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Nėra vietos.
Bet bus vieta Montevideju-
Baltina. [je.- -- - ,,

Rašo R. MIZARA
“Gyvieji kovoja.

Rašo R MT

Mes gavome iš Rio de Ja
neiro pranešimą, rašytą komi
teto, kuriam buvo pavesta su
šaukti amerikinę konferenci
ją taikai ginti — Confcrencia 

-Continental Americana por la 
Paz.

Pranešime, be kitko, paduo
dami sekami faktai:

Prieš porą mėnesiu, Brazili
jos intelektualą ir darbininką 
delegacija apsilankė pas to 
krašto prezidentą G otulio 
Vargas, klausdama, ar jis nie^ 
ko nesakys, jei Rio de Janeiro 
mieste bus sušaukta amerikinė 
konferencija taikos išlaikymo 
reikalu? Vargas atsakė: šau
kite, vyriausybė konferencijai 
nekliudys.

Šią metą sausio 28 dieną 
Brazilijos justicijos ministras 
NTegrao de Lima, pareiškė vie
šai, jog valdžia konferencijai 

’ susirinkti neleis, — neleis ne 
'^jĮik' sostinėje, o ir bet kuriame 

kitame Brazilijos mieste!
Taikos šalininkai, išgirdę 

tai, tuojau ir vėl bandė susi
siekti su prezidentu Vargas, 
bet jis atsisakė juos priimti...

Taigi didžiojoje Brazilijoje 
taikos šalininkams uždrausta 
susirinkti.

Kas daryti ?
Pasiąsta delegacija į mažy

tę Urugvajaus 
prašant, kad tos 
vyriausybė leistą konferenci
jai susirinkti Montevidejuje.

Spėjama, jog ten leidimas 
bus gautas ir konferencija su
sirinks jei ne kovo, tai balan
džio mėnesį.
^Per tą-laiką taikos reika
las dar labiau išsipopuliarino 
ir tikimasi, jog konferencija 
Montevidejuje bus didesnė, 
negu ji būtą buvusi j R io d e Ja
neiro mieste.

%

■

FRANCUOS MINISTRAS Redaktorius tvirtina, kad
LEMIA, KAD JI PRAKIŠO čiangininkai iš Burnos
KARA VIETNAME rengiasi pult Kiniją

MEKSIKIEČIU SUJUDIMAS PRIVERTĖ 
SAVO VALDŽIA ATMESTI KARINE 
SUTARTĮ SU JUNGT. VALSTIJOMIS

Liaudininkai pradeda apsupimo 
žygius prieš Vietnamo sostinę

Saigon, Indo-Kina. — Ko- 
loninis Francijos ministras 
Jean Letourneau pripažino, 
kad francūzai negalės “pil
nai laimėti” karą prieš 
Vietnamo liaudininkus - ko
munistus. Prancūzu karas 
“suklimpęs” ir “tiktai tarp
tautinis susiderėjimas su 
komunizmu” galėtų-ten pa-

zų Tongkingą, derlingiau
sia sritį v V

neau.
Tuo tarpu Vietnamo liau

dininkai jau daro apsupimo 
žygius prieš Hanoi, 150,000 
gyventojų miestą, Vietna
mo sostinę.

Plinta, ginkluoti žmonių 
respublika, sukilimai prieš francūzus ir 
respublikos | dviejose kitose Indo-Kinos 

dalyse—Kambodijoj ir La
ose.

Vietnamo liaudininkai 
gresia atkirsti nuo francū-

DEJUOJA N. Y. TIMES
New Yorko Times redak

ciniame straipsnyje dejuo
ja, ' kad francūzai nemėgi
no susitaikyti su Ho Chi 
Miūhu, Vietnamo Liaudies 
Respublikos prezidentu; sa- 
ko| reikėjo duoti jam nuo
laidų. O kaip dabar da
lykai eina, jeigu Vietnamo 
liaudininkai - komunistai 
įveikia francūzus, tai komu
nistai gali užvaldyt visą 
Indo-Kiną. Tuomet komu- 
rfizmo pusėn galėtų pereiti 
ir Thailandas, Malaja, Bur
ma ir Indonezija — turtin
giausi kraštai tokiais svar
biais produktais, kaip ry
žiai, eina, guma ir kt.

Rangoon, Burma.—U On 
Myint, įįionaitinio laikraš
čio Nation redaktorius, ra
šo: .į

—Apie j 13,000 Čiang Kai- 
šeko kinu tautininku ka- 
riuomenėš yra 
turis miestus 
Burmos ruožte, 
didelę lėktuvų
įrengtą su amerikonų pa
galba.

Dabar amėrikonų armijos 
majoras Stewart’as padeda 
jiems pasiruošti užpuolimui 
prieš komunistinę Kiniją.

Vienas oficierius man sa
kė, dabar statoma kita lėk-

užėmę ke- 
šiauriniame 
Jie turi ir

stovyklą,

tuvų aikštė kinams tauti
ninkams Šiaurinėje Burno
je. Ir kai tik ji bus už
baigta, tai Čiango tautinin
kai ir pradės įsiveržimą į 
Kiniją.—

Dauguma, tų ciangininkų 
yra perbėgę Burmon nuo 
Kinijos liaudininkų armi
jos.

Pirmesni pranešimai sa
kė, jog Čiang Kai-šekas 
siuntė per Thailandą dau
giau savo kariuomenės į 
šiaurinę Burmos. -sritį ir 
Amerikos lėktuvai gabeno 
jiems ginklus.

Šiaurinė Burmos dalis 
rubežiuojasi su Kinija.

Apeliacijų teismas patvirtino 
mirties bausmę Rosenbergams

lie sake, ta sutartis i par duotu 
pačią Meksikos nepriklausomybę9.

Vietnamo liaudininkai 
gręšia francūzams 
Hanoi didmiestyje

Angly mokslininkas 
sako, Amerika, tur būt, 
nepasidarys H-bombos

Sunkiu šiandien tiems, kurie 
taria viešą žodį už taiką. Sun
ku ne tik Brazilijoje, o ir pas 
mus.

Rašytojas Howard Fast 
prašė valstybės departmentą, 
kad duotą jam pasportą vykti 
į minėtą konferenciją. De- 
partmentas atsisakė jo prašy
mą išpildyti.

O vis tik tenka manyti, jog 
Montevidejaus konferencijo
je bus atstovauti ir mūsą 
krašto taikos šalininkai!

Januškis Keleivyje užgiria 
Strazdo “liūd i j imą” prieš 
Prūseiką.
k Jis niekina tuos, kurie puo
la šnipus.

To buvo laukta, to buvo ti
kėta.
Tai daro ne tik Januškis, tai 

daro ir Pijus Grigaitis!
Lietuviškiems socialistams 

šiandien tepasiliko vienas: nie
kingais savo darbais pralenkti 
juoduosius fašistus.

Dr. S. Matulaičio “Lietuvią 
tautos istorija” baigėsi.

Ji patiko kiekvienam, kuris 
ją skaitė.

Retas kitas lietuvią rašyto
jas moka taip populiariai, taip 
suprantamai rašyti, kaip Dr. 
Matulaitis.

Tačiau1 ši istorija, kaip 
skaitytojas matė, yra nepilna. 
Tikėkime, jog Liet u- 
voje išeis pilna Lietuvos isto
rija ir išeis neužilgo. Prie jos 
rašymo prisidės ir senelis Dr. 
Matulaitis, šiuo metu dirbąs 
Lietuvos Mokslą Akademijo
je Vilniuje.

Šiomis dienomis mes pradė- 
v sime spausdinti francūzą vei

kėjo ir rašytojo “Žano Lafi- 
fįįfa” ve*kalą “Gyvieji Kovoja.” 

Tai raštas žmogaus, kentė
jusio vokiečią koncentracijos 
stovykloje karo metu, ir ten 
kovojusio. L

Tai balsas vieno tą, kuriems 
teko išlikti gyviems ir pasaky-

Hanoi, Indo-Kina. — A- 
merikiniai korespondentai 
teigia, kad Vietnamo komu
nistai - liaudininkai dabar 
kirto francūzams skaudesnį 
smūgį, ’.negu bet kada per 
dvejus paskutinius metus. 
Jie išvijo francūzus iš Ha- 
obinho, yieškelių mazgo, ir 
užėmė pozicijas už kelioli
kos mylių į pietų vakarus 
nuo Hanoi didmiesčio. Da
bar liaudininkai , rengiasi 
žygiams., vedantiems prie 
Hanoi.

Francūzai buvo užėmę 
Haobinhą pernai lapkrity
je. Tada jų komandieriai 
užreiškė, “niekuomet nesi
trauksime iš Hoabinho.”

70 mokslininką stebėjo 
saulės užtemimą

Pir-Khartum, Sudan, 
madienį čia buvo matomas 
visuotinas saulės užtemi
mas. Jį stebėjo 70 moksli
ninkų, atvykę iš Amerikos 
ir 9 kitų šalių. Vartojo 
naujausius mokslinius 
strumentus. 

___ i___
TRUMANAS VĖL 
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Washington.—rPrez.‘ Tru- 
ma.nas vėl lėks Floridon j 
vakacijas; atostogaus tris 
savaites . Stiprins sveikatą 
dėl ateinančios rinkimų 
kampanijos.

ti pasauliui, ką matė, ką išgy
veno.

Tai irgi lengvai, supranta
mai parašyti įspūdžiai, daž
nai skaitytoją šiurpu nukre
čia.

Nuoširdžiai patariu skaity
tojams šį veikalą atydžiai 
skaityti.

London. — Profesorius L. 
E. C. Hughes, Atominių ži
nių Instituto prezidentas, 
pareiškė:

—Aš manau, Amerika ne
galės pasigamint hydroge- 
ninės bombos. Bet jeigu kas 
nudarytų bei išsprogdintų 
tokią bombą, tatai, tur .būt, 
sunaikintų visą mūsų 
sauli.— c

New York. — Jungtinių 
Valstijų apeliacijų teismas 
patvirtino mirties bausmę 
inžinieriui Juliui Rosenber- 
gui ir jo žmonai Ethelei 
kaip atominiams šnipams.

Pernai balandyje federa- 
lis apskrities teismas nu- 
smerkė Rosenbergus mirti 
elektros kedėje už tai, kad 
jie rankioję slaptas atomi
nes žinias ir perleidinėję 
Sovietams.

Rosenbergų advokatas 
dabar apeliaciniame teisme 
nurodė, kad jie 1944-45 me
lais davinėjo tokias 'žinias 
Sovietų Sąjungai, kuomet 
Jungtinės Valstijos išvien 
su Sovietais kaip draugai 
kovojo prieš Vokietijos na
cius. • •

Rosenbergų advokatai 
ruošia apeliaciją Aukščiau
siam . Jungtinių Valstijų 

' teismui.

Mexico City. — Meksikos 
valdžia norėjo padaryti ka- 

i rinę sutartį, kurią Jungti
nės Valstijos siūlė, — rašo 
New Yorko Times kores
pondentas Sydney G ru- 
sori. — Bet komunistai ir 
daugybė jų šalininkų taip 
sujudo, kad privertė Mek
sikos valdžią atsisakyti nuo 
tos sutarties.

Jungtinės Valstijos žadė-4 
jo Meksikai ginklų ir pini
gų; už tai reikalavo, kad 
Meksika priimtų ameriko
nų patarimus, kaip ji turės 
vartoti tą paramą. Jų siū
loma sutartis taip pat^ lė
mė, kad Meksika turėtų 
siųsti savo kariuomenę tal
kon Jungtinėms Valstijoms 
užsieny j. .

Komunistai ir jų bendra-

darbiai išvystė smarkų ju
dėjimą su obalsiu: “Sulai
kyt mūsų valdžią, kad ne-' 
parduotų tėvynės nepri
klausomybę Jungtinėms 
Valstijoms!”

Ne tik komunistai su sa
vo šalininkais, bet ir deši
niosios meksikiečių partijos’ 
smerkė prezidento Miguelio 
Alemano valdžią, kad. ji 
slaptai vedė derybas su 
Jungtinėmis Valstijomis 
dėl karinės sutarties.

Taip Alemano valdžia ir 
buvo priversta atmesti siū-

pa-

Titui žadama nauja 
$100,000,000 almužna

Washington.— Jungtinės 
Valstijos, Anglija ir Frąn- 
cija tariasi duoti Jugosla
vijai dar 100 milijonų dole- 
Vių paspirties. Pernai ju
goslavų Tito valdžia gavo 
118 milijonų dolerių, dau
giausia iš Amerikos.

Šiemet Amerika taip pat 
bus didžiausia Tito gelbėto
ja nuo Jadzės finansuose, 
pramonėje ir žemės ūkyje.
Krizė ir bruzdėjimas 
prieš Tito valdžią

Didelis bedarbių skaičius 
ir augantis valstiečių bruz-

1 dėjimas gąsdina Tito val
džią. Vis daugiau farme- 
rių slepia grūdus nuo val
džios.

Siunčiama į kaimus ir 
viensėdžiaus policija ir ka
riuomenė bando verstinai 
iškolektūoti grūdus. Jau 
sumesta tūkstančiai vals
tiečių į kalėjimus už grūdą 
bei kitų produktų slėpimą.

Tokio. — Karinis ameri
konų teismas tardo(7 įta
riamus japonus komunis
tus kaip “šnipus prieš 
Jungtines Valstijas.”

Columbia, Tenn. — Per 
gaisrą galvijų markete su
degė '200 mulų.

Vėliausios Žinios
Korėja. — šiaurinė Korė

ja griežtai atmetė tokį A- 
merikos pasiūlymą, kuris 
sakė:

'Šiauriniai korėjiečiai tu
ri nereikalauti, kad Sovie
tų Sąjunga , būtų priimta į 
busimųjų paliaubų tėmijimo 
komisiją; tad amerikonai 
atsisakys nuo savo siūlo
mos Norvegijos į tą komi
siją.

Šiaurinė Korėja būtinai 
reikalauja priimt Sovietus į 
paliaubų inspekciją.

Detroit. — Darbininkai 
daugmeniškai pikiet u o ja 
rūmus, kur Kongresmanų 
Neamėrikinės Veiklos Ko
mitetas pradėjo kvosti įžy-

Amerikos admirolas ragina 
suruost Čiango armijos 
įsiveržimą Kinijon

New Delhi, Indija.—Jung
tinių Valstijų admirolas C. 
M. Cook viešai pasakojo:

—Reikia suruošti Čiang 
Kai-šeko kimi tautininkų 
įsiveržimą iš Formozos. sa
los į Kinijos Liaudies Res
publiką. Tiktai 600,000 “ge
rai išlavintos” ciangininkų 
armijos galėtų sulaikyti 
Kinijos komunistus nuo ka
ro prieš Burma ir Indo-Ki
ną.— ' ,

(Panašų receptą perša ir 
republikonas senatorius
Taftas, kandidatuodamas į. 
prezidentus.)

Valdžia sumokėjo 
$500,000 privačiams 
taksy šnipukams

miuosius CIO Automobilių 
Darbininkų Unijos veikėm 
jus. Neamerikinis komite
tas meškerioja komunistus 
tarp automobilių darbinin
ku, v

Philadelphia. — Federaci
nė Laivakrovių Unija kal
tina kompanijas, kad jos 
įvedė lokautą prieš 3,500 
laivakrovių, visai uždaryda- 
mos jiems darbus. v

Korėja. — Vis tebėra, ap
tilęs karo frontas..

Paryžius.—Generolas Ei- 
senhoweris lėks į Turkiją 
ir Graikiją; duos joms ka
rinius patarimus.

Portugalija prašo Jungt. 
Valstijas į karinę sutartį 
su ja ir Ispanija

■X ■ 
t "

Lisbon, Portugalija. — 
Jungtinės Valstijos, Ispani
ja ir Portugalija “privalo 
padalyti apsigynimo sutar
tį” prieš komunizmą, kaip 
kad ragino Portugalijos už
sienio reikalų ministras 

. Paulo Cunha.
Jis taipgi atsišaukė į 

Šiaurinio Atlanto Sąryšio 
ministrų susirinkimą, kad 
priimtų Ispaniją į $avo na
rius.

Portugalijos valdžia yra 
fašistinė.

ORAS.-—Gal bus lietaus 
ar sniego.

Washington. — Valdžia 
pernai sumokėjo pusę mi
lijono dolerių atlyginimo 
savanoriams šnipams, kurie 
įskundė kaimynus kaip tak
sų sukčius.

Naudodama tų šnipu pra
nešimus, valdžia iškolekta- 
vo $9,700,000 “nukniauktų” 
taksų.

Valdžia sako, jie skundė 
“iš pavydo, keršto bei pa- 
trijotizmo.”

Komunistų pareiškimas
Meksikos Komunistų Par

tija išleido pareiškimą, kad:
—Demokratinių partijų 

vieningas veikimas buvo di
džiausia jėga, kuri prispy
rė valdžią atmesti karinę 
sutarti su Jungt. Valstijo
mis.
* Tuo būdu tapo “kirstas 
vienas iš rimčiausių smūgių 
p r i e s p a u d i ngai, karinei 
Jungtinių Valstijų politikai 
Meksikoje ir. kituose Loty
nų Amerikos kraštuose,”/ 
sako komunistai.

Slapty Amerikos ginklų 
sandėliai Europoje ~

Užginta įgabeni Kanados 
galvijus šion šalin, 
nes daugelis ju serga

Lisbon. Portugalija. — 
Jungtinės Valstijos sudarys 
slaptųjų savo ginklų san
dėlius ir vakariniuose Eu
ropos kraštuose, — rašo 
New Yorko Times kores
pondentas Benjamin Wel
les. — Tie ginklai galės būt 
naudojami “ne tik apsigy
nimui, bet ir ofensyvui 
(užpuolimui), jeigu bus rei
kalinga.” i .

Washington. — Kanado
je plečiasi snukių ir kanopų 
liga tarp mėsinių gyvulių. 
Jungtinių Valstijų žemdir
bystės valdyba todėl su-/ 
stabdė įgabenimą iš Kana-\ 
dos karvių, jaučių, kiaulių, 
avių ir ožkų.“ Taip*pat už
draudė ivežt šviežią tų gy
vulių mėsą.

'Kanopų ir snukių liga yra 
apkrečiama. Ji plinta ypač 
vakarinėje Kanados pro
vincijoje Saska tche wane.

Pernai iš Kanados buvo 
įgabenta į Jungtines Vals
tijas 367,712 galvijų, 4,038 
kiaulės, 46,353 avys ir 42 
ožkos.

Apkaltjnti septyni už 
arklienos biznį

Waukegan, Ill. — Apskri
ties grand džiūrė apkaltino 
šešis arklienos pardavinėto
jus ir buvusį Illino j aus vals
tijos maisto direktorių Ča- 
lį Wray.

Tie žulikai biznieriai da
vė direktoriui $3,500 ky
šių; už tai jis leido parda
vinėti arklieną, perkrikšti
jant ją į jąutieną.

Chicagoj taipgi pradeda
ma tyrinėt arklienos biznie
riai.

Japonai demonstrantai 
daužė policijos langus

Osaka, Japonija. — Poli
cija suėmė du žmones, ku
rie skleidė lapelius prieš 
amerikonus ir už taiką su 
Sovietų Sąjunga.

Būrys japonų demonstra-

kalavo paleist suimtuosius, 
o kad policija atmetė rei-

New York. — Jungtinės 
Valstijos pradėjo siųsti Ita- . 
lijai rakietinius lėktuvus « 
F-84 Thunder jets.

Washington.—Prez. Tru- 
manas prašė koresponden
tus visai neklausinėt, ar jis 
vėl kandidatuos į preziden
tus. •

kalavimą, tai demonstran
tai išbeldė policijos stoties 
langus.
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kų prižiūrėtuvėje Brookly- 
ne. Dėl to Jacksonienė ga
lės eiti į darbą, kaip ėjo pa
staraisiais keliais mene
siais. Galės užsidirbti pra- 
gyvenimą sau ir savo

PO LISABONOS KONFERENCIJOS
PASIBAIGUSI KONFERENCIJA Lisabonoje drąsiai 

galima pavadinti antruoju Muenchenu.
Kai kas gali paklausti: “Kaip gi tai? Argi čia nebuvo 

kalbėta apie taiką?”
Atsakysime: Ir Muenchene 193.8 metais buvo kalbėta 

apie taiką, bet ten buvo paruošti planai karui, antrajam 
pasauliniam karui.

Tiesa, Chamberlainas, sugrįžęs į Londoną, suriko: 
“Peace in our time.” Bet kas iš to? Netenka nei aiškin
ti. Muenchene buvo atidaryti nacių armijoms vartai j 
Chechoslovakiją, į Lenkiją, į naują baisų karą, kuriame 
buvo pražudyta apie 20,000,000 žmonių ir sunaikinta už 
šimtus bilijonų dolerių turto.

KAS GI Lisabonoje buvo nutarta?
Visųpirmiausiai čia nutarta sukurti naują nacišką vo

kiečių armiją.
Čia nutarta pagreitinti ginklavimą ne tik Vakarų Vo

kietijos, o ir kitų Vakarų Europos kraštų.
Čia nutarta darbo žmonių lėšomis sudaryti bendrą Va

karų Europos armiją, siekiančią gal 50, gal 80, gal 100 
divizijų. y L

Čia netiesioginiai nutarta kariauti prieš komunizmą.
Atsiminkime, Hitleris-Mussolinis ir Japonijos imperi

alistai Kariavo “prieš Kominterną,” gi Europds armija 
Kariausianti “pries komunizmą.” O tai reiškia tą patį: 

‘karą pries liaudį, karą prieš socializmą, karą prieš tuos 
žmones, kurie, arjsta valdytis be ponų ir kapitalistų.

TAČIAU NEREIKIA manyti, kad NATO kraštuose ' mej galC^ eit-‘! Ce”tr‘v„Pa® 
Mera Konu-aaiKeijų, Kad čia viskas eina, kaip sviestu pa-1 ^p^otina.1 —1 Galėsi dėl 

to, kad šie ir kiti geri žmo
nės mums padėjo. Ką pa- 

' sakysi jiems už tai?
-Mergytė plastelėjo ranku

tėmis, nusilenkė, tarsi ji 
būtų aktorkaitė scenoje, ir 
atsiliepė — visiems geriems 
žmonėms sakau dėkui!

Ir nubėgo prisiglausti 
prie motinos, lyg ieškodama 
užtikrinimo, kad viską iš
pildė pagal motinos pagei
davimą.

nėjo kukliame, bet švaria
me motinos bute. Jai buvo 
smagu, kad jos motina' dviems dukrytėms. Tačiau 
linksma. | nuo praėjusių Kalėdų per

Ketvertu metu mergytei'7 su virš savait^s iai buvo 
daug kas buvo neaišku pra-, gl?“a . mergytes 
ėjusiomis keliomis savaitė- P.rlezlfl^ atimtl ir tuo ?a’ 
mis. Motina atrodė liūdna, !mi atimti ja! progą dirb- 
rūpestinga. Nenoriai teaL h ir gyYertL Del J\ck’ 
sakinėdavo Į klausimus. O somenę ir kamavo ruPestls’ 
kada ji paklausdavo moti
nos, apie ką jinai su savo 
draugėmis kalba, motina 
tik paglostydavo Katrytę ir 
nieko n e a t s a kydavo. Gi 
drau’gių ateidavo daug. Jos 
daug kalbėdavosi. Ir visos 
atrodydavo ko piktos ar 
susirūpinusios. Šiandien ir 
jos visos linksmos.

—Ar jums, Katryte, pa
tinka eiti i vaiku centrą 
praleisti dieną su jais? — 
paklausė vien a motinos 
draugė, glostydama mergy
tės garbinius.

—Patinka.
—Nori visuomet ten ei

ti?
—Noriu. Jeigu aš ten ei

nu, mano mamytė uždirba 
pinigų. Mamytė žadėjo man 
ir mano sesutei nupirkti po 
naują suknelę pavasarį.

—-Gerai, Katryte, visuo-

Dar Vienas Suderinimass 
Natūrali© Maisto

Sulaukus 65 ir senesnio 
amžiaus žmonėms už vis 
svarbiausia yra natūralinis, 
nesugadintas maistas. Čia 
dar vienas maistingas val
gis:

Išvirkit lišiukų (lentils) 
ir nepališiuotų rudųjų ry
žių (brown rice). Pašų tin-, 
kit svogūnus svieste. Svo
gūnams pašutus, užleiskite 
du kiaušinius ir lai šunta 
iki baltymai sukeps. O try
nius geriau palikti minkš
tus, tada vitaminų nesuga
dini. Druskos dėkite pagal 
skonį (jeigu nėra užginta).

Kepimui - sutinimui vi
suomet geriau vartoti svies
tas, jeigu išgalima.

Visus tuos patiekalus dėk 
ant vienos lėkštės ir dėk 
ant stalo. Pirm valgymo 
paimk porą šaukštų yogur- 
to dėl apetito.

Ateityje manau paduoti 
apie kugelį iš čielų kviečių 
ir grybų. Tas suderinimas 
nėra taip jau skanus, bet 
sveikas. K. Depsas.

keletą kartų. Pasitaiso sko
nis. Pakaita skonio įvyks
ta dėl to, kad sugrąžinama 
oras, kuris buvo išspaustas 
kenuojant spaudimu.

Sena Duona
die-Daug žmonių išmeta 

ną ar daugiau pastovėjusią 
duoną dėl to, kad nežino, 
ką su ja daryti.

Seną duoną valgyklose 
virėjai ir namie šeiminin
kės sunaudoja daugeriopais 
būdais. Bile tik ji švariai 
užlaikyta, nesupelyjusi, 
duona nepasensta keliomis 
dienomis. Štai keli būdai:

Atšviežinti valgymui be 
perdirbimo į kitą patiekalą: 
Įdėk duoną į popierinį mai
šelį, jį sušlapink ir dėk į 
kaustą pečių. Stiprus, drėg
nas karštis duoną atšvieži
na. Bet jeigu ją vėl ilgai 
laikysi, ji senės greičiau už 
šviežią.

me r-

M. TYLŪNUI, So. Bos
ton, Mass. — Neapsimoka 
laikraštyje vietą užimti tų 
“teisininkų” mokymui. At
leisite, kad korespondenci-j 
jos nesunaudosime. Ačiū 
už rašinėjimą.

tepta. __
iNe!

’rrlestaravimų čia pilna. Prieštaravimų yra ir tarp 
pačių kraštų—pavyzaziui, tarp Prancūzijos ir Vakarų 
vokieujos,—oet tuos prieštaravimus Trumanas-Acheso- 
nas-uuiięs sieksis nugalėti juo atkaklesniu ir paskubintu 
guikiavimusi ir, jei tik galima, nauju karu.

imperialistiniai kraštai visuomet įvairius prieštaravi
mus bando isspręsti kariniais metodais,—čia tas pats.

irrmuJAolb MUeNCHEinaS pasunkins Europos 
Ainerns.os uaroo žmonių gyvenimą dar labiau.

»uai r rancuzijos valdžia jau skelbia, kad ant to kraš
to žmonių bus užkrauti nauji taksai—mažiausiai 15%>.

Tas pats bus kituose kraštuose ir pas mus, Ameri
koje.

Mr. Harriman, sakoma, tuojau kreipsis pas mūsų 
Kongresą reikalaujant, kad būtų paskirta dar 8-ni bili
jonai dolerių “Europai gelbėti nuo komunizmo.” Kas 
tuos pinigus sumokės? Aišku, vyriausiai Amerikos 
darbo žmonės.

Visa tai privers taikos šalininkus dar daugiau sukrus
ti veiklon. Tokioje Prancūzijoje, kur darbo žmonių gy
venimas yra neišpasakytai sunkus, be abejojimo, kils 
nauji žmonių protestai, naujos streikų bangos, na\ 
pasipriešinimai.

To paties teks laukti,—jei Lisabonos nutarimas bus 
pravedamas gyve/iiman,—ir kituose kraštuose.

O VIS TIK nusiminti per daug nereikia. Privalome 
žinoti, jog taikos jėgos pasaulyj nemiega. Privalome 
nepamiršti, kad gyvuoja Tarybų *Sąjunga, ryžtingai ko
vojanti už taikos išlaikymą. Gyvuoja Kinijos Liaudies 
Respublika, gyvuoja liaudiškosios demokratijos. Josios 
tvirtėja, o su tuo tvirtėja ir kova už taikos išlaikymą.

Privalome atsiminti ir tai, kad visame pasaulyj ^taikos 
šalininkai juda, kovoja ir jų skaičius auga.

Kitais žodžiais :< tuomet, kai karo traškėjai praveda 
naują Muencheną, jie žino ir visi žino, jog 1952-rieji me
tai tai nėra 1938-tieji metai.

Matysime, jog ir mūsų krašte kils vis daugiau ir gar
sesnių balsų, — balsų prieš nacių armijos organizavimą, 
prieš Vakarų Vokietijos ginklavimą, prieš naująjį Mu
encheną, už ilgametę taiką.

Jacksonienė ir jos dukry
tės buvo tapusios aukomis 
nedorų skundikų, kokių 
nors darbininkų priešų. 
Labdarybės Departmental, 
kuris užlaiko tą vaikų pri- 
žiūrėtuvę, buvę sakyta, kad 
Jacksonienė turi kokių ne
raportuotų pajamų. Dėl to 
jos mergaitei priežiūra 
esanti nereikalinga. Įstai
ga buvo pagrąsinusi 
gaitės nebepriimti.

Kuomet tai išgirdusi Jack
sonienė nubėgo įstaigon 
aiškintis, niekas nenorėjo 
jos aiškinimosi išklausyti. 
Tik pasakyta, kad mergai
tės nebepriims.

Apie Jacksonienės padėtį 
išgirdo kaimynai. Žinia pa
siekė susiedijos organizaci
jas. Iš tų ir iš toliau pra
dėjo ateitį protestai. Su
siedijos organizacijos pra
dėjo siųsti delegacijas. Iš 
karto delegacijoms buvo 
pažadėta mergaitę palaiky
ti ištaigoje ilgėliau.

Kaimynai tuo nepasiten
kino. Jie sakė, kad ketve
rtų metų kūdikis persekio
jamas už tėvą, darbininkų 
vadą-komunistą, kuris pra
sišalino iš namų vengdamas 
arešto. Protesto judėjimas, 
plito. Įstaiga sutiko paty
rinėti ir atrado, kad Jack
sonienė ištikro neturėtų iš 
ko su vaikais gyventi, jei
gu atimtų nuo mergaitės 
priežiūrą ir jai progą dirbti.

Vasario 15-tą atėjo Jack- 
sonienei žinia, kad jos mer
gaitė tebepasiliks prižiūrė
tuvėje, kaip iki šiol kad bu
vo prižiūrima motinos dar
bo dienomis. .Tai dėl to 
Jacksonienės bute tą dieną 
susirinko linksmų draugių 
būrys pasveikinti ją su vi
sų bendru laimėjimu.

Organizuoti žmonės, ku
rių eilėse buvo įsitraukusi 
American Labor Party, Ci
vilinių Teisių Kongreso 
b r o o k 1 y n ietis skyrius ir 
daugelis kitų organizacijų, 
buvo pasiruošę siekti net

Taip, Jacksonienė, negrė 
dviejų mažamečių mergai
čių, motina, šiandien, vasa
rio 15-tą, buvo linksma. Tą 
linksmybę jai suteikė ne 
Valentine dienos širdis. Ne 
viena širdis. Ne atvirlaiš
kyje pavaizduota širdis. 
Linksmybę jai suteikė dau
gelio gyvų, gerų širdžių ir 
minčių vadovaujama vei
kla. Tie veiksmai daugeliui 
kainavo ne vieną valandą 
ar dieną.

Jacksonienė džiaugėsi, 
kad jos mažoji dukrytė Ka- Washingtoną, jei padėtis 
thy tebegaus priežiūrą vai- būtų to reikalavusi. B-tė.

Pirm pat paduodant ger
ti vaisių sunką iš ką tik 
atidarytos blėtinės perpilk 
ją iš Vienos stiklinės į kitą

Šaukia visų rytinių 
valstybių moteris 
į konferenciją

Amerikos Moterys Taikai 
skelbia masinę konferenci
ją. Įvyks kovo 22-rą, šeš
tadienį, Pythian Hali, 135 
West’ 70th St., New Yorke. 
Pradžia 10 vai. ryto. Baig
sis. 6-tą vakaro. Vėliau, 8 
vai., įvyks masinis mitin
gas.

Pranešime sako, jog kvie
čia “atstovus darbo uni jų, i 
susiedijos organizacijų, baž
nyčių, amerikones ir sve- 
turgimes, negres ir baltas., 
visų tikybų ir politinių pa
žiūrų.” Taipgi kviečia ir 
atskiras, neorgan i z u o t a s 
moteris, ar tas, kurių or
ganizacija nedalyvautų.

Svarbiausias tikslas pa
naujinti ir pastiprinti dar
buotę “užtikrinimui, kad 
VISI vaikai Amerikoje ga
lėtų turėti sveiką ir kūry
bingą gyvenimą taikiame 
pasaulyje.”

Šypsenos
VIS TA BOMBA

Maža mergaitė užvedė su 
savo motina sekantį pasi
kalbėjimą:

Mergaitė: “Mam, kam 
mūsų tyčerka škūlėj liepė 
visiems vaikams lysti po sy- 
tais ir po stalais ir ten ant 
flioro kniūpštiems išgulėti 
net faif minuts?” f

Motina: “Nagi tam, kad 
komunistai gali nudrapint 
atom-bombą, kuri padary
tų big ekspliožiną.”

Mergaitė: “Tai kai mes 
sulendam po sytais ir su
sirietę gulim ant flioro, tai 
komunistai tada negalėtų 
drapint atom-bombos ir pa/ 
daryt big ekspliožin, ar nčL 
mam?”

Motina užsimąsčius tyli.
Mergaitė: “O gal komu

nistai, for šiūr, ir nenori 
drapint bombos, mam?”

Motina: “Taip jie tik ki
tiems ekspleinina, kad jie 
nenori drapint bombos. Jie 
netgi višina, kad visi pasi
mainytų ant pys petišino, 
bet remember, mai dėr, kad 
komunistus reikia štedi su
prast jedervai — atbulai, 
tai nepadarysi misteiką.”

Mergaitė: “O kas yra tie
Duonos riekeles aptepa ar l komunistai, mam?” 
apibarsto. Tai ypač mėgsta. Motina: “Komunistai, tai 
vaikai. Ir skaniau valgo ( ruskiai, jie neturi šėųi pa- 
menka apetitą turintieji. | sisakyt, kad jie ir komunis- .

tai.”
Tn • i-ii Mergaitė; “Mam, kaip
• P 1 VxS0<i ^lyne-j sakai, atbulai juos s.upran-

I tant, tai jie nėra komunis
tai nei ruskiai, ar' ne, 
ųiam? O gal jie nenori ir 
bombos drapint ant mūsų 
škūlės?”

Motina: “A, šarap! Tiū- 
leit tau viską išekspleinyt. 
Tau taim for bed. Matai, 
kad jau nain klak. Runyk 
apsters į bed, kad rytoj 
škūlėj nebūtum slypi.”

Perkrikštas

Sudaryti į sausainius: Su
dėstyk, .riekeles ant pyra
gaičiams kepti blėtos, kad 
riekelės vienas kraštas bū
tų ant kitos riekelės kraš
to, o po apačia kožnos rie
kelės būtų tuštuma, kad 
oras liuosai vaikščiotų. 
Kepk lengvu karščiu (apie 
325 laipsniuose) 15 minu
čių ar iki apgels. Geriau, 
jeigu vieną kartą apversi, 
nebus tų skirtingos spalvos 
kraštų.

Tuo pat būdu iškepa ko
kius pasaldintus sausainius.

menką apetitą turintieji.

Su sūriu: Apspragink vie
ną riekelės pusę po liepsna. 
Apversk. Uždėk riekelę sū
rio ir pakaitink iki sūris 
pradės pūškuoti.

Prancūziškasis: Pora bis- 
kį paplaktų kiaušinių ir 
apie tiek pat pieno, s.u 
šaukšteliu cukraus. Leng
vai padažyt riekeles iš abie
jų pusių. Kepk pašviestuo
se skauradoje iki abi pu
sės apgels. Paduok karštą.

Padažo užteks 6-8 rieke
lėms. Jei perdaug sumir
kysi, blynas bus sužliugęs.

Today’s Pattern

“GERAŠIRDŽIAI”
Iš INDO-KINIJOS pranešama, kad francūzų kariuo- 

’ menės vadovas, generolas Raoul Salan, ištraukė savo ka
riuomenę iš svarbaus Hoabinh miesto.

Girdi, tas miestas nėra strateginiai .svarbus ir dėl to 
iš jo savanoriškai francūzų kariuomenė pasitraukė.

Taip, žinoma, nėra. Prancūzus iš kalbamojo miesto 
išmušė vietnamiečiai, kovoją už savo krašto laisvę ir ne
priklausomybę !

Ir tai'parodo, jog francūzams Indo-Kinijpje nėra jau 
taip smagu, kaip jie nuduoda.
~Tlg$niui VlFtnartlcrpjrtrijotai juos iš' ten’'visam išgrūs 

ir tasai kraštas bus laisvas.

Jūrininkas King Long Korėjos kare neteko abiejų ko
jų?. Čia jis pir’rūu šykiti pb tos nelAiWCs susitinka svesa-' 
vo motina. IPer ašaras jis drąsina verkiančią motiną.

Naujosios Anglijos 
motery ir visų 
dėmesiui!
Gerbiamos drauges:

Naujosios Anglijos Mote
rų Sąryšio suvažiavimas 
šiais metais įvyks kovo 
(March) 16 dieną, 318 
Broadway, So. Boston, 
Mass. Pradžia 10:30 ryto. 
, Kaip kitais metais, taip 
įr šiemet, turime plačiai 
ruoštis tam mūsų, meti
niam suvažiavimui. Iš visų 
kolonijų išrinkite ir pa
siųskite kiek galite daugiau 
atstovių. Neaplenkite nei 
vieno klubo ar organizaci
jos. Siųskite laiškus į su
sirinkimus ir asmeniškai 
raginkite, kad kožna orga
nizacija. siųstų juo daugiau 
delegatų.

Kaip kurių kolonijų vei
kėjų neturime antrašų. 
Prašome perskaičius Lais
vėje šį atsišaukimą tuojau 
stoti darban, nes laikas 
trumpas.

Taip pat kviečiame pavie
nes - neorganizuotas mote
ris dalyvauti mūsų suva
žiavime.

Draugiškai, 
Užrašų rašt.
K. Valangevičienė

page-Norint ‘riebesnio, 
rintė blyno, vieton pieno 
vartoja grietinės, 
skirtingesnio skonio, abiem 
minėtiem ir daugeliui kitų 
galima įmaišyti porą šaukš
tukų sherry ar kokio kito 
lengvaspalvio gero vyno.

Norint

Nesant galimybės suvar
toti blyneliams, galima bal
tą duoną padžiovinti ne- 
perkarštame pečiuje ir su
dėjus riekeles į dubeltavą 
popierinį maišelį sudaužyti 
ar sukočioti su voliuku kol 
tebėra gruzdi. Trupinius 
supilti sandariai uždaro- 
mon stiklinėn kol karšti’ ir 
padėti iki reikės vartoti 
mėsoms ar žuviai kemšalus 
daryti ar apvolioti.

Iš duonos trupinių taip
gi darosi daug skanių pu
dingų su obuoliaus, slyvo
mis ir kitais vaisiais bei 
uogomis, ar su pienu, sūriu, 
malta mėsa. Apspragintos 
duonos ketvirtainiukai ska
nu su sriuba. R. G.

Paryžietės, modistės šie
met gamina skrybėles su 
lemputėmis ir b a. t a r ė j a 
toms lemputėms užžiebti. 
Esą, būsianti apsauga ei
nant per trafiką.

9380 O
WAIST 24"—28"

TelcVJffM
Pattern fJ380: in waist sizes 24. 

25, 26. 28 inches. Each size takes 
ONE yard 54-inch fabric.

Send THIRTY CENTS In Coins 
for tliis pattern to 170 News-,

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nuni^J 
rio ir dydžio siųskite; Pa^ 
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Trečiad., Vasario-Febr. 27, 1952



DETROITO ŽINIOS
' . f

Kas girdėti Detroite ir

norėdami 
rinkėj aw

Neamerikinis Kongreso 
Komitetas atsibalados į Det- 
pfcitą 25 dieną vasario.
v*’Kas per vienas tas Neame
rikinis Komitetas ?

Savo laiku grupė reakcinių 
Kongreso atstovų 
pasirodyti savo
kad jiep ką veikia Kongrese, 
įnešė rezoliuciją dėl tokio ko
miteto sudarymo.

Žinoma, jie turėjo mintyse, 
kad Kongresas pastoviai to
kiems komitetams paskiria ir 
pinigų, kuriuos naudoja savęs 
pasigarsinimui.
Bet jų tikslas buvo pasitarnau

ti Wall gatvės ponams, kad 
ateiti į pagalbą trustams lau
žyti unijas.
Kad taip iš tikro yra, tai liu

dija ir Kongresinis Rekordas 
už 1946 metus, nes tada Kari 
Mundt, tame laike buvęs 
komiteto nariu, pasakė:

“Jeigu jau kokia ypata 
nustačius pamatą dėlei šio 
miteto, tai juo yra John 
D^vis.

avis, pagal mano reikala- 
2^ųlią, prisiuntė man laišką, 
kuriame ndrodė, ką mūsų nea
merikinis komitetas turi veik
ti, kokius būdus mes turime 
naudoti, ir iki šioliai mes pil
nai jo patarimų ir nurodymų 
laikomės.”

O kas tas John W. Davis?
Nugi svarbiausias patarėjas 

Morgano trustui, kurio tikslas 
palaikyti pavergime visas ko- 
loniales šalis, dėlei didesnių 
to finansinio trusto pelnų per 
išnaudojimą tų visų kraštų.

Tai ve kam reikalingas tas 
Neamerikinis Komitetas, ir 
tie Morgano pakalikai atke
liauja čia į Detroitą, kad 
draskyti- unijas, kurios prade
da kelti balsą prieš karo žu- 
dyjLS, prieš su kiekviena die- 

gylančią bedarbę, nors bi
donai dolerių išleidžiama ka
riniams tikslams.

Sulaikymui tų Morgano tar
nų čia detroitiečiai išėjo su 
masiniu pikietavimu prieš tą 
raganų gaudymo komitetą.
Bankietas

Tokię komitetai mano, kad 
jie padarys daugiau zuikių ir 
kurmių įvarydami baimės, bet 
jie apsiriks, nes dalykai lieka
si daugeliui nepakenčiami su 
augančia bedarbe ir su ban
dymu uždaryti burną kiekvie
nam, apšaukiant juos komu
nistais. ♦*

jlpigu jau toks konservaty
vus senatorius Homer Fergu
son su keliais kitais turėjo į- 
teikti 
tai tur
Prieš 

stryčio 
turėjo
vūs, (ne—net 
senatoriai, kaip Homer Fergu
son.

Jis įteikė bilių 
Kongresą, kuris

S — 2190 I 
A Bill

Philadelphia, Pa
Serga Jonas Rainys. Randasi 

savo name, 110 W. Thompson 
St. Draugai ir drauges, kam 
leidžia aplinkybės, 
te ligonį aplankyti.

S.

malonėki-
/

Lesčius

dievas?

vafgiai

Chicago, III

Vaizdas iš gedulos demonstracijos Miami, Florida. 
Joje dalyvavo tūkstančiai balty ir juodu žmonių. Tai 
buvo demonstracija pagerbimui rasistų nužudytų neg
rų veikėjų Mr. ir Mrs. Harry Moore. Žmones pareiškė 
pasipiktinimą žmogžudžiais.

liežuvėlis ištobulintas 
rasis kur tokia davatka, ku
ri jį aplotų. Jis pasigyrė, kaip 
jis organizavo “Amerikos Lie
tuvių Tarybą”, ir kaip jis į- 
traukė tokius “laisvamanius,” 
kaip P. Grigaitis, S. Michel- 
sonas, J. Buivydas 
tų.

Žmonių kalbos apie lietuviš
kus raketierius ir jų misiją 
pas Trumaną Washingtone

Aš, su keliais savo drau
gais, buvau nuvykęs į Ashland 
auditoriją pažiūrėti, kaip bus 
minima “nepriklausomybės” 
diena. Tokių smalsuolių, kaip 
mes, buvo nemažai. Didžiumą 
publikos sudarė dipukai, šie
met ant estrados nesimatė nei 
senatorių,. nei gubernatoriaus 
Stevenson, nei mero Kenntely. 
Nesimatė ir daugelio profe
sionalų, kurie seniau dalyvau
davo minėjimo.

Juokingiausia buvo, kada 
Kuraitis, gavęs balsą, pravir
ko gedulo verksmais. Jis pa
aukojo $200 ir už tai turėjo 
progą pasireklamuoti.

Mano kaimynas pakuždo
mis man tarė : Parduos vieną 
naują automobilių, ir jam ap
simokės jo “pasišventimas” 
tautos labui. Nieko čia dau
giau, o tik bizniškas išrokavi- 
mas.

Iš dipukų daktarų tiktai 
Gudauskas “pravėrė širdį,” 
išmetęs šimtinę. Užtai Dr. 

j Biežis tylėjo. Seniau jis daug 
! aukaudavo. Dr. A. Montvydo 
Į nesimatė. Nei J. Mackevičius 
nepasirodė su šimtine. Kriau
čių unijos biznio agentas K- 
Kairis, kuris yra Chicagos 
Lietuvių Draugijos pirminin
kas, irgi nenori aukauti.

Daug žmonių juokėsi iš pi
gių lietuviškų politikierių. Net 
nekurie iš ištikimųjų piktinosi, 
kad programa užsitęsė ketu
rias valandas. Jiems buvo ma- 

| žiau progos išsigerti.
Dar noriu pridėti,’kad iš 

kunigų niekas nepasirodė, su 
didesne auka.

Dabar Chicagoje paplito 
visokių kalbų apie Grigaičio, 
Šimučio ir Vaidylos kelionę į 
pas Trumaną. Jie skrido lėk-1 
tuvais. Dabar įėjo madon kas I 
mėnesis bent kelis kartus! 
skraidyti. Kiekvieną kartą ko-į 
liauninkai parsiveža tuščią 
pažadų maišą. Buvo garsinta, 
kad ir advokatas A. Olis va
žiuos pas Trumaną, bet kaž
kodėl jis nevažiavo. Gali būti 
todėl, kad jis republikonas.

Washingtone šimutis, Gri
gaitis ir Vaidyla nusifotogra
favo su prezidentu Trumanu. 
Tarybininkai gal būt mano, 
kad fotografija yra didžiau
sias ginklas grąžinti Lietuvoj' 
smetonišką ir klerikališką re
žimą. Gali būt dar didesnis 
negu rąžančius, kurį kan. Lin
kus davė Daužvardžiui".

Chicagiečiai turi daug juo
ko. Vienas juokdarys vepte.lė- 
jo: Ar jie, skrisdami pas Tru
maną, negalėjo paimt su sa
vim ir Strazdą su raportu 
apie Leoną Prūseiką?

Senakurys.

ir eilė ki-
Ar išklausys ponas

Per metų eilę čia įvyksta 
“ceremonijos” varde Lietuvos 
“Nepriklausomybės” minėji
mo. Bet tokio dalyko, kaip 
kaizerinė Taryba su A. Sme
tona priešakyje 34 metai ’at
gal, tarnaudama vokiečių ge? 
nerolams, apgaudinėjo Lietu
vos žmones ir bandė įpiršti lie- 
tuvai vokiečių 
helmą Urachą 
grafą, niekad 

j seniau,
' per kelias savaites buvo šauk- 
! ta, verkta, prašyta, rašyta, 
; kad kuo daugiausia sukviesti 
1 į Lietuvių Muzikalę Salę. Na, 
ir ten išgirsite, ko negirdėjo
te, paregėsite, ko neregėjote. 
Taip vasario 17 d. ir prisipildė 
pilnutėlė Muzikalė Salė pa
klusnių ir žingeidaujančių su
žinoti paslaptis apie tą varg

inę Lietuvėlę.
Apie du trečdaliu publikos 

i sudarė moterys ir maži vaiku- 
Executive Order I čilli;. kif' .■’au 1|,l,azHę sene,iai’ 

10290, dated Sep-! ir d'pukai v.dutimo amžiaus. 
___  . į Pirmininkauja jaunas lietu- 

| vis advokatas St. Maukas. Jis, 
kaipo advokatas, gal 
reikalą, nepagailėjo 
keletą stambių šūkių tų 
kių barbarų” adresu, 
gas, dargi daktaras, V. Mar
tuse vičius perskaitė “maldą”. 
Bet ta jo “malda” nėra iš jo
kios maldaknyges, iš kurios 
mes meldėmės. Tai keno nors

rezoliuciją į kongresą, 
būt ką reiškia.
tokį diktatorišką Wall 
ir Trumano pasielgimą 
išeiti net konservaty- 

reakcioniški)

S' 2190 i g ' b — Z1JU, į Kaip 
skamba:

karalaitį, Wil- 
Viurtenbergo 
nepasakoma, 

taip ir šiemet,

Jis esąs išgavęs 
milijono dolerių iš 
džios ir įstatęs Jaent aštuonis 
lietuvius prie “Amerikos Bal
so”, skleisti žinias už “geleži
nės sienos.” Jis labai daug ži
nąs kaip iš Lietuvos išvežami 
lietuviai Sibiran ir užkanki
nami. Jis tik mums specialiai 
pasakė naują “sekretą,” kad 
jis sužinojo, jog Sovietų val
džia iš keturiolikos respubli
kų jau visai išnaikinusi šešias. 
Ir kad tą patį norinti padary
ti su Lietuva, bet jų' Taryba, 
žinoma, nedaleisianti. Ir tt. ir 
tt.

virš pusės 
U. S. val-

žmonės pradėjo protestuoti, 
darodydami, kad 
taip moka per 
Jie reikalauja, 
valdyba perimtų 
transportaciją.

Bet miesto valdyba nesutiko 
ir atmetė piliečių reikalavi
mą. Bet sutiko leisti kompani
jai fėrą p’akelti 10 centų per 
savaitę. Kas gi važinėja gat- 
vekariais ir busais? Tai vis 
neturtingos šeimynos. Turtin
goji ponija turi automobilius.

Šimtai, tūkstančiai darbi
ninkų eina pėsti į darbą po 
desėtką ir daugiau gatvių, kad 
sutaupyti tuos centus ir nusi
pirkti maisto dėl pragyveni
mo. Darbininkiška visuomenė 
jau pradeda jausti infliacijos 
sunkuma.

Iš tų dešimtukų, kuriuos 
kompanija išlups iš publikos, 
susidarys jai per metus $700,- 
000

New Haven, Conn.jie jau-ir 
aukštą fėrą. 
kad miesto 
ir operuotų

unreasonablc 
information by 
Branch of the

To prohibit 
suppression of 
the Executive 
Government.

j 1. Be it enacted by the Se
nate and House of Represen
tatives

2. Of the United States of •
■ America 
i bled

3. That
■ numbered 
' tember 24, 1951 is herby re- 
! pealed.
' > Tai buvo žygis Trumano, 
per kurį jis net burnas būtų 
uždaręs reakcionieriams. *Tas 
jau ir jiems pasirodė per 

! daug.
Tas pats Homer Ferguson, 

senatorius iš Michigano,, rado 
! net reikalingu įteikti Senatui 
rezoliuciją su parašais net ke- i dabar parašyta malda, lyg ko

tleto desėtkų senatorių prieš i kis prakeikimo ekzortas. Pas- 
valdžios kėsinimąsi sunaikinti Į kiau dainuojama malda, “Ma-? 
žodžio laisvę.

Lietuvių Komitetas Apgyni
mui Sveturgimių rado reikalą t 
nurodyti visiems ta kelią, kurį ‘ . . .•. . , . . -i :. kytų, kaip;visi turi gerai sekti: Pakelti!__ _  K _

i didesnę kovą prieš’ deportavi- 
i mus, pareikalauti sau pilieti- 
' nes laisvės pilnoje to žodžio 
prasmėje, pasiremiant Jungti
nių Valstijų Konstitucija ir 
Teisių Biliumi.

Tikiu, kad gavusieji minė
tus laiškus nebūsite pasyvūs 
tame

liuosuotam veikėjui, naciona- remsite Amerikos Lietuvių ruskų kazokų, 
liam sekretoriui, Abner Green. Komitetą Sveturgimiams Gin

Bilietus tam bankietui pla-jti kaip moraliai, taip lygiai 
j finansiniai. Jonas Danta

to

yra 
ko-

in Congress Assem-

pagal
paleisti

“rus-
Kuni-

Visa jų programa, visos kal
bos taip jau sutaisytos, ir ap
tašytos kėlimui didžiausios 
neapykantos prieš sovietinę 
tvarką ir jos rėmėjus. O bet-! 
gi svarbiausias tikslas, kaip iš- Į 
vilioti dolerius iš prasčiokų, iš j 
darbininkų. Ir tai, ’ svarbus: 
reiškinys. Pereitais nitais tik 
svetainėje jie iškaulino arti 
tris tūkstančius dolerių, o šie
met jau kitaip, šiemet iš anks
to jie išvilioję buvo arti tūks
tančio dolerių iš įvairių drau
gijėlių ir atlankytų.- pavienių. 
Visus sudėję į krįvą, suskaitė 
tik iki dvidešimt vieno šimto. 
Pereitais metais įkaitinti “tur-1 
tuoįiai” nepagailėjo išmesti ir 
po penketą desėtkų dolerių, 
šiemet daugiausia jie metė 
dešimtines ir penkines, šiemet 
net iš parapijų- pristatė po ke
letą dėgėtkų, ko seniau nebū
davo. '

. Komitetas Apgynimui Sve- 
turgimių kovo 2 dieną ren
gia šaunų bankietą, ką tik pa-

rija, Marija”. Jei dievulis iri
Marija, girdėdami tas “maL 
das”, galėtų balsiai prabilti, 
tai gal nieko kita ir nepasa- . .
■ ■ ' ; “Vaikeliai, eikite r,nu®1 Pj«sti^meizti tarybinę
namo,, bus viskas sutvarkyta.” 
Bet jų šičion sušaukti žmone
lės ne tam, kąd bent ką-iš die- 

y | vulio išprašyti, o tam, kad
i kuo daugiausia dolerėlių iš jų 
; kišenės iškraustyti.

Po tų maldelių, dainelių, 
einama prie politikėlės. Čia 
turėta ir garbės svetelių : nuo1 

klausime ir pilnai pa-1 latvių, estų, ukrainų, na, ir tų 
Amerikos

Visa tai' rodo, kad nepai
sant kaip mūsų ponija įsigud- 

-- ■ _________--i- < : 1.
'■tvarką Lietuvoje, kaip jie 
gudrūs klastotojai istorinių į- 
vykių, kaip jie nemazgotų 
smetoninės priespaudos'ir ne
garbintų kadrinių smetoni- 
ninkų nepriklausomybės, o vis 
daugiau ir 
netikinčių į 
sakas. *

daugiau randasi
jų klastingas pa

tąs yrsas “iškil-

ir

pelno.
StepOnas Yoniškietis

Montello. Mass

tina ir lietuvių komitetas, ir 
lietuviai pasirodys skaitlingai.
Tai tuščios bačkos' 
skambėjimas .

Su kiekviena diena daugiau 
kylant bedarbei po Detroi
tą, vietiniai trumaniniai de
mokratai šaukiasi į Washihg- 

.'tųjao trumaninius “demokra* 
dėlei tos bedarbės.

Bet didysis bosas — Morga
nas paskiria ten darbus ir 
to naujas dirbtuves ten, 
unijų nėra. Veidmainiai!

Skai’s.

Jie ir tokias 
jų irgi “ne- 

pradingę,
pat bėdas turi, 

į priklausomybės 
'jie. ir toki pat broliukai.

Bet prasčiausia pasirodė, 
tai kazokų pasiuntinys. Jis 

j savo “sveikinimą” skaitė iš 
I rašto ir rusų - kalboje. O gal 
nematė, kai tą raštą kas rašė,

Užbaigus 
mes,” nemažas būrys .užėjo į 
klubo mažąją svetainę, ten 
gražiai pasivaišino ir pašoko 

taip 
or- 

Mu- 
Juo- 
gro-

Amerikos Lietuvių Nepiliečių 
Apgynimo Komiteto Veikla

Kaip girdėti, tai 'Lietuvių 
Komitetas Apgynimui Svetur- 
gimių Michkrano valstijoje 

 

atsikreips į pigiąją visuome

 

nę su laišku, ktįriame bus nu
rodyta, kaip jat Fordo 600 
lokalas nurodė, aip kiekvie
nas' turi elgtis, ka^a užpuola 
tie smarvės raganų 
jai ir tyrinėtojai.

Laiškas kaip tik 
tuo laikų, kada į 
valstiją atkeliaują 
šuneliai, taip vadinamas 
amerikinis Komitetas, griauti 
prieš karą nusistačiusias uni
jas.

Tas Neamerikinis Komitetas 
jaučiasi dabar galingu, nes 
mano, kad Amerikos piliečiai 

kaip kurmiai po žeme

gaudyto-

supuls su 
Michigan 
Morgano 

Ne-

aip pasirodo, tokių juokų 
nebus, nes tas draskyrilas sun
kiai .sutvertų unijų pradarė 
akis ir abejojantiems unijis- 
tams, kada jie atsidūrė už 
dirbtuvių šienui be darbo.

So. Boston, Mass
■ Lietuvių Amerikos Piliečių Jtai vargšas kankinosi, kol per- 

Klubas turėjo vakarienę vasa- slva'tč- Pribuvo ir kongresma- Į 
rio 17 d. Parengimas įvyko 'nas; W" J- Green- Jis, žinoma, 
klubo name, 318 Broadway. kal1bej'° pa®al or?ey. Kad 
Nors ta dieną daug buvo kitų ! klck> Jls b.al« Pa*ad6jęs ir 
srovių parengimų, bet mūsųį"10^ Prezidentų atiduoti tiem 

, I parengimų' reikia laikyti nusi-! tarybmmkams, Lietuvos ‘ va-
I sekusiu visais atžvilgiais, žmo- duotojams. O betgi svarbiau
sių turėjome gerų būrelį ir iš!^, kalbininku buvo prelatas, 
kitu kolonijų Kiek teko pa-' J- l!a,kuuas- Balkonui, rodosi, kinti per visų laikų. Visų me- buvo paXnki. i ^-ikėty būti dvasiškiu. Jis kad negalės mulkinti per vi- 

vnisAmio / !yra apsukrus politikierius, jo‘sa laiką, benas rarapijonasnę v aibėmis. < —_,

Užkandžius valgant, Klubo 
pirmininkas J. M. pakvietė 
draugus iš eilės savo mintis iš
reikšti apie vakarienę. Vėliau 
pakvietė svečią iš Lawrence : 
S. Penkauską pašakyti keletą 1 
žodžių. Savo trumpoje kalbo- ! 
j c d. Penkauskas pabrėžė, i 
kad mums reikia gerai dar
buotis ir ateityje, kaip darba- | 
vomėsi( praeityje, nepaisant ■ 
jokių gąsdinimų iš priešų pu- i 
sės. Taip pat ragino visus pa- j 
sirašyti ąnt blankų už taikąs

Paskui buvo pakviestas -ke
letą žodžių pasakyti d. J. Kar- 
sonas iš Lowell, Mass. Jis pla
čiau išdėstė pasaulinę padėtį, 
nurodė, kaip mes buvome į- 
traukti į Korėjos karą. Jis ra
gino visiems budėti, kad taip 
nebūtų ant toliau. Dabar visi 
turime kovoti už taiką ir prieš- 
pragyvenimo brangumą, kuris 
visus paliečia. Darbo žmonėms j 
nėra ko bijoti. Jis ragino vi
sus sykiu dirbti už demokra
tinius principus.

Ten Dalyvavęs

prie klubiečių liuosanorių 
vadinamos “Kepurnikų” 
kestros, kuriai vądovauja 
zikalio Klubo sekretorius 
zas Ivanauskas, ir kartu
ja Petkūnas ir Jankauskas 
Chekas.

Tai klubo šimpatikai, kurie 
žino, kad jų pašelpiųę drau
gystė jiems artimesnė, negu 
kokių makliorių Tarybos, ar 

 

dar kas tokio lipirųitno po var

 

du “Lietuvių Bendkhpmcnė.

Tik nėkuriuos galima mul-

yra

t-

Ncseniai Greensburg, Pa., Carpentertown Coal and Co
ke kompanijos kasykloje Įvyko eksplozija, šeši mainie- 
riai buvo užmušti ir keturi sužeisti. Mary Magrey toje 
nelaimėje neteko savo vyro. Ją čia paguodžia ir rami->. 
na ligonines slauge.

Binghamton, N. Y.
Ligoniai mūsų mieste

Katrina Juozapaitienė
išvesta į Wilson Memorial li
goninę, Johnson City.

Jau ilgas laikas kaip
S. Maslauskas. Taipgi 
Simonas Dainis.

Povilaš Mikolajūnas 
parvažiavo iš ligoninės, 
dasi savo namuose, 49 
St.

Visiems ligoniams- 
greitai pasveikti.

serga 
serga

jau 
r an

il az ei

veliju

Josephine

Visokios žinios

LDS 16 kuopos pirmas šių . 
metų parengimas įvyks kovo 
9 d., Lietuvių Bendrovės sve- 
tainėje, 243 N. Front St. Lais
vėj Choro lošėjai iš. Hartfordo 
suloŠ komediją “Tetos Tur
tai.”

Tad mūsų apylinkės lietu
viai turėsime pi/ogą pamatyti ’ 
šį gražų veikalą. Daugiau 
apie tai bus vėliau parašyta. '*

—o---
Eina bruzdėjimas dėl pa- > 

rengimo kovo 15 d. pagerbi
mui Kristinos Stanislovaitie- 
nės. Visi jos draugai rengiasi 
dalyvauti. Bankietas įvyks 
Waterburyje. Nepamirškite.

—o---
• Gauta pranešimas, kad mū

sų geros draugės Amelia Mil
ler ir d. Cirvinskienė greitai 
žada grįžti iš atostogų iš Flo
ridos.

Iš Liuosybes Choro parengimo

Vasario 16 d. įvyko koncer
tas ir šokiai Liet. Tautiško 
Namo apatinėje salėje po va
dovyste Albert Potsius. Choras 
vykusiai sudainavo 6 dainas. 
Visam vakarui pianu akompa
navo O. YaHkon (Brcivitė) 
(pavardė neaiškiai parašyta, 
nežinome, ar atspėjome. — 
Red.) Solus ir duetus pildė 
Rožė Stripinis, W. Yudeikis, 1 
Alb. Potsius, vietiniai,' ir Ve
ronika Balkus (Putvinskaitė) 
iš Nantasket, Mass.

Taipgi dalyvavo latvių cho
ras iš Roxbury, Mass., vado
vaujamas Edward Sugar. Pu
blikai meniška programa pati
ko. Publikos buvo nemažai. 
Daug buvo vietinės ir po bis- 
kį iš kitur. Soutbostoniečių ne
simatę.

Paskui buvo šokiai.
i Girdėjau tokių išsireiškimų : 
Jeigu chorų nebūtų, tai netu
rėtumėme juokių meniškų pro
gramų.

Liuosybės Choras yra dė
kingas .publikai už atsilanky
mą į jo meniškus parengimus. 
Tuomi priduodate energijos 
meno srityje darbuotis ir 
toliau. , Žolynas.

ant

|SKELBKITĖS LAISVĖJE
Užrašyldt Laisvę Savo Drangų!/

Washington, D. C.
Nėra galo ,

Washington Transit kom- . 
panija, kuri valdo miesto gat-; 
vekarius ir busus, kreipėsi į j 
miesto valdybą, kad leistų ; 
pakelti lerus, kad, girdi, “pa-i 
dengus nuostolį.” Apie septy-' 
ni mėnesiai atgal kompanija 
pakele fėrą, bet, matyt, -nėra ■ 
galo. ,

Iki šiol fėrasibuvo 15 cen
tų, o už 4-0 centų būdavę gau
ni tris “tokenus.” Savaiminis 
pasas lėšuodayo du doleriu. 
Kompanija reikalauja “toke
nus” visiškai panaikinti.

—o—
Girdėjau, kad mūsų geras 

draugas Joseph Kalvaitis ne
labai kaip jaučiasi. Turi aukš
tą kraujo spaudimą. Visi drg. 
linkime jam greitai pasveikti.

—o—
Įvyko New Havene Apskri

čio valdybos pasitarimas. Nors 
oras buvo labai blogas, bet, 
keletui narių atsilankius, bu
vo pasitarta dėl vasaros pa
rengimų ir kitokiais Susivie
nijimo reikalais. Turime gar
bės ištarti padėkos žodį Bar
borai ir Bruno Medley už pie- • 
tų pataisymą.’

• —o—
Turbūt sunku būtų surasti 

kitą tokį miestą, kur tiek 
daug apvogimų atsitinka. Nė
ra tos nakties, kad nebūtų pa-. 
pildyta vagystė, štai pavyz
džiui. Per stogą vagis įsileido 
į krautuvę, pasiėmė 6 televi
zijos aparatus ir 7 radijo. Ir 
kol kas policijai nepavyko va
gis surasti.

Kitas panašus atsitikimas 
įvyko su degtinės krautuve. 
Vagis paėmė 30 butelių deg
tinės, 17 butelių vyno. Bet, at
rodo, kad jis to svaigalo gerai 
paragavo, nes policija plėšiką 
suėmė. Pasirodo, kad vagiant 
negalima gerti.

LDS 16 kuopos susirinkimas 
atsibus kovo 4 d. Draugai da
lyvaukime tame susirinkime. 
Turėsime daug nutarimų pa
daryti. Ypač “Tetos Turtų” 
vaidinimas turi būti gerai ap
kalbėtas ir prisirengta.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

3 pus!.—Laisvė (Liberty)-*'lYečiad., Vasario-Febr. 27, 1952
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NewYorto^zM^zferZlnlos
LLD 55-ta kuopa 
aukojo L. Prūseikos 
apgynimui

Ridgewood-Brooklyn, N. Y.
— Vasario 19 d. atsibuvo LLD 
55 kuopos susirinkimas šapo- 
lo-Vaiginio svetainėje, 147 
Thames St. Nariu atsilankė 
neskaitlingai, bet visi atsilan
kiusieji pasimokėjo mokestis 
už šiuos metus. Viso jau pasi- 
tnokėję apie 14 narių. Gal 
butų jau ir daugiau pasimo- 
keję. Sutrukdė dėl tam tikrų 
priežasčių nejvykimas susirin- 

“kimo sausio mėn.
Mūsų kuopos nariai gyve

na plačiai pakrikę po miestą, 
tai j susirinkimus neparanku 
atsilankyti, šį dalyką apsvars
čius, finansų sekretorius J. 
Kalvaitis ir pirmiau buvęs 
fin. sekretorius P. Babarskas 
susitarė aplankyti nekuriuos ■ 
narius išrinkimui mokesčių.

Kadangi reakcija siaučia ir 
yra areštuojama taikos gynė
jai, o ypatingai dabartiniu 
laiku yra teisiamas Leonas 
Prūseika Chicagoje, tad jo 
gynimui kuopa šiame susirin
kime sudarė $11.50.

Korespondentas.

Ignas Sutkus jau 
grįžo iš .Floridos

Arti po dviejų mėnesių 
atostogavimo Floridoje grįžo 
namo į Brooklyną Ignas Sut
kus, savininkas Republic Bar 
& Grill, Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Florida jam patinka va- 
kacijom, žiemos metu. Bet 
pastoviai ten gyventi, sakosi, 
nenorėtų.

Sutkus Floridoje turi daug 
pažįstamų ir gerų draugų.

Trumpai ten, pabūti yra 
linksma ir malonu', bet visada 
nenorėčiau ten gyventi. Oras- 
per drėgnas Floridoje ir per 
šilta, ypač vasarą. Nėra jau 
taip visada saulėta ten, kaip 
kai kurie pasakoja. Dažnai 
būna -ūkanota ir palyja — sa-
ko Sutkus. — Ant beachių 
matytis tik seni žmonės. Nėra 
to gražaus linksmumu klegan
čio jaunimo, kaip Coney Islan
de ar kituose New Yorko 
apylinkės byČiupse.

Apie smulkius biznierius, į 
kokius lietuviai gali įsisteigti, 
Sutkus taipgi kalba pesimis
tiškai. Kiek lietuviškų bizniu
kų jam ten teko matyti, tai vi
si esą skurdesni negu kitur 
Amerikoje.

Poros mėnesių poilsiu Sut
kus džiaugiasi. Sako, žiemos 
laiku atostogom Florida gera. 
Bet kaipo uždarbiavimui ir 
smulkiam bizniui, jo nuomone, 
neverta žiūrėti į Floridą kai
po į progų vietą.

Dabar Floridoje esą jau ge
rokas būrelis pastoviai apsi
gyvenusių lietuvių. Bet daugu
moje seni, atvykę su pinigais, 
darbu ar bizniu retas kuris 
rūpinasi.

Laisves įstaigoj** visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

Humpherey Bogart ir Katharijie Hepburn filmoje “The 
African Queen,” rodomoje Capitol Teatre, New Yorke.

Opera "Rigoletto”
Operą girdesite-matysite scenoje kovo 16-tą, 

Liberty Auditorijoje, Atlantic Avė. ir 
110 St., Richmond Hill, N. Y.

Pask i 1 bus i o j o pasaul yj e 
kompozitoriaus Verdi sukurto
ji opera “Rigoletto” turi nuos
tabią istoriją, su kuria susipa
žinimas suteikia daugiau1 gro
žio ją matant scenoje. Pirma
sis žvilgis operon meta akysna 
nesuderinamą skirtumą:

Skelbiama, kad opera vaiz
duoja 16-jį šimtmetį.

Operos kūrėjas Verdi gimė 
19-jo šimtmečio pradžioje.

Tikriausia, opera negimė 
pirm jos kūrėjo. Skverbiasi 
klausimas: dėl ko jis vaizdavo 
tolimą praeitį, o ne savo gy
venamąjį laikotarpį? Ar nebu
vo tinkamų temų ? Atsakymas 
yra:

Ir temų buvo. Ir operą jisai 
sukūrė apie savuosius laiktrs. 
Praeitis tapo operai uždėta 
štai taip:

Tuo laikotarpiu valdininki
jos supuvimas buvo pasiekęs 
čiukuro. Dėl valdininkijos iš
dykavimo ir siekimo sau vis 
platesnės galios liaudį slėgė 
skurdas. Kančios baigė i.šdi- 
linti paskutinį liaudies kantry
bės laipsnį, žmonės veržėsi į 
kovą išsilaisvinti nuo svetimųjų 
ir nuo savųjų pavergėjų. Bet 
bile koks veikimas buvo už
draustas. Tačiau dar tebebuvo 
teatras, kur žmonės galėjo 
susirinkti. Liaudžiai veikalų 
rašėjaktai suprato ir energin
gai kūrė. Sakoma, Verdi savo 
šią operą sukūrė bėgiu 40 
dienų.

Išgverę monarchistai ir kiti 
rojalistai, žinoma, nepasitikė
jo ne tiktai’ liaudimi nei jos 
vadais. Jie nepasitikėjo nei 
liaudžiai l kuriančiais auto
riais. Jie uurėjo pastatę cen
zorius. Jie\ ir šioje Verdi’o 
operoje pamatė sau rykštę.

Iš kriaučių klubiečių Kas veikiama pas mus 
taikos reikalaissusirinkimo

Vasario 21 d. įvyko Kriau
čių Neprigulmingo Klubo ne
paprastas susirinkimas Grand 
Paradise salėje, 318 Grand 
St., Brooklyne, N. Y. Nors 
oras buvo blogas, snieguotas, 
bet klubiečių kriaučių tas ne
sulaikė, susirinko skaitlingai.

Pirmininkas V> Michelsonas' 
atidarė susirinkimą ir pranešė, 
kad |is susirinkimas yra su
šauktas tikslu išspręsti, ar mes 
iškeisime valdiškus bonus ir 
sušelpsime bedarbius kriau- 
Čius. šis nepaprastas susirinki
mas turės pilną sprendimą pa
daryti.

čia tuojau kilo smarkios 
diskusijos. Broliai iš menševi
kų srovės sakė, kad nereikia 
duoti kriaučiams bedarbiams 
jokios pašalpos ir dėl to netu
rime iškeisti tuos valdiškus 
bonus. Mūsų menševikai vis 
dar galvoja, kad jiems pavyks 
už tuos pinigus įsigyti gražus 
hotelis su baltais akmenėliais. 
Jie mano, kad gal kriaučiai

Uždraudė operą statyti taip, 
kaip ji buvo parašyta.

Verdi nusprendė leisti sta
tyti operą cenzorių biskelį pa
keistą Jis uždėjo, būk ji vaiz
duoja senelę praeitį. Karalių 
Pranciškų >l-jį vaizdavusį 
charakterį, pavadino Mantu- 
vos kunigaikščiu. Ir pati ope
ra pavadinta kitaip — Rigolet
to. šis vardas vaizdavo jau 
nebe didžiūnus, bet kunigaikš
čio pataikūną, žiaurų, kitų 
tarnų nekenčiamą tarną. Vie-1 
nok operai pasirodžius sceno
je Venecijoje 1851 metais, sa
koma, Italijos liaudis operą 
pažino kaipo savą,' nors jau 
buvo perrengta į svetimus rū
bus.
Dar žodis apie autorių

Verdi, užeigos Ir grosernės 
savininko sūnus, būdamas de
šimties metų amžiaus tapo 
kaimo vargonininku vietoje bu
vusio savo mokytojo. Bet kuo
met sulaukęs 18 metų norėjo 
įstoti į Milano Konservatoriją, 
jo nepriėmė. Sakė, kad stoka 
talento. Jis paskilbo sulaukęs 
apie 38 metų, su “Rigoletto.” 
Sekė daug kitų jo kūrinių.

Verdi mirė 1901 metais,
Milane. Jisai paliko 28 ope
ras, jau tuomet vaidinamas 
daugelyje vietų. Jos ir šian
dien tebevaidinamos ir tebe
bus vaidinamos per šimtme
čius ateityje. “Rigoletto,” ku
rią matysime kovo 16-tą Li
berty Auditorijoje, kaip kad 
ir pernai matytoji “La Tra* 
viata,” dažnai būna vaidina
mos Metropolitan Opera Hou
se, New Yorke.

Apie tai, kas darosi opero
je “Rigoletto” plačiau matysi
te sekamose Laisvės laidose.

Ar.

jau bus pamiršę, kaip socialis
tai prieš ketvertą metų zujo, 
eikvojo klubo pinigus ieškoda
mi hotelių pirkti.

Bet kriaučiai nebūtų kriau- 
čiais, jeigu jie pamirštų savo 
reikalus. Jie parodė menševi
kams ir pirmininkui, kad jie 
nori pašalpos ir nubalsavo iš
keisti bonus. Už iškeitimą bo- 
nų balsavo 221, o už menševi
kų ir pirmininko pasiūlymą 
neduoti kriaučiams bedar
biams jokios pašalpos balsavo 
tiktai 26.

Vadinasi, kriaučiai klubie- 
čiai antru kartu gaus pašalpą 
iš savo klubo. Palikta komite
tui išskaitliuoti, kiek bus ga
lima gauti pašalpos. Ji bus 
mokama visiems lygiai, čia 
kriaučiai parodė, kad pas juos 
yra vieningumas ir pasiryži
mas savo sutaupąs patiems pa
siimti.

Pas kriaucius dabar atsivers 
visai kitas lapas. Nereikės vie
niems į kitus šnairuoti ii’ per 
kišenę špygas rodyti. Tas pra
keiktas pinigas daugiausia 
bėdų ir baimių pridarė organi
zacijose ir unijose. Ar čia se
niai, gruodžio 14 d., 1949 me
tų, buvo menševikai užsispyrę 
įeiti į lokalo vairą prievarta. 
Būtų nelikę nei klubo langų 
ir kėdžių, o galvelių būtų bu
vę daugybė suskaldyta, jeigu 
pirmininkas būtų atidaręs su
sirinkimą.

Kas tame buvo kaltas. Iš 
paviršiaus žiūrint į tą dalyką 
vyriausiu kaltininku buvo 
menševikai unijos išdavikai. 
Bet jeigu iš to nebūtų dolerių, 
veikiausia, neužsiiminėtų nei 
su išdavystėmis. Jiems unijos 
reikalus išduoti taip, kaip ci-
garetę surūkyti. Jeigu jie drįs
ta ne savo pažvalgų žmogų

Jauna motina surinko 
87 parašus taikai

*

Jauna newyorkiete, dviejų 
mažamečių Vaikų motina, be
giu dviejų savaičių surinko 87 
parašus ' po peticijomis, pra
šančiomis taikos per didžiųjų 
valstybių susitarimą.

Kaip jinai tai galėjo atlik
ti ? Daug kas geresnėse sąly
gose esant tiek nenudirbo.
. Parašai patys neatėjo nei 
jai. Ryžtingumas ir sistema 
jai padėjo. Vyrui parėjus iš 
darbo, vieną valandą tarp 3—• 
4 po pietų ji išeidavo į susie- 
diją. Ji ėjo nuo buto lig buto. 
Tomis valandomis daugumos 
gyventojų namie Berado. Ta- ’ 
čiau iš tų, kuriuos rado, iš di
delės daugumos gavo po para
šą taikai.

Atplaukė pusė laivo
Brooklyno uostan ties 2 3rd 

St. prieplauka atplaukė pusė 
pertrūkusio laivo Fort Mercef 
su 16 marininkų, kurie laikėsi 
ant traukiamo uostan laivo 
iki galo. Audringa jūra per
mušė laivą ties Cape Cod sa
vaite anksčiau'.

I------ --- -

Unijistai pasikvietė 
Nelsoną į svečius

Steve Nelson ir Ben Carea- 
thers, pittsburghiečiai,' perse
kiojami einant Smith įstatu, 
New Yorko unfjistų buvo pa
kviesti garbės svečiais. Jiems 
susitikti masinis mitingas su į- 
domia programa ir arbatėle 
surengtas ’vasario 23-čios po
pietį nuo 3 iki 7. Įvyko Hotel 
Brevoort, prie 5th Avenue ir 
8th.St. U-s.

■ Vasario 17 d. įvyko Lietu
vių Taikos Komiteto sušauk
tas susirinkimas. Tai buvo 
skaitlingas susirinkimas. Ap
tarta visa eilė svarbių taiką 
liečiančių klausimų.

Susirinkusieji vienbalsiai 
užgyre Amerikinės Taikos 
Krusados šaukiamą suvažiavh 
mą Washingtone kovo 20 d. 
Pasižadėjo darbuotis, kad pa
siųsti nemažai lietuvių delega
tų.
Nusitarta paspartinti parašų 

rinkimą. Ant vietos nemažai 
parašų surinkta. Taipgi pasi
dalino peticijomis,, kad dau
giau pasidarbuoti. Parašų 
rinkimas tęsis iki kovo 20 d.

Susirinkusieji išsireiškė, jog 
jie pasiūlys savo organizaci- 
j.ų susirinkimuose aptarti pa
rašų rinkimą, delegatų į Wa
shingtons siuntimą ir finansų 
sukėlimą.

Nusitarta sušaukti konfe
renciją sekmadienį, kovo 2, 
Liberty . Auditorijoje, Rich
mond Hill, N. Y. Tada bus ga
lutinai aptarta delegatų siun
timo klausirnas.

Kovo 2 d. konferencija to- 
dė’l yrą labai svarbi. Kviečia
me, draugijų, kuopų atstovus 
ar valdybas dalyvauti. Taipgi

LLD 1 kp. nariams
Kuopos susirinkimas įvyks 

vasario 28 d., 7:30 vakaro, 
■L. A. Pil. Klubo salėje, 280 
Union Avė. Visiems nariams 
svarbu dalyvauti. Sekr.

(39—40) 
__ i--------—-------------------  
išduoti, prieš jį neteisingai liu
dyti, tai turi būti visiems aiš
ku, kad tas prakeiktas pini
gas verčia juos taip elgtis.

Steve Nelsonui 
pagerbti pobūvis

Vasario 21 d. Jugoslavų 
Liaudies Namo patalpose
(Niujorke) įvyko Steve Nel
sonui pagerbti pobūvis.

Dalyvavo apie puse šimto 
žmonių, (įauginusiai atstovų 
nuo tautinių grupių, tarp ku
rių Steve Nelsonas ilgai dirbo, 
kurioms jis yra gerai pažįsta
mas ir kurių gerbiamas.

Užkandžių metu kalbėjo 
pats Steve Nelsonas. Jis vaiz
džiai nušvietė (trumpais bruo
žais) savo teismo eigą Pitts- 
burghe, parodydamas, kokio
se sunkiose aplinkybėse ir są
lygose jam teko vesti savo 
apsigynimo reikalą teisme, 
kuriame viešpatauja ..plieno 
trustas.

Kaip žinia, Nelsonas savo 
teisme buvo ir advokatas, pats 
save gynė. Kad jis buvo su
rastas kaltų, — natūralu. Nes, 
anot jo, prie dvylikos dziuri- 
manų prisidėjo tryliktas — 
karinė isterija.

■ Nelsono byla yra apeliuota 
į aukštesnį teismą. Be to, šis 
Ispanijos karo veteranas ir 
uolus darbininkų judėjime 
veikėjas laukia kito teismo, 
teismo pagal Smith o aktą.

Praėjusiąja metais Nelsonas 
turėjo didelę automobilio ne-Į 
laimę, kurioje buvo sužeistas. 
Jis dar vis nėra pilnai pasvei
kęs, vaikščioja pasiremdamas 
lazdele. Tačiau dvasioje Nel
sonas yra tvirtas ir pilnas ge
ro ūpo. Jis, kaip ir kiti, turį 
akis, mato, jog Amerikos žmo
nės pradeda įmatyti, kur link 
veda Trumano vyriausybe ii'; 
jie ima karinės isterijos poli
tikai priešintis.

Nelsonui gintis teismuose 
buvo įteikta nuo jo draugų ir 
prietelių dovanėle.

Pobūvyj dalyvavo ir vienas 
lietuvių atstovas. Koresp.

Sekmadienio vakarą tiltai ir 
tuneliai buvo užsibrukę auto
mobiliais ir busais. Minįos 
miestiečių buvę išvykę užmies- 
tin švenčių proga.

____ _ i i 
gali dalyvauti visi tie, kuriems 
rūpi taikos reikalai.

Konferencija prasidės ly
gią! 1 vai. po pietų ir baigsis 
apie 3 vai.' po pietų, nes vė
liau bus rodoma garsioji fil
mą “Taika Laimės.”

Lietuvių Taikos 
Komitetas

Ruoškitės gegužinei
Viso Didžiojo New Yorko ir 

artimųjų apylinkių konferen
cija Gegužės Pirmosios para
do reikalams įvyks kovo 29-tą, 
1 iki 5 po pietų, New Yorke. 
Organizacijos prašomos pa
skirti delegatus. Registracija 
$1. Reikia atsiminti ir finansi
nę problemą. Kur išgalima, 
paskirti pinigų iš iždo. Pinigų 
reikės lietuvių būrio reikme
nims. Ir privalome nors kiek 
prisidėti bendriesiems geguži
nės suruošimo darbams.
Konferenciją šaukia praėju

sių metų gegužinės komitetas, 
kuris galioja iki šiemetinė 
konferencija išrinks savo ko
mitetą. Lietuvių Komiteto

Atstovas

STUDENTAI PROTESTUOJA

New Yorko studentai pro
testuoja, kad New Yorlpo 
Miesto Kolegijos viršininkas 
Egbert Turney atsisakė paliu
dyti tūlos mokslą baigusios 
mokytojos tinkamumą moky
ti. Be tokio liūdymo mokyto
ja negali gauti vietos. O liū
dymo nedavęs dėl to, kad jis 
paabejojęs apie jos “ištiki
mybę.V

. Mokytojos vardas tuo tar- 
,pu nebuvo paskelbtas. Stu
dentai' ją apginti stojo ne 
kaipo pažįstamą asmenį, bet

kaipo principą, kad asmuo tu
ri teisę praktikuoti mokyto
jaus profesiją be išsižadėjimo 
savo religinių, politinių ar 
tautinių pažiūrų. Kad jis turi 
teisę tebepasilikti laisvu žmo
gumi.

Kova dar nebaigta

Levittown persekiojamasis 
gyventojas Adolph Ross pa
reiškė, kad kova prieš evikci- 
jas dar nepabaigta. Jis kvietė 
visus laikytis vieningai iki Le
vittown projekte butai taps 
atvirais ir negrams.

Nauja džiūre
New Yorke teisėjas God-

SUSIRINKIMAI
WORCESTER, MASS.

Sekmadionj, kovo (March) 2 die
ną, 29 Endicott St. įvyks smagus 
pokyliukas, kurį rengia LLD 155 
kuopa. Apart* skaniai paruoštų už
kandžių, bus graži jdomi programa. 
J. Kižys rodys pilmų rinkinį, o Ai
do Choro šokikų grupė pademon
struos keletą naujų šokių. Pradžią 
5 vai. vakare. (40-41)

HARRISON, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį po pietų, 3 vai., March 
(Kovo) 2 d. ,toj pačioj vietoj, 17 
Ann St. Meldžiu atsilankyti skait
lingai, nes turėsimo daug dalykų 
aptarti, ypač apie Laisvės finansinio 
fondo sukūrimą. Taipgi dar yra na
rių, kurie neužsimokėję šių metų 
duokles; pasistengkite draugai atsi
lyginti. — Kviečia Valdyba.

(39-40)'

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 Moterų kuopa ren

gia didelį Rankiotą, kur bus skanių 
valgių ir gėrimų. Bus didelis progra
mas, kurį išpildys ’Aido Choro Šo
kikų Grupė ir J. Kiszius parodys 
įvairių ir įdomių paveikslų. įvyks 
kovo (March) 2 dieną (sekmadienį), 
kaip 5 vai., Lietuvių Svetainėj, 29 
Endicott St. Kviečiame visus Wor
cester ir' apylinkės lietuvius atsilan
kyti ir linksmai praleisti laiką. — 
A. W. (39-40)

PHILADELPHIA, PA. 
Svarbus Susirinkimas

ALDLD kuopų ir Moterų Klubo 
narių susirinkimas įvyks nedėliojo, 
kovo 2 d., Rusų klube, 1150 N. 4th 
St. Moterų susirinkimas įvyks kaip 
3 vai., o ALDLD kuopų kaip 4 vai. 
Šis susirinkimas labai svarbus tuom, 
kad 8 dieną kovo įvyksta šaunusis 
“Vagių Vakarėlis,” 414 Green St. 
Jame dalyvaus Lyros Choras ir gar
sioji d. J. Ivanausko “Kepurninkų 
Orkestrą. Rengėjais yra minėtos 
kuopos Todėl svarbu gerai prisi
rengti. Atsilankykite laiku. — Ko
mitetas. (39-40)

MONTELLO, MASS.
Mėnesinis susirinkimas LLD 6 kp. 

įvyks kovo 3 d., Lietuvių Tautiško 
Namo kambariuose, 7:30 vai. vaka
re. Visi nariai prašomi dalyvauti, 
nes yra daug reikalų, kuriuos turime 
aptarti.

EGZAMINUOJAM ARIS 
RAŠOME RECEPTUS

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial 
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dard prisiekdino specialę 
d žiūrę, kuriai pavesta tyrinėti 
raketierius. Bet ji įgalinta 
liesti tiktai paprastuosius. 
Taksų suktybėms tyrinėti į- 
galintas brooklynietis džiūrės 
skyrius.

Ant Medžiu Prinokę^ I 
Oranges ir Grapefruits

Po .$1.50 už Bušelį
Prisiųskite už vaisius $1.50, 

o persiuntimą užsimokėsite j 

ekspresmanui, kai atveš.

Geo Bernotas į
R. 1, Box 399, Valrica, Florida

PRANEŠIMAI j
MONTELLO, MASS.

Mūsų parengimai, kurie įvyks ko
vo menesį Lietuvių Taupi iško Na
mo žemutinėje salėje:

Birutės Pašalpinė Draugija rengia į 
metinį Balių, Vakarienę ir Koncer
tą, kuris įvyks kwo (March) 15 d., 
7 vai. vakare, įėjimas 99 centai.

Kovo 23 d. įvyks 'LLD 7-to apskr. 
prakalbų maršrutas. Prelegentas A. 
Bimba, Pradžia 2:30 tval. po pietų 
įžangos nėra. Rengia LLD 6 kp. > 
komitetas.

Kovo 29 d. bus įvairumų links
mas vakaras su perstatymu: “Ge
riau Dainelė, negu Šposai,” su 14 
skirtingų dainų. Sutaisė Ona Bou- 
vier-Mineikytė. Dalyvaus ir Npr- 
vvoodo Vyrų Ensamblis. Pradžiai 7 | 
vai. vakare. Bus gerų valgių irfgė- į 
rimų. — Geo. Shimaitis.

(39-40)

SO. BOSTON, MASS.
EKSTRA! EKSTRA! EKSTRA! j

LLD 2 kp. rengia krutamas pa
veikslus nedėlioj, 9 d. March (ko
vo), 318 W. Broadway. ^Pradžia 7 
va), vakare. Prašome vietinius ir Į 
apylinkės lietuvius dalyvauti šiame 
parengime; būsite visi užganėdinti 
paveikslais, kuriuos matysite, nes 
pirmas istoriškas parengimas So. 
Bostone. Bus ir svečių iš kitur. — | 
Kviečia Rengėjai.

(39-40)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street 
Cor. Hewes St. T*“*

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių . kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G.
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6238
I

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen* 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais nMaryt*




