuare — “Gyvulininkystės fer
mos mechanizacija,“ “Mokslo 
laimėjimus įdiegti į kolūkinę 
gamybą,“ “Pievos ir ganyk
los,“ “Kaip gauti sveiką pie
ną“ ir kiti filmai. Kaimų dar
bo žmonės labai domisi fil
mais, propaguojančiais pačius 
naujausius kolūkinės gamybos 
metodus. Per paskutiniuosius 
du mėnesius tokius filmus žiū
rėjo dešimtys tūkstančių žiū
rovu, c •

Tolimojoje apylinkėje

PANDĖLYS, kovo 4 d. — 
Papilio miestelis — tolimos 
apylinkės centras. Prieš karą 
čia nebuvo vidurinės mokyk
los, kultūrinių įstaigų, gyven
tojai nematydavo filmų.

Daug- kas sukurta tarybų 
valdžios metais Papilyje, čia 
atidaryta vidurinė ir septyn
metė mokyklos, kultūros na
mai, biblioteka, klubas-skai- 
tykla, dažnai lankosi kilnoja
masis kinas. Įkurti gimdymo 
namai.

i

Praėjusiais metais miestelis 
tapo sustambinto “Papilio“
kolūkio centru. Ryšium su tuo 
čia numatoma 
naujų statybų.
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Brooklyn?) vyrai tikrai “pajudino 
žemę” su savo parengimu

Surprizo pokylis, moterims 
pagerbti rengtas, pavyko 
šimtu nuošimčių.

Rengėjai pradėjo darbą 
šeštadienio anksti rytą. Šva
riai prirengė, virė ir kepė.

Dar prieš septynias vakare 
jau svečiai ir viešnios pradėjo 
rinktis. Moterims rūpėjo pa
matyt, kas dedasi virtuvėje. 
Jos praeidamos juokaudamos 
kalbėjo: “Kaip skaniai kve
pia!“ Keletas net stabtelėjo 
ir gerai pažiūrėjo : “žiūrėk, su 

baltomis dresėmis.“ O čia vy
rų darbas eina visais garais 
pirmyn: piausto, kapoja, ke
pa, plauja, neša, net lėkštės 
tarška!

štai sušunka vienas: “Jau 
astuonios valandos, skubiai 
neškim maistą svėčiams.“ Kel
tuvas dirba: tai aukštyn, tai 
žemyn. Vieni skubina laiptais 
aukštyn, kiti palieka virtuvė
je dirbti.

Nors lėtokai, bet maistas 
buvo pristatytas svečiams. No
rėta lėkštes paruošti tinkamai, 
tad gal užtruko, bet svečiai 
turėjo kantrybės palaukti ke
lias minutes ilgiau.

žodis apie maistą. Vištiena, 
kumpis, bulvės keptos ir svies
tu teptos, morkvos, žirniai, 
kopūstai, “greiny“, salotos, 
duona, pyragas, kava, sodė ir 
kiti skanėsiai.

B’aigiant valgyt, pirminin
kaujant V. Kazlauskui, iš
šaukta programa. Pirmininkas

pastebėjo: vakarienė gerai 
parūpinta, bet to neužteks. 
Jūs turėsit rengti ir ateityje, 
nes mes rengėm jum per tris
dešimt metų, o jūs tik dabar 
susipratote!

Programą baigus, atėjo py
ragai, kava, saldainiai ir pasi
kalbėjimai.

Kas buvo “chief Cook”? 
Pradėjo reikalauti, kad pasi
rodytų. Pašauktas atėjo. Jis 
buvo sveikintas griausmingais 
aplodismentais. Jo vardas Jo
nas Katinas, jaunas, vikrus 
vyras, geras veikėjas. Jis pa
sakė: “T am glad you liked 
it.“

Katinui pagelbėjo kiti vyrai 
rengėjai. Jie dirbo skubiai ir 
sąmoningai. Mano akimis žiū
rint, šis parengimas pavyko 
labai puikiai-gražiai. Matyt, 
publika pasitenkino, nes visi 
linksmi atrodė, iš veidų gali
ma buvo skaityt, kad visi pa
miršo visas savo kasdienines 
bėdas, nors trumpam laikui. 
Gaila buvo tų, kurie' laiką lei
do kur nors kitur. Jei būtų į 
šį parengimą atsilankę, būtų 
atlikę visuomeniškai 'naudin
gą darbą.

Dalyvavęs.

N. Y. Portorikiečiai 
Pirmosios Gegužės 
eisenoje

Ar reikia daugiau mokyklų?
Staiga Now Yorko mieste 

visu .smarkumu iškilo naujų 
mokyklų statybos klausimas. 
Mat, Stray or- Yavner komisija 
patiekė raportą, kuriamo sa
ko, kad New Yorke mokyklų 
yra pakankamai, kad planuo
jamas pastatymas šešių naujų 
viešųjų mokyklų yra nereika
lingas ir nepateisinamas.

Tuo tarpu kiekvienas pilie
tis puikiai žino, kad mūsų 
mokyklose susikimšimas ne
žmoniškas, kad reikėtų no pu-' teisinamiems 
sės tuzino, bet kelių tuzinų llams.

Susižeidė Charles 
Steponavičius

Praėjusį sekmadien‘į Dr. A. 
Petriką buvo sustojęs Cliffsi- 
dėje, aplankyti Ch. Steponavi
čių.

Pasirodo, kad neseniai gerb. 
Steponavičiui įvyko kita ne
laimė: apsivertė jo vežimėlis, 
kuriuo jis važinėja, ir Stepo
navičius, krisdamas iš jo, išsi
laužė du šonkaulius.

Dabai’ jo šonas su ban dažu o- 
tas; tačiau, sakoma, ligonis 
sveiksta, tikėdamasis, jog” vis
kas bus gerai.

Mes nuoširdžiai linkimo 
gerb. Charles Steponavičiui 
sėkmingai pasveikti.

pasako: “Vyrai, jūs neturite 
pradėti daug teises prakalbų sakyti šiame 

Pastaruoju pokylyje. Tą pirmenybė yra 
metu Papilyje steigiama ma- .taikoma moterims. Jos kalbės
šinų-traktorių stotis, kuri ap
tarnaus šios bei gretimų apy-

—girs, peiks, tai jų dalykas, o 
mes, vyrai, tylėkim ir 'klausy-

Kaip alergijos pagimdo 
galvoje slogas

Dr. Van Dellen yra įsitiki
nęs, kad daugybė galvos slo
gų paeina nuo alergijos. J;s

HELP WANTED
REIKALINGI DARBININKAI

naujų mokyklų pataisymui tos 
padėties, pašalinimui susikim
šimo. Kasmet Apšvietus Tary
bos raportai kalba apie susi
kimšimą mokyklose.

Tėvai ir mokytojai pro
testuoja prieš Strayer-Yavner 
komisijos raportą. Tas rapor
tas, matyt, politikierių sugal
votas,' kad sumažinti apšvietus 
ir mokslo reikalams išlaidas, 
idant daugiai! pinigų liktų tik
rai nereikalingiems ir nepa

valdžios vroika-

tvirtina, kad ypatingai įerzini-Į 
mas nosies .plėvių pagimdo-
mūsų galvpjc slogas. Iš to, 
suprantama, gimsta tie nuola
tiniai galvos skaudėjimaį.

Todėl reikia ir gydymą pra
dėti nuo ’ištyrimo žmogaus 
kūno ir kraujo, ką jie gali pa
kęsti, o ko negali. Gydymas 
slogos galvojo be išgydymo 
žmogaus nuo alergijos negali 
daug pagelbėti.

Pakeičiame laiką

Siuvėjai, operai ori a i prie, 
darbu. Tel. E V. ą-7422.

SELBERT CLOTHES, Tn^.
19 Hopp Si., Brooklyn, N( Y

(80-8-1)4..,

aidžios

HELP WANTED—FEMALE
Virėja ir narni) ruošai darbininkė, 

guolis 2 naktis vieloje, maža šeima, 
$35 j savaitę. Tel. TR. 7-0665.

(80-82) I

linkių kolūkius, šalia naujo
sios MTS bus pastatyta re
monto dirbtuvė, garažai ir ki
ti pastatai, o taip pat eilė gy
venamųjų namų. Apylinkės 
centre vyksta* radiofikacijos 
darbai, šiais metais daugelio 
Papilės gyventojų butuose 
prabilo radijas.

Daug kas nuveikta ir ki
tuose Pandėlio rajono apylin
kės 'centruose. A. Kežys.

Konferencija medicinos 
institute

KAUNAS, III. 3 d. — Me
dicinos institute įvyko moksli- 
nė-metodinė konferencija.

Konferenciją atidarė insti-' 
tuto direktoriaus pavaduoto
jas prof. Abraitis. Po to buvo 
skaitomi pranešimai dėstymo 
partiškumo, studentų savaran
kiško mokslinio darbo, labo
ratorinių darbų organizacijos, 
dėstymo metodikos ir kitais 
klausimais. Įvyko taip pat dis- 
kuisijos skaitytų pranešimų 
temomis.

—o—
Kultūrinis gyvenimas 

rajono centre
TELŠIAI, vas. 28 d. — čia 

viešėjo Baltarusijos TSR sim
foninis orkestras drauge su 
Vilniaus meno darbuotojų 
grupe, o po to Telšiuose įvyko 
Baltarusijos TSR valstybinio 
choro pasirodymas. Telšiuose 
dažnai lankosi Klaipėdos, 
Šiaulių ir kitų Tarybų Lietuvos 
miestų teatrai. Veikia kultū
ros namai.

Įvyko profsąjunginių meno 
saviveiklos kolektyvų apžiūra. 
Geriausiai pasirodė “Masčio“ 
trikotažo fabriko liaudies ins- 
trujnentų orkestras, tos pat 
įmonės liaudies šokių ratelis, 
kuriam vadovauja meistro pa
dėjėjas drg.* Bažys, ir Anulė- 
nų tarybinio ūkio armonikų 
duetas (atlikėjai Džiugelis ir 
Peresčius).

Teatrų spektakliai, įvairūs 
koncertai, meno saviveikla — 
visa tai praturtina rajono 
centro kultūrinį gyvenimą.

kime.“
Kalbėjo draugė Sasna. Pri

minė gegužinės reikšmę, ragi
no dalyvauti Pirmosios Gegu
žės parade už taiką. Taip pat 
davė vyrams kreditą už gra
žią ir skanią vakarienę.

K. Petrikienė kalbėjo il
giau. Ji priminė dabartinę po
litinę padėtį, ragino visus dar
buotis už taiką, už gražesnę 
geresnę ateitį. Išsireiškė dar ir 
šios draugės: Žilinskienė, iš
New Jersey, Vinikaitienė, 
Vyšniauskienė, Kūlikienė, Te- 
tenienė, Vitart, Petkienė, and Freedom.

Jungtinio Pirmosios Dienos 
Gegužės Komiteto pranešimu', 
pirmu sykiu šio didmiesčio is
torijoje Pirmosios Gegužės 
demonstracijoje bus didelis, 
skaitlingas portorikiečių kon- 
tigentas. Reikia atsimintį, kad 
paskutiniais heleriais metais 
New Yorke portorikiečių gy
ventojų skaičius labai paau
go. Jų tarpe randasi pažan
gių, veiklių žmonių. Jie nuta
rė šiemet organizuotai daly
vauti gegužinėje demonstraci
joje. ' :*T‘.

Portorikiečiai organizuojasi 
dalyvauti demonstracijoje po 
tokiu obalsiu: “Peoples of 
Puerto Rico, Latin-America 
and Spain, United for Peace

Kova už Porto Riko laisvę 
ir nepriklausomybę smarkiai 
Veikia tūkstančius ir tūkstan
čius portorikiečių. Jie savo 
kraštui reikalauja pilnos tau
tinės nepriklausomybės.

Mirė Adomas Walmus
Pirmadienį rytą, ligoninėje, 

mirė Adomas Walmus, gyve
nęs 413 — 36th St., So. Brook
lyn e. Yra pašarvotas šermeni
nėje ant 5th Avė. ir 21 st St., 
So Brooklyn, N. Y.

Bus palaidotas ketvirtadienį, 
26 d. balandžio, 9 vai. ryto, į 
Alyvų Kalnelio Kapus. Laido-’ 
tuvėmis rūpinasi graborius 
šalinskas. Plačiau apie velionį 
bus parašyta kitą kartą.

M. Kūlikienė.

Vyras žmogų sužeidė, o 
moteris užmušė

Sekmadienio vakare nepa
žįstamą žmogų automobilius 
partrenkė ir smarkiai sužeidė. 
Automobilių vairavo Dr. 
Friedman, iš 77 Park Ave., 
New Yorke. Kai gydytojas 
pribėgęs prie žmogaus griebė
si jį gelbėti, suteikti jam pir
mąją, greitąją pagalbą, kaip 
perkūnas, atlėkė kita mašina 
ir užlėkė tiesiai ant sužeisto 
žmogaus. To ir užteko: žmo
gus buvo užmuštas.

Tą kitą automobilių vairavo 
moteriškė. Ji užmušė žmogų 
ir paspruko!

Australiečių švente 
New Yorko mieste

Trečiadienį, balandžio 25 
d., išeiviai iš Australijos turės, 
savo metinę šventę, pagerbi
mui visų australiečių, žuvusių 
įvairiuose karuose per pasku
tinius 36 metus. Paminėjimas 
prasidėjo nuo 1915 m. balan
džio 25 dienos-, kuomet aus
traliečių armijos vienetas išli
po Turkijos uoste Gallipolyje.

Jau tris kartus Laisvėj 
buvo pranešta, kad šį sek
madienį Kultūriniame Cen
tre Liaudies Teatras ren
gia iliustruotą paskaitą 
apie Shakespearo “Hamle
tą,” kurią atliks Jonas Va
lentis, ir kad .jos pradžia 
bus 3’ vai. popiet.

Bet kadangi ši sekmadie
ni laikrodžiai bus atsukti 
viena va;landa pirmyn, tai 
kai kurie žmonės gal ne
spės prie naujo laiko 
prisitaikyt ir i paskaitą nri- 
būt laiku, todėl, pačiam Va- 
lenčiui prašant, paskaitos 
pradžią nukeliam nuo 3 į 
4-tą vai. popiet.

Prašome tai įsitėmyt ir 
pribūt laiku,—ne pusvalan
džiu ar valanda vėliau nu
statyto laiko, bet lygiai 
vai. popiet.

Įėjimas nemokamas.
LT vald. narys
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UŽraAyklt Laisvę Savo Draugui- 
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

Moterys už taiką
skait-

Yakštienė, Misevičienė, Kano
pa, Use Bimbienė.

Turiu primipti, kad visos 
draugės’ vienbalsiai atidavė 
kreditą vyrams už šią puikią, 
skanią vakarienę. Petrikienė

.ii
Samdytojai žiūri per langą ir su didžiausiu nusistebė

jimu sako: “Kas gi galėjo tikėtis, kad jie išdrįs strei- 
jriepaisymas savo tėvynės!” _

Ieško armijai civiliniuc-

tarnautojų Japonijon
Armijos Civilinio Personalo 

Divizija nori New Yorke gau
ti penkis šimtus žmonių, ku
rie sutiktų vykti Japonijon 
civilinei tarnybai. Aplikacijos 
priimamos ir peržiūrimos po 
num. 1 East 14th St. Aplika
cijos bus priimamos iki gegu
žės 1 dienos. Algos įvairios: 
nuo $2,450 iki $7,600.

Laikraščiy biznis 
Puikiausias
JN^w Yorke susirenka starn- 

Tnosios komercinės spaudos 
leidėjai ir savininkai. Per vi
są savaitę čia1 jie konferuos. 
Viso, manoma, susirinks apie 
1,200 leidėjų. Konferencija 
eis Waldorf-Astoria viešbuty
je.

Komercinės spaudos leidė
jai ir savininkai sako, kad 
šie metai buvo labai puikūs 
spaudai metai. Jau labai se
niai ‘laikraščių biznis buvęs 

, toks geras ir pelningas, koks 
buvo praėjusiais metais.

šiuo tarpu daugiausia susi
domėjimo esąs atkreipęs Mac- 
Arthuro “incidentas.“ Kaip 
tik tokios sensacijos pakelia 
komercinės spaudos biznį.

Reakcionieriai prieš 
pažangiuosius

Gerai, kad girto 
i žmogaus paklausė

Vienas girtas žmogelis New 
Yorke ant garsiosios Bowery 
atsistojo viduryje kelio, suT 
stabdė du policistus, važiuo
jančius automobiliuje, ii’ skun
dėsi kad kas nors jo senutėlį 
automobilių pavogė. Tik jam 
nesitraukiant iš kelio, policis- 
tai paklausė ir pradėjo pavog
to automobiliaus ieškoti. Tuo
jau ir surado'tik už kelių blo
kų. Jame rado ir du vyruku: 
William Dicenzo ir Nunzio 
Arcuillo. Jie su savimi turėjo 
ne tik pavogtą girto žmogaus 
automobilių, bet ir “seifą“ ja
me su $350, kurį buvo pasivo
gę iš vieno kiniečio restau- 
ranto.

. Penktadienį prasidėjo vely
kinės žydų šventės. Baigsis 
balandžio 28-tą,? po saulėlei
džio.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

PAJIEŠK0J1MAI
Pajieškau savo brolio Jono Kar

pavičiaus, nežinau miesto, kuriame 
jis gyvena, tik žinau, kad New Yor- į 
ko valstijoje ir sakoma ten išdirbai 
akinius. Turiu svarbų reikalų su Į. 
juom susižinoti. Duosiu $10 dovanų,^ 
kas suteiks man tikrų jo antrašų. į 
Mano antrašas:

ANDRIUS KARPAVIČIUS, 
109 Watkins A ve., Wilmerding, Pa.

(80-81)

šiandien, trečiadienį, 
linga moterų delegacija kreip
sis į Jungtinėse Tautose Ame-1 
rikos, Anglijos, Tarybų Sąjun
gos ir kitų didžiųjų šalių ats
tovus. Moterys savo reikalavi
me išreiškia norus visos žmo
nijos. Jos sako, kad1 šis karas 
Korėjoje turi būti baigiamas 
ir kad Amerikos jauni vyrai 
turi iš Korėjos sugrįžti namo 
pas tėvus, motinas, brolius, se
seris ir mylimuosius.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

PRANEŠIMAI
PITTSBURGH, PA.
8-1 os Apskrities ir LLD 4-tos 
konferencija, kuri buvo šau- 
ant 29-ios dienos balandžio, 

kad

LDS 
Apskr. 
kiama 
negalės įvykti iš priežasties, ___
tą dienų A. Pipiras ir S. Orda turi! 
kraustytis j kitą vietą. Todėl apie? 
konferencijos reikalą bus praneštai, 
vėliau. Prašome delegatus įsitėmytl. j 
— Jonas Urbonas. (79-81) ff 

PHILADELPHIA, Pjfr. L
Svarbus LLD Kuopų Susirinkimas.

Ateinantį sekmadienį, 29 d. balan-| 
džio, įvyks LLD 10 kp. irk!41 kp.Q 
susirinkimas. Esame pasirengę SU-I 
organizuoti busą ar 2 į Baltimore*! 
rengiamą “L." naudai pikniką. Ap
kalbėsime apie vasaros parengimus.' 
Skaitlingai dalyvaukite aptarimui 
daugelio reikalų. Susirinkimas įvyks; 
3 vai. po pietų, 735 Fairmount Ave.’ 
—’ Valdyba. (81-82)1

----- 1
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Fire K

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar &. GriH, 

House Inn, 25 East Marie 
Hicksville, L. I.. N. Y. Pardavimo^ 
priežastis —• stoka sveikatos dėl se-* 
nyvo amžiaus. Kaina su tavernų bus 
apie $10,000. (81-87) I

PARDAVIMAI
Labai greitai reikia parduoti far-,, 

mą. Karma tinkama vakacijoms va- ■ 
saros laiku, yra upė, kurioj galima 
pasimaudyti. Turi 95 akerius žemės, 
gorus trobesius, stuba turi 11 rumų.-‘ 
Kaina $11,000. Farma yra East 
Branch, N. Y., (aukštutinėje Ne 
Yorko valstijos dalyj). Krcyjkites:

Frank Reinhardt, 60-11 
Ave., Ridgewood, N. Y. (Brooklyno 
dalis) ‘ \ (81-83)

TOthf

EGZAMINUOTAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & (.Kil l.

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau

- burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto.

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

\

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas
EVergreen 4-8969

Niūjorkiškė aktorių Unijos 
“Equity“ taryba išleido pa
reiškimą apie Kongresinį Ne- 
amerikinėš Veiklos. Komiteto
vedamą tyrinėjimą filmų in
dustrijoje. Taryba pilnai už
gina tą tyrinėjimą ir reika
lauja, kad visi pažangūs akto
riai turi būti paskelbti komu
nistais ir išmesti iš unijos ir 
darbo.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS.

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen

4 psl.—Laisve (Liberty;, Lith. Daily) -Tree., Bal.-Apr. 25, 1951




