
Kai Norėjo, Tai “Apako.’’ 
Blofas ir Tikrovė.
Lai Žrpogus Važiuoja N amo! 
Atsiprašo už Popiežių. 
Teisė ant Savo Gyvybės. 
Nors Žino, bet Klausia.

Rašo A. BIMBA

Sausio 1 dieną Washingtone 
įvyko demokratų kongresma- 
nų kokosas. Vienas k on gr os
manas, sakoma, labai norėjo 
pateikti įnešimą, kad demo
kratai panaikintų Neameriki- 
nės Veiklos Komitetą, tą iš
garsėjusią raganų medžiojimo 
įstaigą.

Bet kada tik tas vargšas 
kongresmanas ranką iškelda
vo, kokuso pirmininkas užsi
merkdavo ir jo rankos nema
tydavo. Pagal reikalą, pir
mininkas apako!

★ ★ ★
Argi mes nesakėme^ kad 

BALF seimo nutarimas su
rinkti penkis milijonus dole
rių yra grynas blofas? Da
bar jau taip mano ir pati 
Fondo valdyba. Ji jau prašo 
ne penkių milijonų, bet viso 
labo tik $962,000.

Bet ir šį prašymą drąsiai 
galimo vadinti blofu. Kuni
gas Končius puikiai žino, kad 
Amerikos lietuviai jam tiek 
pinigų nesudės.

★ ★ ★
Skaitau labai įdomų atvi

rą laišką prezidentui Truma- 
nui. Jį pasirašo 44 žymūs 
amerikiečiai. Jie prašo prezi
dentą Trumaną leisti Gerhart 
Eisleriui, komunistui, ramiai 
apleisti šią šalį ii’ sugrįžti Vo
kietijon.

Eisleris čia pakliuvo ne savo 
valia, — jis vyko Meksikon, 
bet čia buvo mūsų valdžios 
sulaikytas. Viskas, ko jis no
ri ir reikalauja, tai teisės 
grįžti namo.

Kodėl jo neišleidžia? Ke
turiasdešimt keturi mokyti vi
suomenininkai prašo patį pre
zidentą Eislerio prašymą pa
tenkinti.

★ ★ ★
Kunigų Amerikos redakto

rius nužemintai prašo lietu
vius nesupykti ant popiežiaus. 
Mat, popiežius panaikino Vo
kietijoje Lietuvių Delegatūrą j 
ir įsakė lietuviams katalikams) 
klausyti vokiečių dvasininkų 
diktavimo.

Beveik per ašaras Amerikos 
redaktorius sako: “Vatikanas 
lietuviu tautai ir lietuviams 
blogo nelinkėjo, nelinki ir ne
linkės.” (Am., sausio 7 d.)

Argi tain ? O kaip su po
piežiaus atsinešimu linkui 
Vilniaus krašto? Argi popie
žius nebuvo tą kraštą paau
kojęs Lenkijai ?

★ ★ ★
Ar žmogus turi teisę ant 

savo gyvybės?
Šį'klausimą kelia 379 pro

testantų vi eros kunigai ir žy
dų rabinai. Jie’ reikalauja 
New Yorko valstijoje tokio 
įstatymo, kuris teisę ant savo 
gyvybės pripažintų kiekvie
nam asmeniui.

Jeigu žmogus sunkiai ser
ga, ne.betup vilties' pagyti, 
jeigu jis prašo, kad gydyto
jai jam gyvybę gražiai sunai
kintų, lai jis turi tą teisę! 
Jei jis nebenori gyventi, kodėl 
jis negali pasisamdyti nužu-

> dytoją?
Įdomus klausimas. Iki šiol 

tokia teisė žmogui nebuvo 
pripažinta. Ar nori, ar neno
ri, turi gyventi ir tiek. Nie
kas neturi teisės tau atimti 
gyvybę už jokius tavo paties 
pinigus! i

Dar apie tuos penkis mili
jonus dolerių. Brooklyno Vie
nybėje Bronys Raila norėtų 
Žinoti; kur tie milijonai nuei
tų ? Ar tikrai “bešališkai” 
tie doleriai būtų praleisti ?

O man atrodo, kad pats Rai
la tai puikiai žino. Jis ne
gali nežinoti, kad iš klerikalų 
bešališkumo galima tikėtis

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

ATIDĖLIOJAMAS TAI 10- 
HARTLEY’O ĮSTAIYMO 
ATŠAUKIMAS KONGRESE
Demokratu Vadas Pakišo Kitus Siūlymus Spręst Pirma, 
Negu Bus Prieita prie Wagnerio Įstatymo Grąžinimo

Washington. — CIO ir 
Darbo Federacijos centrai 
kritikuoja demokratų vadus 
Kongrese už bandymą to
lyn nustumti Taftb-Hart- 
ley’o įstatymo panaikinimą, 
o Wagnerio įstatymo sugrą
žinimą. — Wagnerio įstaty
mas buvo palankus darbo 
unijoms.

Demokratas senatorius 
Elbertas Thomas, darbinės 
Senato komisijos pirminin
kas, įnešė sumanymą at
šaukti Tafto - Hartley’o į- 
statymą ir sugrąžinti Wag
nerio įstatymą su preziden
to Trumano nurodytais ne
va pagerinimais. Bet sena
torius Thomas siūlė pir
miau svarstyti ir spręsti 
tris kitus, vadinamus “ne
ginčijamus” jo sumanymus:

Pakelti būtinai mokėtiną 
darbininkam algą nuo 40 i- 
ki 75 centų valandai; pas
kirti $300,000,000 paramos 
apšvietai ir įkurti Naciona-

Roma. — Popiežiaus poli
tikai sakėsi gavę žinią, jog 
Vengrijos valdžia mokės 
reguliarę algą katalikų ku
nigam.

Legionas Reikalauja 
Visuotino Muštro

Washington. — Ameriko
nų Legiono (karo vetera
nų) valdyba pareiškė, jog 
Legionas darys kuo stip
riausią spaudimą Kongre
sui, kad išleistų įstatymą 
verstinai kariniai lavinti 
visus jaunuolius, baigusius 
17 metų amžiaus.

(Visuotino karinio lavini
mo reikalavo prez. Truma- 
nas, kalbėdamas Kongrese 
sausio 5 d.)

Dar $70,000,000 
Atominei Gamybai

/
Oak Ridge, Tenn.— Da

vidas E. Lilienthal, valdinės 
Atomų Jėgos Komisijos pir
mininkas, pranešė, jog čia 
bus pastatytas naujas fab
rikas gaminti atominių 
bombų medžiagai uraniu- 
mui num. 235. Fabrikas lė- 
šuos 70 milionų dolerių. Jam 
pastatyti reikės dvejų metų 
laiko.

Jeruzalė. — ' Teigiama, 
kad Izraelis turi 114 karinių 
lėktuvų, kurie esą gauti iš 
čechoslovakijos.

tik tiek, kiek iš ožio pieno. 
Niekada jokiam visuomeni
niam darbe mūsų dvasininkai 
nėra parodę nė .krislelio be
šališkumo.

Duokite jiems penkis mili
jonus, ir jie visus iki vienam 
praleis tik savo srovės inte-. 
resų sustiprirtimui. Jei iš ku
nigo nori bešališkumo, nepri- 
leisk jo prie dolerio!
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lę Mokslo Įstaigą.
O iki šie trys pasiūlymai 

bus Kongreso apsvarstyti ir 
išspręsti, tai sugaiš bent iki 
kovo mėnesio. Tuo tarpu 
Tafto - Hartley’o įstatymas 
vis bus naudojamas kaip 
buožė prieš unijas ir strei
ko teisę.

Darbo Federacijos ir CIO 
unijų vadai reikalavo pir
miausiai panaikint Tafto- 
Hartley’o įstatymą, sugrą
žint Wagnerio įstatymą, o 
tik paskui daryt šiokius bei 
tokius pakeitimus Wagnerio 
įstatyme.

Senatoriaus Thomaso- 
Trumano pataisymai šiam 
įstatymui taipgi reikalauja 
aprėžti streiko teisę.

Atominis Laikrodis Tikriau 
Už Žvaigždes Rodo Laiką

Washington. — Valdinis 
Standardų Biuras pranešė, 
jog išrastas atominis laik
rodis tikriau rodo laiką, ne
gu žvaigždžių judėjimai ar 
žemės sukimasis aplink sa
vo ašį arba jos kelionė ap
link saulę.

Naujasis laikrodis skai
čiuoja laiką pagal amonijos 
atomų virpėjimų tankuma. 
Atomų virpėjimus “tėmija” 
begaliniai jautrūs radijo 
prietaisai.
Šis laikrodis nedarąs klai

dos nė tiek, kaip jeigu se
kundą padalintum į 20 mi
lionų dalelių ir imtum vie
ną tokią laiko dalelę.

J. Tautą Saugumo Taryba 
Sugrįžo į .Ameriką

Lake Success, N. Y. —Iš 
Paryžiaus sugrįžo Jungti
nių Tautų Saugumo Taryba 
ir saus. 7 d. pradėjo čia po
sėdžiauti. Teigiama, kad ta
ryba pirmiausiai svarstys 
klausimą dėl Holandijos ką; 
ro prieš Indonezijos respub
lika.

Karinis Skandinavijos 
Ministrą Pasitarimas

Stockholm, šved.— Šve
dijos, Norvegijos ir Danijos 
premjerai ir karo ministrai 
slaptai tarėsi, kaip tie kraš
tai bendradarbiaus kariniai 
ir politiniai.

(Anglai-amerikonai trau
kia tuos Skandinavijos kra
štus į “Šiaurinio Atlanto” 
karinę santarvę prieš Sovie
tų Sąjungą.)

Sovietai Grąžina Anglų 
Paskolintus Laivus

London. — Sovietų Są
junga netrukus sugrąžins 
Anglijai 12 karinių laivų, 
kurie buvo Sovietam pasko
linti karo metu. Tarp jų yra 
tik vienas stambus laivas, 
Royal Sovereign; y si nu
senę.

Tolimųjų Rytų Komisija Užgyre 
MacArthur o Užgynimų Streikuoti 

_______ I 
Anglijos ir septynių kitų 
kraštų atstovai komisijoje 
balsavo prieš jį; Kinijos at
stovas susilaikė nuo balsa
vimo, ir tik Paniuškinas 
balsavo už savo pasiūlymą.

Taip Tolimųjų Rytų Ko
misija užgyrė generolo 
MacArthuro įsakymą, kuris 
uždraudė milionams valdi
nių Japonijos darbininkų 
streikuoti ir užgynė tų dar
bininkų unijoms net dery
bas vesti su japonų valdžia 
dėl reikalaujamų pagerini
mu.

Japonijos seimas, Mac- 
Arthurui įsakius, priėmė tą 
uždraudimą kaip įstatymą, y

Armijos Komisija Prašo Pakeist 
Mirties Bausmę 29 Naciams

Washington. — Sovietų 
ambasadorius Aleksandras 
Paniuškinas^ kreipėsi į čio- 
naitinę Tolimųjų Rytų Ko
misiją; reikalavo pasmerkt 
generolą MacArthurą, kad 
jis uždraudė valdiniams Ja
ponijos darbininkams strei
kuoti.

Paniuškinas nurodė, kad 
MacArthuro įsakymas prieš 
japonų darbininkų teisę 
streikuoti laužo Potsdamo 
konferencijos tarimą. Tas 
tarimas pripažino demokra
tines , laisves japonam dar
bininkam.

Paniuškino pasiūlymas 
buvo atmestas. Amerikos,

Washington. — Ameriki
nės ąrmijos komisija, pir
mininkaujant Texas teisėjui 
Gordonui Simpsonui, patarė, 
pakeisti mirties bausmę ka
lėjimu iki gyvos galvos ar 
trumpiau 29-iems vokie
čiams, kurie buvo nusmerk- 
ti mirti.

Pagal komisijos patari
mą, turėtu būti dovanota 
gyvybė ir 12 vokiečių, kurie 
kulkosvaidžiais sušaudė pa
imtus nelaisvėn 83 Ameri- i 
kos kareivius laike mūšio I 
ties Malmedy, Belgijoj.

Komisijos p i rmininkas 
nuaiškino, kad “per nepa-| 
prastą karinį įkaitimą” vo

Vėl Atidėtas Teismas 
Randonbaubiui Koiu 
gresmanui P. Thomasui

Washington. — Federalis 
teisėjas Schweinhaut ati
dėjo iki vasario 7 d. teismą 
raudonbaubiui republikonui 
kongresmanui J. Parnell 
Thomasui, buvusiam kong- 
resmanų Neamerikinės Vei
klos Komiteto pirmininkui. 
Thomas sakosi sergąs ner
vų suirimais ir kitais ga
lais.

Valdžia kaltina Thomasą, 
kad jis neva samdė rašti
ninkes oficialiams darbams 
atlikti ir jų vardu ėmė sau 
iš valdžios algas. Tai nebu
vėlės “raštininkės”, kurios 
nieko panašaus nedirbo.

Pirmą kartą teismas Tho
masui buvo atidėtas nuo 
sausio 10 iki saus. 17 d.

Gen. de Gaulle Šaukia 
Nušluot Respubliką

—t----
Paryžius. — Francu zų 

fašistų vadas generolas Ch. 
de Gaulle šaukia juos su
glausti savo eiles ir šiemet 
nušluoti esamąją respubli
kos valdžią per balsavimus 
arba per “įvykių jėgą” (su
prask, fašistinį sukilimą). 
Rašydamas savo partijos 
laikraštyje, de Gaulle pasa
koja, būk jo šalininkai at
stovaują “žmonių valią.”

ORAS.—Nešalta, niauku. 

kiečiai nužudė tuos jankius 
belaisvius.

Karinis amerikonų gu
bernatorius Vokietijai, ge
nerolas Lucius Clay pats 
pakeitė mirties bausmę 31 
vokiečiui, kurie buvo nu- 
smerkti pakart kaip aršūs 
kariniai kriminalistai.

Jungtinių Valstijų armi
jos sekretorius Royall įsakė 
sustabdyti mirties 'bausmės 
įvykdymą 139 nusmerk- 
tiems vokiečiams, iki bus 
pernagrinėtos bylos prieš 
juos.

Viso iki šiol buvo numa
rinta 152 kariniai vokiečiu 
piktadariai, pagal ameriko
nų karo teismo sprendimus.

Jaukią Patarėjas Ch. 
Lindbergh—Nacis, Sako 
Berlyno Laikraštis

Berlin. — Jungtinės Val
stijos , atsiuntė Vokietijon 
fašistuojantį pulk. Charlesą 
Lindberghą, buvusį lakūną, 
kad jis duotų patarimus ten 
amerikonam oro jėgų ko- 
mandieriam.

■ Vokiečių dienraštis Ber
liner Zeitung, leidžiamas 
sovietinėje Berlyno dalyje, 
vadina Lindberghą ameriki
niu naciu ir sako:

— Jungtinių Valstijų ar
mijos sekretorius Kenne- 
thas Royall siunčia Vokie
tijon didžiausius ameriki
nius nacius, kad jie čia 
baigtų savo ‘apšvietą.’ Tuo 
tarpu uoliausi rudmarški- 
niai nacių specialistai Ame
rikon gabenami.

t

Dean Acheson-Naujas 
Valstybės Sekretorius

Washington, saus. 7. — 
Nuo sausio 20 d. pasitrauks 
iš vietos valstybės sekreto
rius generolas George Mar-, 
shall. Jo vieton prezidentas, 
Trumanas paskyrė Deaną 
Achesoną.

Kartu su Marshallu atsi
statydina jo pavaduotojas 
Lovett’as, Wall S try to ban
kininkas. Jo vieton paskir
tas James Webb.

Marshallas tebeserga po 
operacijos, kur buvo iš
pjautas jam vienas inkstas.

Metai XXXIX. Dienraščio XXXI.

WM. BUULITTAS RAGINA 
AMERIKONUS VADOVAUT 
ČIANGO ARMIJOMS
Reikalauja Čiangui Amerikos Lakūnu ir Dar $800,000,000, 
Kad Bent Liekamą Pusę Kinijos Apgint nuo Liaudininką

Washington. — William 
C. Bullitt, buvęs Amerikos 
ambasadorius Sovietams ir 
Francijai, šaukė Ameriką 
paimt savo vadovybėn Či- 
ang Kai-šeko tautininkų ar
mijas Kinijoje, nes kitaip 
kinų komunistai galį užka
riauti ir pietinę Kinijos pu
sę ir “nušluoti visą Aziją.”

Bullittas neseniai sugrįžo 
iš Kinijos. Jį ten pasiuntė 
bendras senatorių - kong- 
resmartų komitetas, kaip tė- 
mytoją karo tarp Čiang 
Kai - šėko tautininkų ir ki
nu liaudininku - komunistų.

Sausio 6 d. Bullittas da
vė raportą slaptam to ko
miteto susirinkimui.

Jisai siūlė sekamus žings
nius “gelbėti” pusei Kinijos,

Mato Graikijos Monarcho- 
Fašistą Bankrūtą

Paryžius. — Neseniai su
grįžęs iš Graikijos C. L. 
Sulzberger, New Yorko 
Times korespondentas, pri
pažįsta, kad monarcho-fa- 
šistų valdžia klampina tą 
šalį vis giliau į bankrūtą, 
nežiūrint šimtų milionų 
dolerių paramos jai iš Ame
rikos. Laukų derliai dar 
trečdalį nupuolė.

Mbnarchistams nepavy
ko pakirsti demokratinių 
partizanų jėgų.

(Partizanai atg r i e b ė 
Grammos kalnyną ir veda 
ofensyvą Vitsi srityje.)

Anglai Siūlo Savo Planą 
Prieš Kinu Komunistus

Anglai. — Anglijos val
džia perša savo planą Ame
rikai dėl kovos prieš kinų 
komunistus - liaudininkus. 
Anglai siūlo, kad ameriko
nai ir anglai išvien veiktų 
komunistams atmušti Kini
joje ir užkirsti jiem kelią į 
kitus Azijos kraštus.

Sustabdyti Mūšiai Tarp 
Izraelio ir Egiptėnų

Lake Success. — Prane
šama, jog Izraelis ir egip- 
tėnai - arabai sutiko sustab
dyt karo veiksmus, pagal 
Jungtinių Tautų įsakymą.

Vieni ir kiti pasitrauksią 
atgal iki tų pozicijų Nege- 
ve, pietinėje Palestinoje, 
kur buvo pirm keleto savai
čių.

Izraelis ir Egiptas žada 
vesti tiesiogines derybas dėl 
paliaubų.

(Anglija įtarė, kad izrae
liečiai dar tebelaiko užėmę 
vieną stiprią poziciją Egip
te.)

, Buenos Aires. — Kardi
nolas Copello pašalino iš 
parapijos kunigą Jose M. 
Dunphy už tai, kad kunigas 
kritikavo Argentinos dik
tatorių Peroną.
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į pietus nuo Yangtze upės:
Pasiųsti čiangui talkon 

gabiausią, kovingiausią A- 
merikos generolą ir kitus 
aukštus jankių karininkus. 
Amerikiniai karininkai tu
ri duoti patvarkymus Čian- 
go tautininkams, kaip ka
riauti.

Kongresas privalo leisti 
sudaryt “savanorių” jankių 
lakūnų būrį oro karui prieš 
kinų komunistus.

Kongresas turi kuo grei
čiausiai paskirti 800 milio
nų dolerių kariniam ir ūki
niam Čiang Kai-šeko 'Stip
rinimui per 12 mėnesių. 
Reikią 200 milionų dolerių 
vien Čiango tautininkams 
atsilaikyti paliai Yangtze u- 
pės liniją.

Amerikonai privalo išla
vinti ir apginkluoti naujas 
tautininkų divizijas.

Bullittas gąsdino Ameri
ką, kad' jeigu nepaskubės 
Kinijos tautininkams su to
kia pagalba, tai komunistai 
galės sumobilizuot visą Azi
ją, o tuomet, girdi, sunku 
būtų Amerikai kariauti 
(prieš Sovietus).

Žada Dar $300,000,000 
Pietinei Korėjai

Seoul, Korėja. — Mar
shall plano atstovas Eric 
H. Biddle pranešė, jog A- 
merikos valdžia planuoja 
paskirti pietinei Korėjai 
$300,000,000 iš Marshallo 
fondo. Už tuos pinigus tu
rėsią būti keliama jos pra
monė ir ūkis.

(Pietinės Korėjos pusė y- 
ra amerikonų armijos už
imta.)

Liaudininkai Naikina 
Apsuptą Čiango Armiją z

Nanking, Kinija. — Kinų 
komunistai-liaudininkai ne- 
atlaidžiai naikina Čiang 
Kai - šėko tautininkų armi
ją, apsuptą už 150 mylių į 
šiaurvakarius nuo sostinės 
Nankingo.

Liaudininkų artiler i j a 
bombard uoja apgultus 
Tientsine tautininkus.

Austrijoj Jankiai Statysią 
Karines Lėktuvą Aikštes

Viena, Austrija. —Jung
tinės Valstijos rengiasi duo
ti Austrijos valdžiai «38 mi- 
lionus dolerių karinėms lėk
tuvų aikštėms statyti ame
rikonų užimtoje Austrijos 
dalyje. Tatai praneša laik
raštis Oesterreichische Zei
tung, leidžiamas vokiečių 
kalba sovietinėje sostinės 
Vienos dalyje.

Bagdad. — Gen. Nuri as
said sudarė naują Irako mi
nistrų kabinetą.

' ..'O.
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Kas Ką Rašo ir Sako
“VISKAM PASIRUOŠĘS”

So. Bostono Darbininkas 
viską žinąs apie Vengrijos 
kardinolą Mindszenty. Jis 
žinąs,»kad tas kardinolas y- 
ra “pilnai pasiruošęs mirti”, 
arba kalėjime būti “marina
mu.”

Galimas daiktas, kad tai 
tiesa. Kardinolas Mindszen
ty žino savo nuodėmes prieš 
savo tautą ir visą žmoniją. 
Jis žino, kaip sunkiai jis nu
sidėjo ir turės dabar skan
džiai pakutavoti. Tikroje 
demokratijoje aukštas sto
nas nėra ir negali būti kri
minalisto apsauga. Tai žino 
pats kardinolas.

Prezidento Trumano Kalba
“Man smagu šiam 81-majam Kongresui pranešti, jog 

padėtis mūšų krašte yra gera...”
Šituo sakiniu prezidentas Trumanas pradėjo savo isto

rinę kalbą, pateiktą 81-majam Kongresui sausio 5 dieną.
Tačiau pats prezidentas, pakalbėjęs dešimt minučių, 

surado, kad tasai optimistinis sakinys buvo “perdėtas”. 
Nes Trumanas išdėstė sekamus didžiuosius trūkumus, 
liečiančius Amerikos žmones:

Monopolistinis kapitalas ryja smulkiuosius biznierius.
Mūsų farmeriai dar vis patys nežino, ko jie laukia— 

neturi užtikrintos ateities.
Tūli mūsų krašto gamtiniai resursai dar vis be ato

dairos eikvojami.
Mums tebestokuoja elektrinės pajėgos.
Penki milijonai šeimų dar vis tebegyvena lūšnynuose 

ir “gaisriniuose slastuose.”
Trys milijonai šeimų priversti gyventi prie kitų šei

mų dėl stokos butų.
Mūsų žmonių sveikata toli atsilikusi nuo medikalinio 

mokslo progreso: Atitinkamas medikalinis žmonių aprū
pinimas taip brangiai lėšuoja, kad juo negali pasinaudoti 
didžiulė mūsų krašto piliečių dauguma.

Daugelyj vietų mūsų mokyklos visiškai netinkamos 
mokslui.

Mūsų demokratiniai idealai dažnai pažeidžiami prie- i džiųjų salų Viduržemio jū- 
tarties ir netolerancijos. x | r°je- Ji užima apie 3,572

Tai “litanija” 1
ši “litanija”, šis sąrašas parodo, jog toli gražu nėra vis
kas gerai mūsų krašte.

Prezidentas, aišku, siūlė visa tai pataisyti ir jo siūly
muose buvo gerų dalykų. Pavyzdžiui, jis siūlė išleisti į- ■ k 
statymą, pagal kurį būtų nustatyta darbininko minimum 
alga 75 centai valandai; jis siūlė praplėsti socialinio drau
dimo įstatymą, pagal kurį būtų apimta daugiau žmonių 
ir tie, kurie yra apimti, turėtų gauti po didesnes sumas, 
negu gauna ligi šiol.

Tačiau, greta gerų siūlymų, kurių, netenka nei sakyti, 
Kongresas nevykdys gyveniman pilnumoje ir preziden
tas nedarys į Kongresą spaudimo, kad jis juos vykdytų, 
prezidentas siūlė neaiškių ir tokių, kurie aiškiai kontra- 
diktuoja pirmesnius geresnius siūlymus.

Jis reikalavo atmesti Tafto-Hartley įstatymą, — gerai, 
—bet ten pat jis ragino Kongresą praleisti, vietoj Tafto- 
Hartley, naują įstatymą, kuris įnimtų tokius punktus, 
prieš kuriuos organizuoti darbininkai kovoja, kurie dar
bininkams kenksmingi.

Tai ne viskas.
Norint pravesti prezidento Trumano naminę progra“ 

mLą gyveniman, reikėtų sumobilizuoti visas krašto pajė-

ABUDU MELUOJA 
NERAUSDAMI

Kunigų Draugas atsidūrė 
tarpe dviejų savo bendra
darbių ir nebežino, kuriuo 
tikėti. Girdi, “gruodžio 28 
d. laidoje tilpo mūsų kores
pondento Vyt. Arūno prane
šimas, jog Maskva skelbia 
net per radiją, kad Lietu
voje įvyko ūkininkų sukili
mas. Jam numalšinti Mas
kva pasiuntusi tris' divizi
jas kariuomenės.” Betgi

KOMUNISTAI 
CYPRUS’O SALOJE

Cyprus sala — viena di-
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blogybių, pateiktų paties prezidento. Ir i ketvirtaines mylias ii tui i

“mūsų korespondentas Vo
kietijoj St. Devenis mano, 
kad jokio sukilimo Lietuvo
je nebuvo. Rusai tik tyčia 
skelbia apie sukilimą, kad 
tuo pateisintų visišką lietu
vių tautos išžudymą ar iš
gabenimą į Sibirą” (D., sau
sio 3 d.).

Tai kuriuo dabar tikėti?
Draugas nežino, bet mes 

pasakysime: Abudu kores
pondentai meluoja neraus
dami. Jokių panašių prane
šimų iš Maskvos niekas nie
kur nematė ir negirdėjo. A- 
pie sukilimus Lietuvoje pra- 
nešimaLyra Arūno ir Deve- 
nio sugadintos vaizduotės 
padaras.

GULDO GALVĄ
Už ČIANGĄ

Kinijos diktatorius Čiang 
Kai - šėkas gali drąsiai di
džiuotis turįs vieną amžiną 
ir perdėm ištikimą pasekė
ją. Tuo nelaimingu sutvėri
mu yra niekas kitas, kaip 
Naujienų redaktorius. Viso
je Kinijoje jis randa tik 
Čiangą žmogų su protu ir 
ščyra širdimi.

Kad ir dabar, toje ’’kri
zės” valandoje, Naujienų 
redaktoriui Čiangas pasilie
ka toblyčia teisybės ir iš
minties. Jis nori taikos su 
komunistais, deja, pasta
rieji “siekia ne taikos Kini
jai, o jos pavergimo” (N., 
sausio 3d.). Todėl, supran
tama, jie Čiango pasiūlytas 
taikos sąlygas ameta. Dėlei 
to verkia Čiangas ir gailiai 
rauda Grigaitis.'

Dabar sunku ir pagalvoti, 1 
kokiu sunkiu sielvartu men
ševikų laikraščio bosas ap* 

j sirgs, kai Čiangas turės, 
bėgti iš Nankingo arba nu
žygiuoti Hitlerio keliais.

j arti 400,000 gyventojų. Dau- 
| gumą gyventojų sudaro 
! graikai, o likusią dalį—tur- 
i kai, mahometonai.
i Cyprusą valdo anglai im
perialistai.

Pasirodo, kad ir čia ko-, Tačiau tas istorijos nepa- 
munistai ponams -“neduoda I keis. Čiangui ir jo kruvina- 
pakajaus”. i jam režimui galas afeina.

Nesenai . New York “Ti
mes” skaitau korei 

|Sam Pope Brewer
Šimą iš Nicosia, Cypruso 
sostinės, jog komunistai ten 
itin veiklūs.

Girdi, “neramybės”, ku
rias komunistai atlieka, šiuo 
metu kiek tiek atlėžo, bet ne 
visam. Valdžia žino, kad jie 
paveiklins savo judėjimą, 
tik nežino, kuriais būdais 
bei priemonėmis.

^o°pŽne° Redakcijos Atsakymai
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gas, reikėtų atkreipti į tai visą šalį ir dirbti, dirbti, kad Komunistų partija Cyp-
užtvėrus mūsų gyvenime spragas, kurias pats preziden
tas parodė.

Tačiau tolimesnėje savo kalboje prezidentas siūlė, kad 
būtų pravestas įstatymas, pagal kurį Amerikos jauni 
vyrai turėtų verstinai būti militariškai treiniruojami.

Prezidentas stoja už didesnį šalies ginklavimą.
Prezidentas nei žodeliu neprisiminė, kad reikia baigti 

“šaltasis karas.” .
Ginklavimuisi, “šaltajam karui” Amerika išleidžia bi

lijonus. dolerių per metus. Bilijonai dolerių, išleisti kari
niams reikalams, aišku, negali būti sunaudoti žmonių 
gyvenimui gerinti, lengvinti.

Jeigu mes ir per sekamus ketverius metus leisime po 
virš 20 bilijonų dolerių kas vieneri metai “šaltajam ka
rui,” tai mūsų šalies žmonių gyvenimas ne tik nesitaisys, 
bet eis blogyn, nepaisant prezidento gražių žodžių.

Praėjusiais metais Amerikos liaudies gyvenimas buvo 
blogesnis, sunkesnis, negu jis buvo užpraėjusiais metais.

Šiemet, atrodo, Amerikos liaudies būsena bus sunkes
nė, negu buvo praėjusiais metais, — taip bus net jeigu 
mes ir neturėsime didelės depresijos, krizės.

Taigi, sudėjus du ir du, išeina, kad prezidento prane
šimą Kongresui reikia skaityti nevykusiu, Amerikoj dar- 
bo žmonėms nieko gero nežadančiu. Pranešimo minusai 
nusveria pliusus.

Tai patvirtina ir Henry A. Wallace, pareikšdamas, jog 
prezidento tęsimas šaltojo karo rodo, kad mūsų šalies 
dišelis, tebėra atsuktas į blogą, o ne į gerą pusę.

Kongresmanas Marcantonio/ darbietis, pareiškia pa
našią mintį, pridėdamas, kad prezidento siūlymas /už
šaldyti algas” ir naudoti indžiokšinus streikuose, yra aiš
kus anti-darbinlnkiškas pasisakymas.

Iš 81-mojo Kongreso galima tikėtis to: geresniuosius 
Trumano siūlymus jis visaip apkarpys, o bloguosius -— 
praplės, nes už bloguosius liaudžiai punktus bus daugiau 
balsų.

Trumano politika šiuo metu bandoma krikštyti “ge
rąją dalyba”, bet, mums atrodo, neims daug laiko, kai 
darbo žmones pradės pilnai suprasti ir ant savo 
patirti to pavadinimo netikslumą.

kailio

rūsyje palaiko savo 'partiją, 
žinoma, kaip Darbininkų 
Partiją. Partija teturi apie 
5,000 narių, bet jos įtaka y- 
ra jaučiama visur.

Komunistų įtakoje yra 
Darbo Federacija, kuriai 
priklauso apie 20,000 darbi
ninkų. O kuomet komunis
tai suruošia demonstraci
jas, tai jie lengvai gali į jas 
sutraukti (sostinėje) apie 
40,000 žmonių!

Anglų imperialistų vai-’ 
džia daro viską komunistam 
nuslopinti. Ji juos areštuo
ja, persekioja. Kiekvienas 
nužiūrimas veikėjas - visuo
menininkas kišamas į kalė
jimą.

Štai nepersenai anglai 
suareštavo Limassol’io mie
sto majorą Ploutis Servas’ą, 
kaip komunistą. Už ką? Už 
tai, kam jis organizavo, be 
leidimo, “procesiją”. Servas 
nusmerktas trims mėne
siams kalėti. Visa eilė ko
munistų vadų panašiais pa
grindais buvo suareštuoti ir 
nubausti kalėjimu.

Komunistai skelbia, jog 
Cyprus verčiamas karine 
baze. Čia ginkluojasi ne tik 
anglai imperialistai: čia ke
lia savo koją ir Wall stryto 
ponai.

Visa tai teikia progų ne
didelei komunistų partijai 
masėms organizuoti.

M. Galinis.

J. D. Sliekui,-Darbintui ir 
W. J. Laskiui. — Mes ma
nome, kad apie “svetimus” 

(žodžius ir lietuvių kalbą pas 
mus buvo jau daug ir už
tenkamai rašyta ir nieko 
neišspręsta, nes diskusantai 
nuo kalbos nuėjo prie asme
niniu kivirčiu, užsimetinė- 
jimų ir bereikalingos pole
mikos.

Todėl su naujais metais 
mes tas diskusijas ir baigia
me.

Prašome mūsų bendra
darbius rašyti aktualesnė
mis visuomeninėmis temo
mis.

Waltham, Mass. —Wal
tham laikrodžių kompanija 
kreipėsi į federalę valdžią, 
prašydama paramos, kad iš
vengtų ban kruto.

Du Mėnesiu Su Kovojančiais 
Graikijos Partizanais

Rašo SIMONE TERY, autorius apie Graikiją knygos 
“They Fought at Thremopylae”

(Pabaiga)

Vėl ir vėl man buvo pa
rodyta tik pelenai ir pliki 
akmenys, kur pirmiau bu
vo kaimai. Tik prieš keletą 
savaičių pirmiau ten stovė
jo kaimai. Dolerio papirkti 
ir apginkluoti gengsteriai 
viską sunaikino. Kiek daug 
sykių yra Lidiče kaimo tra
gedija pakartota šių dienų 
Marshallo Plano pavergtoje 
Graikijoje.

Kita monarchistų - fašis
tų keršto priemonė, — tai 
išvarymas visų gyventojų iš 
jų namų. Niekas nepalie
kama — nei seni, nei jau
ni, nei sveiki, nei ligoniai. 
Šitaip iš kaimų išvaryta ir 
į miestų sritis suvaryta ke
turi šimtai tūkstančių Grai
kijos gyventojų, arba šeštas 
nuošimtis visų gyventojų. 
Ten jie palikta be pastogės 
ir be darbo, aukomis alkio

akimis mačiau paliktus tuš
čius kaimus, kur, kaip ka
pinėse, viešpatauja amžino
ji tyla, o jų laukuose pūsta 
nenuimti javai.

Teroras Graikijoje virši
ja viską, kas tik galima įsi
vaizduoti: areštai, viduram
žiškas kankinimas, deporta
vimas į salas, kempės laips
niško marinimo, niekinimo,: 
plakimo ir masinių žudy
mu . .. Naciai nebuvo žiau
resni svetimoje žemėje, kaip 
šitie .Graikijos išdavikai, 
kurie parsidavė Amerikos 
bankieriams, — yra jų pa
čių žemėje.

Vargu gali įsivaizduoti tą 
terorą taąy. kurjs nėra, bu
vęs Graikijoje. Aš nema
nau, kad užėjau tokį žmogų, 
kuris nebūtų arba pats as
meniškai to teroro paraga
vęs, arba jo šeimoje kas 
nors nebūtų nukentėjęs. 
Daugumoj atsitikimų Grai
kijos žmonės jau tiek apsi
pratę su tais, žiaurumais, 
jog jiems nė į galvą nebe
ateina. fai pasakoti? prisiei
na juos paklausti, ir tik ta
da jie papasakoja . ..
Drąsa ir Pasiryžimas laimėt

Jokiais žodžiais negalima 
aprašyti Graikijos vargas 
ir kentėjimas. Vienok, kas 
sudaro didžiausią įspūdį, 
tai nepalaužiama žmonių 
drąsa, gimusi priespaudoje 
ir pergalėje ant visų kentė-

sias pasitikėjimas laimėji
mu.

Kokie stebėtini tie žmo
nės! Visa jų buitis yra kova 
prieš svetimuosius prispau
dėjus ir savuosius išdavi-

- ------------ - - * * -

Lietuvių Kultūrinio Centro 
Rėmėjai

Žemiau telpa eilė vardų, kurie, sveikindami Lietuvių 
Kultūrinio Centro Suvažiavimą, taipgi kartu prisiunčia 
ir aukų teisme apsigynimui nuo skundikų.

Š. Kupčinskas, Minersville, Pa.
V. Ramanauskas, Minersville, Pa.
A. Venekevičia, Tamaqua, Pa.
T. Meškinis, Worcester, Mass.
J. J. Ynamaitis, Union City, Conn
C. Koncevičius, Haverhill, Mass.
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa,
A. J. Kareckas, Grand Rapid§, Mich. $1.00
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J. R., Worcester, Mass. . .
J. Ivanauskas^ Philadelphia, Pa.
Farmeris, Hart, Michigan
J. Kužauskas, Philadelphia, Pa.
Anna Phillipsie, Stanford, Conn.
Wm. Katinas, Cliffside, N. J.

Worcesterietis J. R. taipgi prisiuntė 15 galionų naują 
alumininį puodą, kuris Kultūrinio Centro valgyklai yra 
lUbai reikalingas. ■

šimties partizanų, kurie bu
vo su mumis, seniausias ku
rių buvo 20 metų amžiaus, 
neištarė nė vieno žodžio, 
kad jis yra alkanas.

Ši kovūnų drąsa yra per
sisunkus didinga dvasia, 
kurią aš vadinau “graikiš
ka mada” ir kurios Markos 
yra typiškiausiu pavyzdžiu. 
Ta “graikiška mada” aš 
vadinu tą didelį paprastu
mą, mandagumą ir didin
gumą, tą visišką nebuvimą 
perdėjimo arba noro pasi
rodyti, ir pagaliau tą kuk- K 
lų pasididžiavimą žmonių, 
kurie mano, jog jiems visiš
kai natūralu daryti tai, ką 
jie daro ir būti tuo, kuo jie 
yra. Kaip tik tuo kuklumu, 
man atrodo, pasižymi did
vyriai visuose kraštuose.

Prieš Britanijos ir 
Amerikos galybę

Jų priešų didžiausiai 
nuostabai; Graikijos parti
zanai, supliekę vokiečius ir 
italus, turėjo drąsos stoti 
kovon prieš Britanijos ga
lybę ir milžinišką dolerio 
imperiją. Ir kas svarbu, 
kad jie niekuomet neabejo
jo'savo pergale. Vienas par
tizanų, šypsodamasis, man 
pasakė:

“Mes, graikai, visuomet 
pasirinkdavome mintį pries 
vergiją. Ir kadangi jie ne
gali išžudyti mus visus, 
mes esame tikri, kad mes 
laimėsime y

Ir pažinęs šiuos žmones, 
aš suprantu, kas atstoja 
baisią ginklų ir medžiagi
nių šaltinių nelygybę. Aš 
dabar suprantu, kodėl kiek
vienas priešo pasimojimas 
Demokratinę Armiją nu-

kus, kurie tiems prispaudė
jams tarnauja. Visi' fiziškai 
pajėgius vyrai priklauso 
Demokratinei Armijai — ir 
ne tik vyrai, bet ir moterys 
ir merginos (20 nuoš. ar-' 
mijos susideda iš moterų), 
o ypatingai jaunuoliai: vai
kinai tarpe 15 ir 20 metų 
amžiaus sudaro kai kuriuos 
pačius šauniausius armijos 
batalijomis.

Depiokratinė Armija bū
tai negalėjus išaugti neigi 
bent savaitę išsilaikyti be 
liaudies pritarimo ir para
mos. Visi gyventojai pade
da armijai. Jie aria žemę ir 
sėja javus, kad išmaitinti 
armiją. Jie jai siunčia do
vanas. Aš mačiau senutes 
moteris' ir vaikus mažiau 
dešimties metų nakties me
tu pačioje rojalistų - fašis
tų panosėje purvu brendant 
ir vedant mulų gurguolę su 
maistu partizanams.

Maistas ir amunicija pri
statoma daugiausia nakties 
metu neapsakomai prastais 
keliais. Tai atlieka^beveik 
išimtinai moterys . ir vals
tiečių vaikai, labai dažnai 
nešdami daiktus ant savo 
pečių ir kartais praslinkda- 
mi pro ugnį per fašistų li
nijas. Visa liaudis gyvena 
ir dirba tam, kad laimėti 
kovą prieš fašizmą.
Giliausias įsitikinimas, kad 

jų pusėje tiesa
Markos’o armijos kariai 

yra tokie pat žmonės, kurie 
būdami. ELAS eilėse, išgrū
do vokiečius iš Graikijos. 
Šiandien jie kovoja apvaly- ------- ___.................
mui šalies nuo fašistų. Jie j šluoti tik dar daugiau pa- 
atidaro duris ne tik kalėj i- kelia tos armijos pasiauko- 
mų, bet ir mokyklų, kurias jimą ir sustiprina jos eilės, 
kvislingai uždarė. Tose vie- Pereitą vasarą/po 70 die
tose, kurios yra išlaisvintos, nu aštriausių kovų Gram- 
Demokratinė Armija įveda į mos kalnuose, monarchistai 

’ fašistai paskelbė, kad jie 
apsupo ir sutriuškino ' Mar
kos’o armiją. Bet kaip tik 
tuo pačiu laiku Demokrati
nė Armija darė ant "per
galėtojų” puolimus iš užpa
kalio, nakties metu apėję 
aplinkui juos su visais gin
klais ir reikniėnomis. Athe- 
nų generolai turėjo vėl iš 
naujo viską pradėti.

Demokratinės Arm ijos 
stiprybė glūdi visuotinom 
žmonių, pritarime, Ji turi 
ilgą kovų rekordą, gerai 
pasiruošus partizaniniam 
karui ir puikiai supranta 
Graikijos teritoriją, kurios 
kalnai pasidarė stiprinusio
mis* tvirtovėmis kovoje už 
laisvę. Ji yra puikiai disci
plinuota, ištverminga, pajė
gi skubiai, persikelti iš vie-z 
tos į vietą ir persiėmus 
priešą pulti dvasia, — ki
tais žodžiais, Demokratinė 
Armija turi visas ypatybes, 
reikalingas pergalei.

Tai yra faktas, vertas su- j 
sidomėjimo, kad prieš ga
lingą Amerikos impęrializ- ' 
mo mašiną atsilaiko mažytė 
Graikija. Teisingi žmonės 
visam pasaulyje turi su di
džiausia pagarba suprasti, 
kiek daug Graikijos f demo
kratai išlieja savo garbingo 
kraujo tam, kad pro Ther-‘ 
mopylae nepraleMus šių 
dienų barbariškųjų gaujų. . 
Niekuomet pirmiau istori
joje tokia maža grupė žmo
nių nėra nuveikus tiek, daug 
dėl visos žmonijos. Jie užsi
tarnauja ne tik- mūsų mei
lės ir pagarbos, bet taipgi 
paramos.

demokratinę s a n t v arką, 
žmonės patys išsirenka savo 
vietinius viršininkus ir tei
sėjus; žemė, kuri priklauso 
išdavikams, išdalinama bie- 
dniausiems v a 1 s tiečiams. 
Demokratinė Armija pade
da valstiečiams išdirbti že
mę, padeda atstatyti kelius, 
tiltus ir bažnyčias, kurias 
priešas bombomis iš lėktuvų 
sugriovė.

Labai svarbu ir tas, kad 
būdamas Graikijoje, parti
zanų' išlaisvintoje teritorijo
je, aš negirdėjau politinių 
ginčų. Visur žmonėse vieš
patauja vienas supratimas 
dėl šios kovos tikslų, — ko
vos, kuri pasibaigs tik tada, 
kuomet visa šalis bus išlais
vinta ir,užsienio interventai 
(įsiveržėliai) bus išgrūsti 
laukan.

Iš kitos pusės, niekur ki
tur aš nemačiau tiek juoko, 
tiek dainavimo, tiek sąjū
džio, niekur aš nemačiau 
tiek • tikro, nuoširdaus 
džiaugsmo, kiek Graikijoje, 
Taip elgtis gali tik tie žmo
nės, kurie pilnai įsitikinę 
savo reikalo teisingumu. 
Kiekvieną vakarą, kuomet 
tik liaujasi mūšiai, jie susi
renka 1 eiles ir šoka ir. dai
nuoja karines dainas. Nė 
vieną sykį aš neišgir' 
vieno partizano skundžian
tis bei dejuojant.
v Man prisimena vienas 
atsitikimas, kai, ištrūkę iš 
priešo, mes dvi dienas pra
leidome laipiodami kalnų 
viršūnėmis ir nakvodami 
ant sniego. Nebuvo jokio 
maisto. Bet nė vienas iš de

2 Diisl.—W«vę (

$
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ja, tariasi, kaip šių mėtų vasaros moky- ; 
klą padaryti įvairesne, geresne, kad ji 
duotų didesnius rezultatus mūsų meno 
veiklai.

Pamokų, lekcijų fakultetas manoma 
praplėsti. Taip pat daroma plaųai, kad 
atostogų mokykla pati galėtų pasidengti 
savas išlaidas, kad nereikėtų daug aukų. 
Pereitų metų mokykloje buvo jaučiama’, 
kad ji organizuojama išimtinai tik jau
nimui, kad senesnio amžiaus žmonės ne
pageidaujami. Žinoma, taip nebuvo — 
suaugusieji galėjo joje dalyvauti ir daly
vavo, tik mažesniame skaičiuje. Šių me
tų mokykla bus didesnė, pastebėti trūku
mai pataisyti.

Komisija įau dabar planuoja, kad bū
tų ir “senimas” aprūpintas. Veikiausia 
bus skyrius ar skyriai, kuriais galės nau
dotis tie dalyviai, kurie kasdieninėse mu
zikos bei dramos lekcijose nedalyvauja. 
Pavyzdžiui, kalbos pamokas gali lankyti 
visi, prie paskaitų, diskusijų" taip pat 
senesniojo amžiaus žmonės daugiau lin
kę; negu jaunimas. Galutinai bus dis- 
kusuoti mokyklos pagerinimai plates
niuose posėdžiuose ir susirinkimuose.

V. Bovinas.

Meno Veikla Naujais 
Metais

PRELEKCIJOS—MENO APŠVIETA
Mūsų meno-kultūros veikla negali bū

ti pilnai sėkminga, jei mes nebandysime 
pilniau ją suprasti ne tik praktikiniai, 
bet ir teoretiniai. Tad, apart pildomojo 
meno, būtent, ruošimo festivalių, koncer
tų, vaidinimų, mes turime giliau susipa
žinti ir su meno idėja, filosofija.

Šiais metais LMS 3 apskrities komi- 
. tetas šį klausimą jau palietė ir mes ei

name prie konkrečių darbų. Su sausio 
9 diena prasideda ruoša eilės paskaitų- 
prelekcijų. Paskaitos ruošiama anglų ir 
lietuvių kalbomis. Pirmas prelegentas 
(anglų kalba), kuris vadovauja keletą 
kursų meno klausimais Jefferson Mo
kykloj, Sidney Finkelsteinas, duos keletą 
prelekcijų mūsų lietuviškai publikai. Šios 
paskaitos numatoma ruošti žiemos sezo
ne apie dviejų savaičių protarpiais. Jose 
bus paliesta komercinis ir liaudies me-, 
nas — Ideologinės ir artistinės jo pusės. 
Ypač jaunajai kartai jos bus svarbios.

MENO KURINIŲ PARODA
Arčiau pavasario, balandžio — gegu

žės mėn., LMS apskritis ruošia meno kū
rinių parodą. Parodai patalpą mes turi
me tinkamą ir jaukią. Meno paroda ruo
šiama visam mėnesiui laiko. Tai bus Ry
tinių Valstijų lietuvių dailininkų meno 
paroda. Paroda bus įvairi grožiu ir tu
riniu.

.Šios parodos tikslas ne tik lietuvių pu
bliką supažindinti su įvairiais meno kū
riniais, bet ir teikti tinkamą pagarbą ar
tistams, kurie taip atsidavusiai dirba, 
kad sukurti savo kūrinius, vertinant ir 
populiarizuojant jų meno darbus.. Be to, 
meno- paroda turi *t>ūti ir meno apšvieta 
— joje taip pat bus tinkamos' paskaitų 

»ir muzikos programos.
Meno paroda, komisijos numatymu, 

'dalinsis į tris skyrius: 1) Artistai kvie- . 
čiami išstatyti įvairius savo piešinius, 
paveikslus — aliejinius ir kitų rūšių. 
2) Įvairiausi' išdirbiniai, kaip tai skulp
tūros, drožiniai, audiniai, mezginiai ir 
1.1. 3) Jaunamečių paišyba ir kiti meniš
ki darbai. (Jaunamečiais — vaikais.— 
bus skaitomi iki 14 metų).

Bet ruošiama meno kūrinių paroda 
turi palikti įspūdį ir į mūsų lietuvių vi
suomenę — organizacijas ir pavienius. 
Kaįp? Iš anksto mes turime ruoštis, kad 
ši meno paroda puoštų ne tik tą patalpą, 
kurioje ji bus išstatyta. Iš parodos kūri
niai turi eiti į „ kitas svetaines, kur mū
sų organizacijos laiko susirinkimus, po
sėdžius. Jie turi eiti į privatinius namus, 
kur kultūringi žmonės gyvena. Kitaip 
sakant, mūsų publika turi ne tik įspū
džių iš parodos išsinešti, bet ir paveikslų. 
Parodoje jūs juos galėsite įsigyti. Tai 
bus paakstinimas ir jauniems artistams 
toliau ir geriau kurti.

Ir dar žodis. Parodos komisija ruošia 
ir greitoj ateityj išsiuntinės registraci
jos blankas ir lapelį, kur bus pilnos in
formacijos nurodyta, kaip galima. daly
vauti meno parodoje. Mes prašome pa- 

- skleisti tas žinias plačiai. Kaip mūsų or
ganizacijos ir jų veikėjai padėjo mums 
suruošti didelius ir gražius meno festi- 

* valius, taip jūs visi kviečiami padėti su
ruošti šią parodą didele ir gražia, kad 
ji taip pat paliktų istorinį įspūdį mūsų 
kultūriniam judėjime. Šiuo momentu 
svarbiausia, tai surinkti vąrdus-pavar- 
des ir adresus lietuvių artistų, kurie ką 
nors kuria ar turi sukūrę meno srityje 
ir prisiųskite Meno Parodos Komisijai. 
Pradėkite šiuo reikalu rūpintis kaip tik 
perskaitysite šias eilutes.

Dideli meno-kultūros darbai nėra tik 
komisijos, bet mūs visų darbai. Tiesa, mes 
turime kontakto su eile lietuvių meninin- 
kų-artistų, bet jų reikia daugiau.

ŠIŲ METŲ ATOSTOGŲ KURSAI

Po Pusiaunakčio
Pusiaunakčio laikas seniai pasibaigęs:

Į praeities gelmę nusmegęs, 
Bet aš įspūdingoms mintimis apsvaigęs:

• Smagumas nepersto ja degęs.
Muzika orkestros vis skamba ausyse

Puiki, dyvina, žavėjanti, 
Atvaizdas tavasis prieš mane — akyse

Meilės pajauta didėjanti.
Rodėsi, kad šviesos saulėtekio žaro
. Taip meiliai mūs buitį apsupo,
Ir taip mus kilnojo, kai su sparnais aro- 

Kai valso garsai ten mus supo.
Nemačiau aplinkui kitas linksmas poras, 

Tik akis... Vai šypsą jos dvelkė ...
Išbučiuoti veidą tavo gaubė noras 

Ir laimę troškimų jis telkė.
Turėjau aš tave prie savo krūtinės

Įstabiai, maloniai, jausmingai, \ 
Tuomet nebijojau tamsumos naktinės,

Tu švietei rrfan saule didingai.
Muzikai nutilus, mudu atsiskyrėm, 

Tik širdis su tavim nuėjo.
Už krislelius laimės, kuriuos mes 

i * patyrėm,
Troškimai audrom suaidėjo .. .

Nors tos valandėlės seniai pasibaigę,
Į praeities gelmę nusmegę,

Bet džiaugsmo ekstazais dar mintys 
apsvaigę:

Jos laime nepersto ja degę.
A. Dagilis.

Romansas
Lūpos tyli, širdis sako: “Aš myliu...” 
Man liežuvis pasidarė nebyliu — 
Jo malonus veidas meile dvelkia čia — 
Prisiglaudus pabučiuoti pąvagčia...
Garsai, stygų jausmus liečia bangomis 
O troškimai geismus spiečia angomis, 
Mano sielą neša linkui aukštumos 
O ten laimėj širdis randa šilumos.. .

\

Brangus, sakyk, sakyk 
Ar tu mane myli? 

Gailėkis, nekankyk — 
Kodėl gi tu tyli?

Bet jo akys nepasako, vai ne, ne.
Gal jis kitą pamylėjęs — ne mane, 
O tos mintys drasko širdį ir jausmus, 
Kai versme šaltinių skleidžia man 

skausmus.
Kad muzika nenutiltų amžinai, 
O troškimai taip nekiltų — milžinai; 
Kad jis prakalbėtų, kuomet aš tyliu, 
Tik netartų baisų žodį: “Nemyliu!.. .”

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER

Every time I pick up the “Vilnis” 
Daily, I read of another play in produc
tion in Chicago. I can’t get over the ap
parent interest in drama in Chicago This ■ 
year. I marvel at the speed these plays 
ar put on and the quantity of them. 
Even the choruses have at least one play 
to their credit this season.

Are we experiencing some sort of re
naissance in the art di the spoken thea
ter? I hope we are, for it’s a good sign. 
It’s a feather in their cap for the LMS 
Center in Chicago who is furnishing the 
material and stimulating theatrical in
terest. '

But what about the East? — Brook
lyn, Hartford, Montello, Boston, New
ark, Philadelphia? Chicago has proved 
that we have the plays and evidently the 
public. Let’s revive the theater here too!!

We were pleased to read that Frank 
Price of Detroit is back before the foot
lights. While Frank was visiting in N. 
Y. during the LMS Festival last Novem
ber, he entertained us royally with his 
humorous versions of the operas. His 
tenor rivaled that of our own Albert 
Vasiliauskas, and all of us urged Frank 
to take up music seriously.

Good luck, Frank Price. May we read 
of you performing again and again.

TRUMPMENOS
New Yorke išeidinėjąs laikraštukas 

“Film Daily” rašo apie vandalizmą kino 
teatruose. Kino teatrų manadžeriai nu
siskundžia, jog per vienerius metus kino 
teatrams vandalizmas pridaro apie $2,- 
000,000 nuostolių.

Kaip tai įvyksta?
Įvyksta taip, sako laikraštukas: ne

mažai moterų ir merginų savo lūpdažiais 
(lipsticks) išbraižo teatrų sienas, o rū
kytojai, tiek vyrai, tiek moterys, išdegi
na teatruose krėslus. Daugelyj teatrų, 
mat, balkonuose leidžiama rūkyti. Berū
kydamas, ne vienas užmiega, jo degąs 
cigaretas nejučiomis padėtas ant tuščios 
sėdynės, esančios šalę jo, na, ir užsidega.

Kiti .stebėtojai, nepasitenkinę veikalo 
turiniu, “iš piktumo” -peiliu suraižo 
minkštus krėslų apvalkalus.

Daily Workerio filmų kritikas David 
Platt manadžeriams pataria šitaip: ro
dykite geras filmas, tai žmonės stebėda
mi jas neužmigs; be to, visi krėslai bus 
užimti, tuomet nebus kas degančiais ci- 
garetais deginti ir peiliais raižyti.

Tenka priminti, jog amerikinės'filmos 
prastėja su kiekviena diena.

Many Lithuanians have visited the 
new Home in Richmond Hill, N. Y., and 
have come away impressed by the spa
ciousness and beauty of the place. They 
talk enviously about the 2 comfortable
looking meeting rooms on the main floor.

One of these rooms is fairly large, — 
would seat about 100 comfortably "and 
is ideally suited for home movies, sym
posiums, and informal lectures. The 
other room is smaller, but it is very light 
and bright. It boasts a huge grand piano 
and leather lounging chairs. This room 
is perfect for small musicales, informal 
recitals or musical lectures.

Unfortunately, cultural lectures have 
not been very popular in by-gone days, 
but recently a few have been attempted 
here by various organizations and have 
proved quite successful. This winter the 
LMS 3rd District is planning a series of 
lectures here. The first one, on the life 
of, “Kunigas Strazdelis,” will be deliv
ered by Dr. Petriką. Many of us first 
heard of this rebellious priest when Jo
nas Valentis, a few years back, staged 
the play “Prieš Srovę.” We learned that 
this priest gave a lifetime to the better
ment Of living conditions in the Lith
uania of his day. His life was a struggle 
against the reactionaries of that time.

Other lectures will be announced later, 
but one that is already scheduled for 
Sunday, January 9, will be delivered in 
English by Sidney Finkelstein, a teacher 
at the famed Jefferson School in N. Y. 
Mr.' Finkelstein is also well-known as a , 
lecturer and author, and in his spare 
time manages to sponsor musical pro
grams for public participation.

He will bring to us a wealth of in
formation on the 3 arts, music, painting 
and literature and a healthy conception 
of ihter-communication « of these arts 
with the people. He believes in a thriving 
cultural life that combines mass distri
bution of the arts with a free flow of 
ideas, depicting truthful human and so
cial relationships. Mr. Finkelstein is also 
a strong believer in the theory that aud
iences should be active critics and com
mentators and not just passive specta
tors.

A stimulating lecture like this should 
bring out all the young people who have 
been interested in the development of 
our cultural movement,, but who have 
found our Lithuanian lectures a little 
too hard to fathom.

Naktis
(Pagal Francis William Bourdillon) 
Naktis tur tūkstantį akelių, 
Diena gi — tik vienutę, 
Bet mums švieža'tuoj gęsti ima, 
Kai leidžiasi saulutė. "

Gelbėkime
Tėvų Kalbą

Gražaus įspūdžio paliko pereitų metų 
vasariniai (atostogų) kursai, šiuo tarpu 
tuo 'reikalu viešaAie mūsų gyvenime, kol 
kas, vyrauja rtylumėlė. Tačiaus veikla ei
na, LMS komisija tuo reikalu posėdžiau-

Branguti, pasakyk,
Kad Tu mane myli,

Gailėkis, nekankyk;
Bijau, kai Tu tyli...

A, Dagilis

Mintis tur tūkstantį akelių, 
Krūtinė — širdį vieną, x 
Bet meilei mirus — miršta viskas 
Tuojau, tą pačią dieną.

Stasys Jasilionis

“Open City” ir “Paisan” — dvi fil
mos, gamintos Italijoje ir rodytos Ame
rikoje, sakoma, buvo labai geros. Deja, 
šitų žodžių rašytojui neteko matyti jų 
nei vienos.

Abi filmas gamino italas Roberto Ros
sellini.

Dabar šis vyras pareiškė, kad jis dau
giau realistinių filmų negamins.

Rossellini yra pasimojęs gaminti reli
gines filmas, masinančias žmones pasa
komis ir dangumi, užuot rodančias jiems 
realistinį gyvenimą ir kaip jį pagerinti.

Rossellini yra krikščionis demokratas.

ŠYPSENOS
Knyga ir Kazyres
Kaip aš pradedu skaityt, 
Tuoj man raidžių nematyt; 
Kam dar manęs turi klaust: 
Aš iš letfo imu snaust.
Taip per minutes kelias 
Dar įtempiu akeles, 
Bandau skaityt atidžiai, 
Kad eitų viskas slidžiai.

Skaitau, skaitau ir staiga 
Man skaitymo pabaiga: 
Rodos, čia pat apkurtau, 
Vėl raidžių neįmatau: 
Akyse pilka spalva 
Ir jau linksta man galva; 
Knygą slystant sulaikau 
Ir vėl miegą išvaikau, 
Bet knyga man, kai banda ... - 
Tik devinta valanda: 
Ant lentynos laikrodys 
Skelbia laiką, kai gaidys.

Pasiraivau iš peties, 
Būt dar tik pradžia nakties. 
Ar čia plynė ar čia kas 
Man susilpnina rankas, 
Kad knygos neišlaikau, 
Snaudulį neišvaikau. 
To tai negaliu suprast, 
Neigi priežasties surast. 
Žinau — knygoj išmintis; 
Ji puošia tavo mintis, 
Už tai reikia ją skaityt, 
Kad visa ką pamatyt.

Bemąstydams įkaitau 
Ir vėl knygą skaitau. 
Perskaitęs eiles kelias, ' z 
Aš vėl merkiu akeles. 
Tai nenoromis darau, " 
Nes miegą šalin varau, 
Bet jis, kai erkė pikta, 
Pasityčiot palikta: 
Kimba, lenda nejučiom — 
Kibą jau tik užmačiom'.. . 
Pagalios, kam man taip vargt?! 
Ir aš laisvai imu knarkt...

• Bet, vyruti, man kazyrės,
. Tai še, kaip nuo knygos skyrės: 

Kai susėdam keturiese, 
Ar penkiese, ar šešiese.

>/Kad kazyriuot nemokėtum, 
Tai visai netikėtum:
Kiek jos teikia smagaus laiko 
Ir kaip snaudulį išvaiko:

Nuovargiui giliuot neduodams, 
Gauni tokią stiprią jėgą, 
Kad lengvai apveiki miegą...

' A. Dagilis

(Feljetonėlis)
Mes atvykome į šią šalį— 

Ameriką su savo tėvų, savo 
pranokėjų kalba. Mes ją 
branginome ir dabar tebe- 
branginame. Mes norime su 
ta kalba ir graban atsigulti.; . 
Bet štai Lietuvos redakto- > 
riai ir rašėjai išsigimė, pra
dėjo mūsų kalbą darkyti, 
kraipyti, išnevožyti. Jie da
bar rašo visiškai mums ne
suprantama kalba, vartoja 
kokius tai keistus, sveti4 
mus žodžius. O tuos Lietu
vos išsigimėlius pasekė ir 
mūsų — Amerikos redakto
riai ir tūli rašėjai.
Ar žinote prie ko tas ve

da? Lietuvoj jau išnyko 
dzūkų tauta, išnyko žemai
čių tauta, išnyko kalakutų 
tauta, baigia nykti ii; kitos 
lietuvių tautos. Pasįliko ko
kis tai kalbos mišinys, 
mums, amerikiečiams, visai 
nesuprantamas.

Prisimenu savo tėvo gry- _ 
na, puikiai > ' suprantamą, •' 
lietuvišką uturką. Jis kalbė
davo tik poterius, o šiaip— .’ 
uturdavo. Jis prisikimšdavo 
makorka luiką, užsidegdavo 
sierčiką, papapsėdavo, dū
mą papūsdavo, ant aslos nu- 
sispiaudavo ir pradėdavoz 
pasakoti:

“Buvau molodeckas vyru-f 
kas. Nuvažiavau gorodan, 
pastupijau pabrikan, išsiu- 
čijau sliesoriaus darbą ir 
palučajau pariadačną žalo- 
vanią. Bet caras apjovijo ir 
mane patrebavojo saldakys- 
ten. Ten už atličiją paluči- 
jau krėstą, vėliau medalį ir • 
pakvalną listą. Atsišlūžijęs 
pastupijau pažarnon ka- 
mandon”... ir t.t.

Na, tai bent uturka! Kiek
vienas žodis suprantamas, . 

Į skamba gražiai, maloniai, 
i kvepia lietuvišku dūku,. ne 
I darkyta, gryna lietuviška 
uturka, kurią dabar vadina 
kalba”. Ir “kodėl Lietuvos 

ūsų redaktoriai ir ra*r
a 

| ir 
šėjdi negalėtų tokia arba 
panašia u turką drukavoti 
gazfetas? Tuomet nereikė
tų gazietose ginčytis, re
daktoriams kailį šukuoti už 
nesuprantamą kalbą, už ne
suprantamus žodžius.

Aš, apgynėjas savo tėvų, 
savo pranokėjų uturkos'ar
ba pagal nesuprantamą žo
dį r “kalbos”, atsišaukiu j 
jus, mieli broliai ir seselės 
amerikiečiai, pribūkite man 
ant ratunko, kad sugrąži
nus mūsų tėvų kalbą. O 
grąžinti ją galime ve kaip: 
Pirmiausiai įsteigkime fon
dą, į kurį aš pirmas auko
ju pusėtinai apdilusį nike
lį. Kada mūsų fonde bus 
užtektinai pinigų, tuomet 
mes atidarysime mūsų tė
vų tikrosios kalbos univer
sitetą. Propesorių mūsų 
tarpe atsiras, kurie'mokės 
tlumočyti. Į savo universi
tetą patrebavosime visus 
Lietuvos- ir Amerikos laik
raščių redaktorius, rašėjus 
ir korespondentus. Juos ge
rai išučysime ir įsakysime, 
kad jie tokia kalba laikraš
čius ir knygas mums spaus
dintų.

Jeigu mes taip padarysi
me, tai prisikels jau palai
dotos dzūkų, žemaičių, ka
lakutų ir kitų tautos. Tuo
met prasmegs dabartinė 
mums nesuprantama kal
ba. z ė

O dabar visi sušukime: ' į 
ura už mūsų tėvų ir prano
kėjų kalbą! Lai prasmenga 
dabartinė mums nesupran
tama kalba!

I

švenčioniškis

3 pu«L—-Laisvė (Liberty, J 
Lithuanian Daily) 
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Af. Marlynaitis.

Laiškai iš Lietuvos Kaimo

Unijistų aukos gal suteiks galimybę šioms dviem ma
žytėms gražuolėms praregėti. Mergaitės, Bette Jean 
ir Barbara Jo, dvynukės Seattle miesto gatvekarių kon
duktoriaus Walterio A. Nord dukrelės, gimė neregė
mis. Menama, kad operacija gal galėsianti joms at- 
steigti regėjimą. Pinigus operacijai suaukojo tėvo 

draugai sandarbininkai, tenykštės gatvekarių unijos 
lokalo 587-to nariai.

KNYGA - “ŽMOGUS IR MAŠINA”

CHICAGOS ŽINIOS

I. TAI BUVO VAKAR
Romane “žeme-Maitintoja” talentingas lie

tuvių rašytojas Petras Cvirka ryškiai parodė 
valstiečio gyvenimų buržuazinėj Lietuvoj.
. Į mažų Lietuvos kaimų, Klangių, 1918 m. 
rudenį grįžta iš fronto kumetis Juras Tarutis. 
Jis atnešė į šį užmestų užkampį žinių apie 

. taikų. Kartu su kitais kaimo bežemiais vals
tiečiais, po taip vadinamos žemės reformos, 
jis pagaliau gavo žemės sklypelį. Baigtas gra
fo viešpatavimas. Juras kuria naujo gyveni
mo planus. Bet bergždžios viltys. Grafo vieta 
užima dvarininkas. Jis dar labiau įkinko jun- 
gan biedniokus ir kumečius. Nuo'ryto iki pat 
vakaro Tarutis kapstosi savo mažyčiam skly
pely, norėdamas atkovoti bent kiek žemės iš 
pelkių. Jis svajoja susitaupyti pinigų sūnui į 
mokslus leisti. Bet ir šiai svajonei nelemta iš
sipildyti. Vaikų jau nuo mažens tenka ati
duoti dvarininkui, į piemenis. Viena nelaimė 
po kitos ištinka Taručio namus. Sunkiame 
darbe sužalotas miršta sūnus. Greit nustoja 
jis ir savo skurdaus ūkelio. Dėl neišmoki] jis 
parduodamas iš varžytinių.

Be šeimos, nustojęs visų vilčių, pamatęs, 
kad jis apgautas, Juras Tarutis stoja kovon 
dėl duonos ir dėl žemės.. Jis kreipia savo 
žvilgsnį ten, už Nemuno, kur yra didžioji Ta
rybų šalis!

‘‘Neteisingai žemę padalijo, — sako Taru
tis savo kaimynui biedniokui. — Mums pada
lino žemę sklypeliais, pasodino plikus ir var
gingus — kiekvienų sau — verskis, žinokis. 
Išsklaidė mūsų jėgas, išblaškė, kaip vilkai 
avių bandų ir'ėmė gaudyti, ėmė'smaugti pa
vieniui. Nereikėjo rėžių, o reikėjo gyventi be 
ežių ir ežiaženklių, ranka rankon, širdis šir
din ...” ' •

Petras Cvirka pats yra kilęs iš vargingos 
valstiečių šeimos. Kaž» kada ir jis buvęs pie
meniu, slankiojo po kaimo ganyklas. Vaizdin- 
giausieji romano puslapiai jo lyg nurašyti iš 
tikro gyvenimo.

Vienoje iš oficialių žinių knygų, išleistoje 
1930 m. Kaune, aš aptikau įdomų pranešimų. 
Buržuazinės Lietuvos žemės ūkio ministerija 
ištyrė tais metais 765 vargingų ir vidutinių 
valstiečių ūkius. Net oficialioje knygoje pripa
žįstama, jog didžioji valstiečių dauguma gy
veno nepakenčiamose sąlygose. Daugeliui šei
mų neužteko duonos iki metų galui, naujaku-^ 
riai beveik nevalgė mėsos, visas pienas buvo 
atiduodamas pieno nugriebimo punktams, o 
šeimos maitinosi separuoto (be- Smetonos) 
pieno atliekomis. Vidutinis vaikų mirtingu
mas šios grupės valstiečių šeimose siekė 20 
procentų. *>

Nežiūrint į tai, smetoninės vyriausybės val
dininkai ne kartų ciniškai tvirtino, jog vals
tiečiai per daug vartoja mėsos bei pieno pro
duktų. Smetoninėje spaudoje buvo dažnai pri- 

. menama valstiečiams mažiau vartoti pieno, 
kad dvigubai ir trigubai padidintų sviesto 
eksportų Vokietijon bei Anglijon.

Buvusių vienkiemių Lietuva duoda būdin
gų žemės ūkio chroniško sustingimo vaizdų, 
čia tolydžiai skurdo ir nyko pagrindinė vals
tiečių masė. Per trylika metų Lietuvos vals
tiečių įsiskolinimas vien tik žemės ūkio ban
ke padidėjo 166 miln. rublių. Per dvejus 
(1938-1939) metus iš varžytinių buvo parduo
ta beveik 18 tūkstančių 'valstiečių ūkių. To pa
ties statistinio kasmetinio žurnalo duomeni
mis, valstiečiai išmokėdavo žemės bankui nuo
šimčių už skolas tiek, kiek būtų kainavę 50 
tūkst. tonų rugių arba 60 tūkst. karvių.

Daugelis valstiečių palikdavo Lietuvos žemę. 
Daugelis važiuodavo ieškoti geresnės laimės į 
užjūrį — į Amerikų.

Visa tai buvo senojoj Lietuvoj. Dabar jau 
tai praeityje.

Neseniai man teko būti tose vietose, kurias 
- su tokia širdgėla aprašė Petras Cvirka. Tary

bų valdžia perdavė žemę jos tikrajam šeimi
ninkui — darbo valstietijai. Kaimuose ati
daryta šimtai naujų mokyklų, ligoninių, klubų, 
bibliotekų, kultūros namų. Valstiečių pirkiose 
atsirado radijas, užžiebta elektra. I laukus iš
ėjo traktoriai ir kombainai.-

Tarybų valdžia atnešė į Lietuvos kaimų 
naują gyvenimų.

oOo
II. ŽEMES ŠEIMININKAI

Vienų puikių spalio mėn. dienų aš išvažia-x 
vau į Kėdainių apskritį. Auto-mašina neša 
mus rudens lapų nuklotais keliais. Pamiškėj 
matyti vienkiemiai, apjuosti užuoganomis, il
gais žemės rėžikliais. Bet už vienkiemių tai 
šen, tai ten vis dažniau matyti platūs kolek
tyvinių ūkių rudens arimais apartų žemių ma
syvai. Kryžkelėj mes sustojom. Nuo plento 

’z ėjo vieškeliai. Vienas iš jų vedė į Karolio Po
žėlos vardo kolektyvinį ūkį.

Plentu traukė virtinė vežimų, prikrautų miš
ko medžiagų, gontų. Šalimais ėjo būrys vals-

< tieČių.
Aš paklausiau jų, ar toli iki Požėlos kolek

tyvinio ūkio.
• —1 O, čia netoli. Antai, už to miškelio.- Mes 
kaip tik tenai važiuojam, — žvaliai atsakė 
jaunas valstietis.

Mašina pasuka į vieškelį. Mes važiuojam į

pamiškę, kur nutyso nauji namai, čia gražioj 
vietoj valstiečiai, susitelkę į kolektyvinį ūkį, 
nutarė, statyti kolektyvinę gyvenvietę.

Netoli nuo gyvenvietės centro teka nedide
lis upelis. Prie stataus vingio padaryta už
tvanka. Kitame krante iškilęs vandens malū
nas, prie kurio matyti didelis judėjimas, čia 
statoma hidroturbina. Nuo malūno, gyvenvie
tės link, keletas jaunų vyrų tiesia laidus. Greit 
naujoji gyvenvietė gaus iš savo .hidroelektri
nės elektrą.

Lietuvos valstietis, Miri didį norą pabaigti 
su vienkiemiais. Jam įgriso gyvenimas vien
kiemyj. Gyvena jis čia kaip kurmis oloj, atsi
skyręs nuo žmonių. Persikėlimas į naujų gy
venvietę atveria galimumus visai kitaip su
tvarkyti savo gyvenimą. Valstiečiai, susitelkę 
į kolektyvinius ūkius, tvirtai nutarė išsikelti 
iš vienkiemių. Persikeldamas į gyvenvietę 
valstietis nori, kad jo namas būtinai stovė
tų fasadu į plačią kolektyvinio ūkio sodybos 
gatvę, kad jis būtų arčiau prie naujojo kai-' 
jno centro.- Jis būtinai planuoja užvesti so
da, aplink namą gėlių darželį, įsigyti radiją, 
telefoną, nuosavų knygyną.

Kolektyvinis ūkis, pavadintas žymiojo Lie
tuvos komunisto Karolio Požėlos vardu, buvo 
įsteigtas pernai. Praėjo voš metai, bet kaip 
įsitikinusiai jis ėmė kilti, kokių didelių pa
siekimų turi jo ūkis!

Iš daugybės vienkiemių čionai atvažiuoja 
valstiečiai pasižiūrėti, kaip vyksta darbas ko
lektyvinio ūkio laukuose. Svečiai, paprastai, 
atydžiai žiūri į viską. Jie ^apžiūri išarta trak
toriais žemę, tikrina arimui gilumą, užeina į 
kolektyvininkų namus, teiraujasi apie jų gy
venimo buitį.

Šiandien Požėlos vardo kolektyviniame ūky 
iškilminga diena. Artelė viena iš pirmųjų 
respublikoj puikiai baigė žemės ūkio metus.

Vakarop į kolektyvinio ūkio valdybą renka
si žmonės. Atėjo visi — ir jauni ir seni. At
važiavo ir valstiečių iš artimųjų vienkiemių. 
Juos pakvietė į svečius kolektyvininkai.

Kolektyvinio ūkio pirmininkas Macevičius 
atidaro susirinkimą. Jis pasakoja apie pir
muosius kolektyvinio ūkio laimėjimus.

Mes susidorojom su visais darbais. Derlių 
nuėmėm gerą. Valdyba apskaičiavo pieną. Jo 
pasirodė daugiau, negu mūsų tikėtasi.- Darb- 
dieniui kolektyviniam ūky bus išduota po 8 
kilogramus grūdų ir po 8 rublius pinigais.

Po kolektyvinio ūkio pirmininko kalbos iš
stoja kolektyvinio ūkio, sąskaitininkas. Jis 
skelbia kiek kieno uždirbta.t Sąskaitininkas 
skaito pirmąjį pavardę — kolektyvininko 
Juozo Turkaus. Kartu su šeima jis išdirbo 
576 darbadienius. Iš viso Turkaus šeima gaus 
už išdirbtus per pusmetį darbadienius 4608 
kilog. grūdų, neskaitant kitų produktų, ir apie 
5 tūkstančius rublių pinigais.

Susijaudinęs Turkus prieina prie pirmi
ninko ir stipriai spaudžia jam ranką. Turkus 
varžosi, jis nori kaž ką pasakyti. Bet jis. nie
kados nėra kalbėjęs tokiuose gausinguose su
sirinkimuose, ir jam sunku dabar rasti rei
kalingų žodžių. Jo balsas dreba:

“Kiekvienas iš mūsų dabar mato, ką mums 
duoda kolektyvinis ūkis. Aš tokių pajamų nie
kuomet gyvenime nesu turėjęs” — pareiškė 
Turkus.

Kitados, prakeiktais smetoniniais laikais, 
Juozas Turkus taip pat ruošėsi į užjūrį laimės 
ieškoti. Dabar jis ją rado savo gimtojoj že
mėj. šitos laimės vardas—kolektyvinis ūkis.

Daugelį metų Turkus išgyveno vienumoje, 
savo mažame žemės sklypelyje, toli nuo žmo
nių. Visą gyvenimą jis drebėjo, kad kaimy
nas jo žemės neišartų.- Visą gyvenimą jam 
trūko duonos iki naujojo derliaus. Dabar. nė
ra šitų nerimastavimų.

Po- susirinkimo prie kolektyvinio ūkio svir
no pradėjo važiuoti vežimai. Kolektyvininkai 
krovė maišus rinktinių grūdų. Ir dar ilgai ko
lektyviniam ūky ir kaimyninįuose ‘ vienkie
miuose ėjo kalbos apie šį kolektyvininkų su
sirinkimą, apie jų pirmąsias didžiules paja
mas.

Kitokius rūpesčius, kitokias dūmas dabar 
turi Požėlos vardo ūkio kolektyvininkai. Jie 
užplanavo praplėsti savo ūkį, pastatyti gyvuli
ninkystės fermas. Greit bus baigta naujos 
mokyklos statyba. Keli kolektyvininkai ko
mandiruojami Vilniun į gyvulininkystės bri- 

1 gadininkų kursus. Bus užvestas ir savas ko
lektyvinis sodas.

Kai buvom bevažiuoją iš kolektyvinio ūkio, 
pirmininkas Macevičius, lydėdamas mus, pa
sakė:

“Atvažiuokite pas mus kitais metais. Juk 
tai tik pradžia. Atvažiuokite, pamatysite, kaip 
gyvena kolektyvininkai—tikrieji žemės šei
mininkai.”

(Pabaiga rytoj)

Gavęs knygą už 1948 me
tus žmogus ir Mašina, tuojau 
ėmiausi jos skaitymo. Knygos 
viršeliai su stora popiera at
rodo gražiai ir patraukiančiai 
Vertėjas Jonas Kaškaitis sa
vo gražia kalba suteikia labui 
gražiai sklandžią kalbą ir nė
ra visai nuobodumo skaity 
mui. Nežinau, kaip kitiems 
Literatūros Draugijos nariams 
ji patiks, bet man jos atvaiz
dą' ir patsai jos turinys pa
tinka.

Knyga žmogus ir Masina su
sideda iš 240 puslapių, su 
daugeliu paveikslų, atvaiz
duojant aprašymo istoriją. 
Skaitant ir studijuojant pa
veikslus, turi sustoti ir pamąs
tyti, kaip šimtmečius metų at
gal ėjo kova už pagerinimą 
industrijos, mašinų, ypatingai 
audimo ir verpimo pramonėje. 
Tie, kurie mąstė, studijavo ir 
ką naujo išrado, buvo perse
kiojami ir jų išradimai, page
rinimai buvo naik’nami. Nai
kinami todėl, kad mašinų pa
galba gerom nuošimčiui darbo 
žmonių buvo atimta darbas ir 
duonos kąsnis netenkant dar
bo. Turčiai išradėjo pageri
nimus vogė ir išradimus pasi
savino. Valdžia į tai nere
agavo. Skaitydamas susipa
žįsti ir su. laivų vystyn/osi pra
mone. Senovės laikais žmonės 
turėjo primityviškus laivukus, 
su kuriais tais laikais turėjo 
atlikti kelionę ežerą ir jūrų 
plaukiojime.

Šių dienų moderniškoje ga
dynėje gyvenant medžiojimas, 
žvejojimas esą ištobulintas. 
Tačiau senovės, laikais me
džiotojo ir žvejotojo įrankiai 
buvo primytyviško būdo. Stu
dijuojant telpančius paveiks
lus knygoje stebiesi, kaip tais 
laikais žmonija ėmėsi visokių 
priemonių gyvūnų-ir žuvų nai
kinimui. Atmenu, dar gyve
nant Lietuvoje ir Nemunui žie
mos laiku užšąlant, ir mes ei
davome žuvų gaudyti. Būda
vo ledas šviesus ir matai žu
vį plaukiojant visai prie le
do ir tuojau kirvio pentimi 
smogi į ledą, žuvį pritrenki ir 
toje vietoje ledą prakerti,' 
žuvis pati iškirsto i e duobėje 
\andenyje viršun iškildavo.

Ir kaip tai nuostabu. Pri
simenu, Lietuvoje gyvenant 
keliai buvo prasti, stačiai ne
kurtose vietose būdavo klam
pynė. . Šią knygą skaityda
mas surandi, kad senovės ga
dynėje moderniškų šių dienų 
kelių nebuvo. Buvo tik pur
vas ir pelkės, bet turčių' kla
sė, feodalai, tuomi naudojo
si apiplėšimui tais keliais va
žiuojančių beturčių. Bet jiems 
tos pelkes patarnaudavo ir ap
sigynimui nuo tokių pačių feo
dalų, ir kaip šiais laikais, taip 
ir senovėje, kas biednuomenei 
buvo blėdinga, tai turčiams 
buvo pelninga. Išrastos pri- 
mityvės kanuolės ir šių laikų 
moderniškos kanuolės vis tai 
buvo naikinimo pabūklai. '

Knygoje aiškioje kalboje 

aprašoma tais laikais išrastos 
mašinos ir žmogaus darbin
gumas, kiek žmogus duoda 
uždarbio darbdaviui, ir kiek 
išrastoji mašina. Aišku, ma
šina buvo pelningesnė, ir kaip 
šiais laikais, taip ir senovėje 
buvo dedamos pastangos įvai
rių išradimų pagerinimui.

Mes dabartinėje gadynėje 
važiuojame modernišku trau
kiniu. Kartais nueini į paro
dą įvairių išradimų ir prisi- 

1 žiūri senovės garvežių ir šių 
dienų garvežių. Stebiesi se
novės garvežiu ir jo netobu
lumu, bet senovės laikais ir 
tie garvežiai ir traukiniai 
žmonėms nepatiko, jie laikė 
juos savo priešais, ir Olan
dijoj buvo uždrausta statyt 
geležinkeliai. Vokietijoje gy
dytojai paskelbė, kad jeigu 
geležinkeliai nebus nuimti 
nuo bėgių, tai keliauninkai 
išeis iš proto ir gaus pamiši
mą.

' 1801 metais Rusijoj atsira
do keistas vežimas be arklių, 
tai buvo automobilis. Auto
mobilis dūmais, kibirkštimis, 
traškėjimu ir sava išvaizda 
darė nekokią išvaizdą. Stu
dijuojant knygoje telpantį pa
veikslą ir skaitant sužinai, 
kad pirmo automobilio kami
nas buvo panašus dabartinių 
šildomų garažų kaminams. 
Dabar, kuomet pamatai tokius 
automobiliu.'., tai juokiesi iš 
senovės išrastų automobilių. 
Tačiaus tais laikais buvo žin
geidus ir patraukiantis daly
kas, įdomus visiems.

Nemanau, kad reikia pažy
mėti visus įdomius dalykus, 
telpančius knygoje. Skaičiau 
knygą Viduramžių Istorija, 
kurioje irgi gvildenama seno
vės gadynės išrasti ir gerina
mi dalykai. Tačiau Viduram
žių Istorija skaitymui esą sun
kesnė. reikalitiga daugiau ne
suprantamų dalykų studijavi
mui. Gal todėl, kad para
šyta sunkesne kalba, ne tokią1 
sklandžia, kokia, knyga žmo
gus ir Mašina.' Patarčiau vi
siems Literatūros Draugijos 
nariams ją skaityti.

Reikia priminti, kad už pą- 
sk utinį bertainį . 1948 metų 
“Šviesoj” labai esą gerų 
straipsnių. ’ Man geriausiai 
patinka Dr. Kaškiaučiaus ap
rašymas — Kaip Dabar su 
Ta Vėžio Liga, ir drg. A. Bim
bos — Amerikos Legijonas ir 
Karo Veteranai. Poezijos ne
turiu patraukimo skaitymui ir 
ja neįdomauju.

A. Matulis.

I
Tel. TRObridgc 6380 8

DR. JOHNREPSHIS į
(REPŠYS) S

II LIETUVIS GYDYTOJAS | 
8 Valandos; 2-4 ir 6-8 ■; 8

Nedaliomis ir šventadieniais: i 8 
nuo 10 iki 12 ryto. Į g 

278 Harvard Street , 8 
kamp. Inman St., arti Central Sq. 8 

CAMBRIDGE, MASS. , 8

PLĖŠIKAI BUVO UŽPUOLI 
z L. PRŪSEIKĄ

Visiems rengiantis dalyvau
ti Naujų Metų parengimuose, 
rengėsi ir Leonas Prūseika. Jis 
jautėsit gerai ir daug rašė. 
Bet du jauni plėšikai, kurie 
užpuolė d. Prūseiką vėlai tre
čiadienį vakare, jam einant 
namo, link Lowe avė., bjauriai 
sudrumstė naujametinę atmos
ferą.

Jie parsivertė jį ant žemės, 
sumušė, išvertė kišenius, pasi
grobė laikrodėlį ir kiek buvo 
pinigų, sukruvindami savo 
auką.

Plėšikai buvo jauni.
Daug kas spėja, kad užpuo

limas turėjo politinį tikslą ir 
kad gangsteriai buvo fašistai 
ar fašistų įrankiai, kuriems 
apiplėšimas buvo tik priedan
ga. “Vilnies” redakcija yra 
gavus grasinančių laiškų.

Progresyvių Partijos Darbo 
Programa 1949 Metams
* Cook Apskrities Progresyvių 
Partija sausio 9-tą laikys kon
venciją, iš kurios, numatoma, 
prasidės didžiulis vajus-kam- 
panija už atšaukimą “sales 
tax.” Savaitės pabaigoje bus 
pasitarimas partijos vadų 
valstijos sostinėje, kur taipgi 
bus išdirbti būdai dėl kovos 
už FEPC, rendas, butus ir už 
atšaukimą Taft-Hartley akto. 
Tie visi klausimai bus nuo
dugniai diskusuojami ir kon
vencijoj bus priimta legislalty- 
vė programa.

Konvencijos sesijos atsibus 
Temple Hali, 330 S. Marsh
field avė.

Priedui prie legislatyvės 
programos, konvencija priims 
planus partijos budavojimui, 
sakė valstijos direktorius Wil
liam H. Miller. Milleris išsi
reiškė. kad partijos wardų 
veikėjai, dalyvavę prezidenti
niuose rinkimuose, bus padėti 
priešakyje partijos vadovy
bės.

Konvencijoje bus patiekti 
įvairūs raportai iš darbo uni
jų, jaunų progresyvių ir tau
tinių grupių tarybos.

Miller sakė, kad vyriausia 
partijos veikla užsivers tame, 
kad rinkimų pažadai išrinktų 
kandidatų būtų pildomi. “Mū
sų pareiga,” Miller sakė, 
“daryti viską, kad Trumanas | 

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami 

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome Į vishs dalis—Brooklyno ir apylinkės, 
Į krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802
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PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

g PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS '

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKT[ 7 DIENAS SAVAITĖJE ’

50282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612 C
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ir Stevenson ką priža<Jčjd 
įvykdytų. Mes būsime labai 
patenkinti, jei jie tai padarys. 
Bet jei no, tai kad visas svie
tas žinotų apie tai.”

Miller priedui prie lapkričio 
rinkimų persergėjo merą Ken- 
nelly pridėdamas: “Mes iki 
šiol labdaringai žiūrėjome į 
Kennelly. Jeigu jis nepildys 
savo pažadų vyriausiais klau
simais, jis susilauks karštos 
pirties.”

Dabcir eina visuęse warduo- 
se Progresyvių Partijos drūti- 
nimas ir narių mokesčių pasi- 
mokėjimas. Taipgi PP orga
no The Illinois Standard — 
vajus gavimui 10,000 nacijų 
skaitytojų. ('

Progresyvių Partijos nario 
mokestis — doleris metams, o 
savaitraščio — Thė Illinois 
Standard — prenumerata me
tams $2. M.

Lost Creek, Pa.
Pranešimas ir Linkėjimai

Aš, senas Laisvės skaityto
jas, A. Ardickas (Hardy), 
lapkričio 8 dieną išvykau į 
JefTerson ligoninę gydytis nuoz 
anglies dulkių dusulio. Ten 
išbuvau penkias savaites lai
ko. Niekas neatėjo pas ma
ne atnaujinti dienraštį Laisvę. 
Nors aš ir nedirbu jau 5 me
tai, bet negaliu Laisvei dūris 
uždaryti, tai patsai ją atsi
naujinu.

Gaila, kad ligoninėje drau
gai neaplanko sergančių. Tik 
A. Vinkleris ir J. Pacauskas 
tą padaro. O ligoniui didelis 
yra suraminimas iš pasikalbė
jimo su atvykusiais draugais.

Kita, noriu tarti kelis žo
džius dusulio ligoniams, kad 
dabar ligoninėje yra jau dide
lis progresas padarytas page
rinimui ligonių sveikatos. Aš 
išbuvau ligoninėje 5 savaites, 
o dabar jaučiuosi daug svei
kesnis, daug geriau. Todėl aš 
patariu visiems dienraščio 
Laisvės skaitytojams, kurie 
kenčia nuo dusulio, tai nueiti 
į ligoninę, ir tas daug pagel
bės. '

Su pradžia 1949 metų lin
kiu viso gero visiems drau
gams ir pažįstamiems.

z A. Hardy.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— šeštad., Sausio 8, 1949
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DETROITO ŽINIOS
Senus Palydėjus ir 
Naujus Pasitikus

Detroitas palydėjo senį ir 
pasitiko vaikiuką—19 49 me
tus— labai linksmai, žinoma, 
kurie sveiki, neklitidyjLi jokių 
nelaimių.

Ta proga Aido Choras su
rengė Draugijų Svetainėje ba
lių. Žrfionių buvo nemažai. 
Visi gražiai linksminosi; pa
sikalbėdami vieni su kitais, 
mažino visokį skystimą.

Atėjus persivertimo valan
dai, Aido Choras suteikė daly
viams visokios rūšies kepurių, 
skambalų ir visokių smulkių 
popierių (confeti). Su visais 
šitais margumynais susimaišė 
bučkiai. Ir čia jau tik pakšt 
i lūpas su linkėjimtv linksmų 
naujų metų. Per kokią 20 
minučių atrodė taip, kaip kad 
paukščių tėvai peni savo vai
kučius iš burnos į burną. Oi, 
tie bučkiai... vieni šilti—ki
ti šalti.

Paskiau didžiumoj bučkius

mazgojo su visokiais skysti
mais.^ pamainydami šokiais.

Daugybė žmonių ūžė pri
vatinėse st ūbose. Ir prisiūžė 
taip, kad naujų metų ryte

| viskas buvo neskanu.
Užėjau pas savo frontą 1 1 

i vai. ryte. Tai tik vaikai atsi- 
! kėlę ir motina. Man įėjus į 
! stubą, vaikai prikėlė tėvą. Iš- 
j eina iš kambario pasišiaušęs 
Baltrus. i

“Mes jau pavalgėm,“—pa- 
i sakė mergaitė. “Tau, pape, 
j iškepėm kiaušinių su beike- 
! nu.“

“Eik tu su tais kiaušiniais 
į garažą ir perėk vištukus!

į Man viskas šiandien negar
biu!“—pareiškė tėvas dukte- 
| riai.

Tokių buvo daugybe.
★ ★ ★

Vieni baliavojom, o kiti dir- 
I bo, nes be darbo žmogaus 
l rankų ir baliavot negalima , 
! būtų, jei ten niekas neįpiltų Į 
i alaus stiklą ir tt.

Ugniagesiai ir policija tur
būt turėjo daugiausia darbo. 
Ugniagesiai nuo 6 vai. vakare 
iki 6 vai. ryto turėjo 57 gais
rus užgesint. O policijos, ku
riems reikėjo, turėjo ilgai 
laukt. *z

Tai taip senus praleidom ir 
naujus pasilikom.

★ ★ ★
Daba,r nieko naujo negirdėt 

lietuvių veikime. Vien yra 
kalbama apie įvyksiantį De
troite meno festivalį.

Beje. Hamtramcko pašalpi- 
nis kliubas rengia vakarienę, 
rodos, 29 d. sausio. Charles 
Martin visiems pasakojo, kad 
“bus tokią vakarienė, kokios 
detroitiečiai nematė.“ Vaka
rienės kaina $2.50. Kurie no
rit toj vakarienėj dalyvauti, 
prašykit C. Martino paspor- 
to-bi lieto.

★ ★ ★
Reikia pažymėt, kad De

troite dvi pirmos dienos 1949 
m. buvo saulėtos ir sausas 
oras. V. Z.

CLEVELANDO ŽINIOS
tos Kalėdų šventės'! 

jas ‘'visi garbina, kaip
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RES. TEL.

IIY. 7-363L

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

rt zj. Jfo

Liūdesio valandoj kreip- įfe 
kites prie manęs dieną įfe 
ar naktį, g.reit suteiksi- 
me modernišką patarna- 
vimą. Patogiai ir gra- įfe 
žiai moderniškai įruošta ag I 
mūsų šermeninė. .Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti. įm

1113 Mt. Vernon St. R 
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Paul (justas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 
Skersai gatvės nuo Armory

' LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai Įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas ■ 
BELTAIRE FLORIST
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Lietuvis Kvietkų Pardavėjas |
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. |

(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
telefonuokite: *

Slloreioad 8-9330 > |
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, | 

ko jūs reikalausite. ' S
Specialistai Pritaikymui fa

šermeninis, Vestuvėms ir Bankietams |
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS | 

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. |

Sacramento, Cal MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Milwaukee, Wis.

tų, gavo 18 mėnesių už par
davinėjimą marijuana cigare
čių.

Tai matote, kokios tos 1948 
metų naujienos iš prieškalėdi
niu švenčiu. «■ v '

Sako, Nebus Karo su Rusija
Cleveland Press redaktorius 

Louis B. Seltzer, kalbėdamas 
West. Cleveland Kiwanis Club 
pokilyje, pareiškė, kad 1949

19.48 
btivo

k on-

Praleido Pusę Miliono 
Prieš Saugumo įstatymą

Praėjusiuose rinkimuose, 
lapkričio mėn. 1948 m., šioje 
valstijoje buvo balsuojama 
atmetimas tam tikro įstatymo, 
nustatančio, kiek geležinkelių 
kompanijos turi Samdyti 
“breikmenų.” Geležinkelių 
kompanijos išleido $224,284, 
kad tą įstatymą panaikinus.

Geležinkeliečių Brolijos ko
mitetas 
te e for' 
kėlė tik 
kovojus
naikinimą. '

Public Utilities Commission 
j sausio 10 
svarstys, 
reikalinga 
traukinio 
nėjimo.
tymas tapo panaikintas.

Sulyg buvusio įstatymo, 
traukinis iš 40 vagonų turėjo 
samdyti du “breikmenus,” tris 
prie 50 vagonų, keturis, jei 
vagonų virš 75, ir daugiau va
žiuojant j aukštus kalnus, 

j Dabar gali būti ne daugiau 
kaip du, nežiūrint, kiek vago
nų turi, jei minėta komisija 
nenuspręs kitaip. “V.”

PORA—Moteris dirbti prie lengvo namų 
darbo, skalbti ,ir pagelbėti prie kūdikio. 
Vyras dirbti prie sunkesnių darbų. Abu 
gali ir kitur padirbėti dalį laiko. *160 
j mėnesj. DR. KESSLER, 196 ARGYLE 
RD., BROOKLYN. BUCKMINSTER 7-1740

REIKALINGI VYRAI 
HELP WANTED—MALE ’

(Californija Commit- 
Railroad Safety) su- 
penktą dalį tiek, kad 
prieš to įstatymo pa-

KRIAUČIUS
PATYRĘS

Mokintis visus darbus prie moteriškų ir 
vyriškų drabužių.

Nuolatinis Darbas, Gera Mokestis

BROADWAY TAILORS
83-16 BROADWAY, 
ELMHURST, L. I. 
HAVEMEYER 4-6414 • A..

Ji būk pra- 
m,y lėti kitą vyrą.
viskas įvyko Kūčių va
li žmušęs savo žmoną, 
gulti. Ryte atsikėlęs

Nori Panaikinti
Viršlaikio Mokesti

Pereitame miesto tarybos 
finansų komiteto susirinkime 
buvo duotas pasiūlymas pa
naikinti viršlaikio mokestį, o 
daugiau praplėsti už viršlaikį 
atskaityti liuoslaikiu.

Allan Bjorklund, biznio at
stovas United Public Workers 
(CIO), pasipriešino ir sakė, 
kad už viršlaikio darbą tu
ri būti mokama, kaip įmonė
se ir fabrikuose. Kiti uni
jų atstovai ragino priimti uni
forminę sistemą ir už virš 40 
valandų išdirbtą savaitę vir
šaus turi būti mokama virš
laikis paprastomis dienomis 
laikas ir puse, o už šventa
dienius dubeltavai.

Daliai* yra nelygiai. Vie
niems miesto darbininkams 
mokama už viršlaikį pinigais, 
o antriems atskaitoma, kiek 
valandų išdirbo viršlaikio, 
tiek valandų duoda liuoso- lai
ko. •

Susirinkime neprieita prie 
jokios išvados. Apkalbėjimai 
palikti tęsti sekančiam susi
rinkimui. Milwaukietis.

★ ★ ★
Negalimą sakyti, kad Mil

waukee Komercijos Susiviejii- 
jimo manadžeris Alvin J. 
Monroe j.ųe’žiūrčtų į ateitį su 
geroinis' perspektyvomis. Jis 
rūpinasi ne tik 1949 ir 1950 
metais, bet - taipgi interesuo
jasi net J 954 metais.

Vo^ permatymas rišasi su 
MilW^ikee Auditorijos spor
to drena, kuri bus veik vi- 
dui'mic^tyje ir pradėta staty
ti. Kuomet bus užbaigta, 
Milwaukee galės aprūpinti 
didžiausias ’ konvencijas, ku
rioms iki šiol negalėjo pasi
tarnauti ir užkviesti iš. prie
žasties trūkumo fizinių pa
rauk urnų.

Monroe yra išsiuntęs 2,000 
organizacijų pakvietimų visoj 
šalyj specialėj- ’brošiūroj, ra
gindamas jas apsvarstyti Mil
waukee suvažiavimo '> vietą 
konvencijoms 1951 metais. 
Brošiūra užvardyta “Milwau
kee Svajonės Prade d a Išsipil
dyti.“ Jis tenai nurodo, “kuo
met kiti miestai dar svarsto 
planus *ir renka komisijas 
naujoms auditorijoms, arba 
studijuoja finansinį klausimą, 
legislatūrą, 'vietą, Milwaukee 
aktuališkai pradėjo jos staty
bą. Priedui prie 8-nių sve
tainių nuo 300 iki 7,000 vie
tų, naujas budinkas turės di
delę areną su 13,200 vietų.

Auditorija su arena bu? 
įrengtos su modern iškiausiais 
parankamais ii* perėjimais, 
bei pasiekimais ir užims 
kvadratinį bloką. Milwau
kee randasi centralineje da
lyje J. V. ir patogi vieta kon
vencijoms, Monroe pabrėžė.

Milwaukee 1948 metais tu
rėjo 375 konvencijas, tai dau
giau kaip po vieną kasdien. 
Delegatų ir svečių atsilankė 
apie 150,000, kurie praleido 
apie 7 niilionus dolerių.

nuo aukštos ke- 
priešakinė lenta 

ir jos vietoje bu- 
diržas. Kūdikis 

slinkti iš
Diržas užsikabi-

pervė

laukia- 
8-nias 

Ne vien biznieriams 
bet ir graboriams.

Oi 
Kaip 
prie jų rengiasi su visokiomis 
dekoracijomis, visokiais bliz
gučiais apkabinę j a namų 
priešakines duris iš lauko ir 
iš vidaus. O ypatingai šiemet 
teko pastebėti, kaip tie žmo
nės leidžia savo sunkiai už
dirbtus skatikus ant tų niek
niekių.

Ir radijas ir spauda būb- 
nija apie jas. Ir žmones pa
miršta 1 apie saugumą; visas 
mintis nukreipia į tą Kalėdų 
dieduką (Santa Claus). Ir 
štai kokie rezultatai: Tik 
vien per šias Kalėdas astuoni 
neteko gyvasčių. Penki au
tomobilių susikūlime prarado 
gyvastis, vienas sušalo, ogi 
Parmoję Paul Dienes, 72 me
tų, su plaktuku užmušė savo 
žmoną, 68 metų, 
dėjus

Tas 
kare, 
nuėjo
ant devynių nuėjo į duonke- 
pyklą ir paprašė, kad pašauk
tų policiją, nes jo namuose 
esąs moters lavonas.

Septyniolikos mėnesių kūdi
kis pasikorė 
dės. Kėdės 
buvo išlūžus 
vo užkaltas
sėdėdamas pradėjo 
savo kėdės.
no po smakru ir kūdikis pa
sismaugė. Kada motina at
ėjo iš kito kambario, rado 
kūdikį pasikorusį. Greit nu.r 
vežė pas ugniagesius, many
dama, kad dar bus galima at
gaivinti, bet jau buvo 
lu.

Tai taip tos didžiai 
mos Kalėdos nusinešė 
gyvastis, 
biznis,

Trys jaunuoliai važiavo au
tomobiliu. 19 metų Yousko, 
vairuotojas, važiavo apie 80 
mylių į valandą ir pametęs 
kontrole ne tik savo sankelei
vį. 17 metų^ užmušė, bet ir 
pats save. Trečias, 16 metų 
liko gyvas. Jis sakė, kad jie 
skubinosi namo, kad nepavė
luotų ant Kūčių vakarienės.

Robert Stahl, 80 metų, buvo 
pas savo brolį, kuris liepė nie
kur neišeiti. *Bet Stahl užsi
spyrė eiti pas J. Skužinską 
išsigerti. O Skužinsko kar- 
čiama buvo uždaryta. Buvo 
labai šalta, tai Stanį įsilipo 
į Skužinsko trokelį ir laukė, 
iki Skužinskas atidarys kar- 
čiamą. Namiškiai vaikščiojo 
aplink trokelį, bet . nematė, 
kad jame yra žmogus. Gruo
džio 28 d., kada alaus, ve
žėjas atvežė alų į Skužinsko 
aludę, jis patėmijo, kad ša
lia trokelio sėdynės guli kas 
susirietęs, 
žinsk ui. 
ir pažino,
Stahl. Gydytojas pripažino, 
kad, Stahl sušalo; užmigo be
laukdamas karčiamos atidary
mo ir neatsipeikėjo.

Štai kitas kalėdinis nuoti- 
kis. Chester Michalski, 21 
metų, laiškų išnešiotojas, pri
sipažino, kad jis per metus 
nešiodamas laiškus iš. Lake
wood skyriaus, išvogė iš laiš
kų $300. Michalski tapo 
teistas vieniem metam ir 
nai dienai kalėjimam

Michalski yra vedęs, 
kūdikį septynių savaičių, 
gyveno 4202 Clark avė. '

Laiškanešių • pavaduotojas 
William T. Jackson, 25 metų, 
gyvenantis 3691 E. 144th St., 
prisipažino iš prieškalėdinių 
laiškų pavogęs $35. Tapo 
nubaustas 90 dienų kalėjimo. 
Trečias. E. Sigler, 46 metų, 
1926 E. 89th St., gavo 90 
dienų kalėjimo už suklastuotų 
valdžios čekį. Kitas; 25 me-

Jis pranešė Sku- 
Tas išėjo apžiūrėti 

kad tai Robert

nu- 
vie-

turi
Jis

1949 metais jau yra užre- 
korduota 185 konvencijos ir 
1950 metams 130. Tiesa, per
nai prisidėjo 100 metų sukak
ties minėjimas, kaip Wiscon- 
sino valstija tapo priimta į 
Jungtinių Valstijų šeimą, tas 
prisidėjo prie rekordinio sve
čių skaičiaus. M.

metai atrodo geresni,, žiūrint 
tarptautiniai, negu buvo 
metai, kada padėtis 
įtempia ir atrodė, kad 
dieną prasidės šaudymo
fliktas. Bet dabar padėtis at
rodanti giedresnė ir jau iš 
anksto galima spręsti, kad ji 
ir dar pagerės. Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos santykiai ge
rėja, ir tokiu būdu karo pa
vojus ne .toks didelis šiais 
1949 metais.

Seltzer numatąs, kad ir A- 
merikos ekonominė padėtis ei
nanti geryn, su kuo, žinoma, 
negalima sutikti. Bet jis tam 
viskam dare šitokį prilygini
mą: jeigui nuvežus ligonį į 
ligoninę įstatytum jam du 
termometru į gerklę ir vienas 
rodytų aukštą karštį, kitas 
normališką. Dabar, girdi, tie 
termometrai abu rodo dau
giau normališką karštį ir iš to 
visko galima spręsti iš anksto, 
kad bus geresni 
tarp Amerikos ir
Tie du termometrai rodo, kad 
baimė dėl pasaulinio karo jau 
mažėja.

Tokios predikcijos 
skamba geriau, negu 
skelbimas. Gerai būtų,
ir kiti laikraščiai pasektų re
daktorių Seltzerį ir agituotų 
už bendrą susitarimą, vietoj 
kurstyti prie karo. žmonės 
nori taikos. ’ V. M. D.

Wilkes - Bane, Pa. — 
Sprogimas Glėh Alden ka
sykloje užmušė 2 mainie- 
rius.

santykiai
Sovietu.

visgi 
karo

BŪKITE ATSARGŪS

San Franciscoj 
‘k “breikmenų“ 
prie kiekvieno 

dėlei saugaus važi-
37 metų senumo įsta-

Neatsakytas Klausimas?
Vienas moteriškė komer

cinėje, spaudoje klausė, dėl 
ko pamačius asmenį dali
nant po dolerį biedniokams 
jį siunčia į ligonines ištirti 
protą, o dėl ko mūsų val
džia, kuri mėto bilionus do
lerių Europoje ir kitur vis 
tebebūna palaida?

Į jos klausimą atsakymo 
nebuvo, jei neskaityti to, 
kad visos kitos laikraščio 
špaltos buvo pripildytos 
agitacija už karą, prieš Ta
rybų Sąjungą ir prieš nau
jas demokratijas.

Mainantis orui, dauguma žmonių 
slogomis ir kitokiomis ligo- 

Būkite pasiruošę, kad atsiginti 
ligų, naudokite M. J. Švilpęs 

Stebėtinos 
Kurie «jau vartojo, 

jiems pagelbėjo. O tie, 
ncbandP šios mos ties, 

tuojau reikalaukite.

serga 
mis.
nuo 
Miracle Ointhient.
lys. 
kad 
dar 
kito, 
yra 5 rūšių, kurios prašalina įvai
rius skausmus. Most is sudaryta iš 
gydančių žolių, nėra kenksminga, 
bet palengvina, ypač žiemą daugelis 
naudoja.

No. 2-M. J. S. Salve lor External 
Pains, kaip lai kojų, rankų, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš
lungį, traukimą, persišaldymą ir aš
trų kosulį. Ši mostis suteikia malo
nios šilumos, gaivina kraują ir pra
šalina įvairius paviršutinius skaus
mus. Kaina .$1.

No. 3-M. J. Svilpa’s Miracle Salve 
for 
lis, 
ligų 
mą, 
nūs, 
mą, 
kojų . _
(tik ne vėžio). Kaina $).

No. 4-M. J. S. Salve for Itching 
Skin and Poison Ivy. Užsiscnėję ar 
švieži niežėjimai, gausite greitai pa
galbą. Kaina $1.

No. 5-M. J. švllpa’s New Discove
ry Salve* for Piles. Ši mostis nau
jai išrasta, kuri greit prašalina 
Piles (varvančias ar ne) be pjausty
mo. Pagelbės, jei tik vartosite pagal 
nurodymą. Kaina tik $2.

No. 1-M. J. S. Mostis nuo dantų 
ir smegenų (gums) nesveikumo. 
Tuoj pagelbsti. Kaina 55c ir $1.

Siųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir money-orderį ar čekį. Iš 
Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 
30c

mo.s- 
žino 

kurie 
nelau- 

Mosčių

Skin Irritation. Stebėtina mos- 
kuri pagelbsti nuo įvairių odos 
kaip lai: odos plyšimas, išbėri- 
volis, rash, Athlete’s Fool, Si- 
nudeginimą, nušutimą, sužeidi- 
nosies ar burnos nesveikumą, 
tynimą ir* skaudėjimą, ronas

pašto ženkleliais. Adresuokite:
M. J. ŠVILPA

I>. O. Uos 78, Stll. A 
Hartford 6, Conn.

Hartfordiečiai galite pirkti pas
E. Beirs (vaistinėj)^ 158 Park St., 
arba pas Zęmbą, ant Sheldon St.

(adv.)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
/

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

REIKALAVIMAI
Reikalingas * jaunas ar viduramžis 

vyras mokytis spaustuvės darbų. 
Tur mokėt lietuvišką rašybą. Gera 
alga pradžiai. Kreipkitės laišku ar 
asmeniškai. Laisve, 427 Lorimor St., 
Brooklyn 6, N. Y. (3)

•000000000000^
IFotografas

Į Traukiu paveikslus familijų, ves-
T tuvių, kitokių ----- ------------ • ->-grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio f 
dydžio, kokio pa- I 
geidaujama. Tai-I 
pogi atmaliavojuĮ 
įvairiom spalvom. |

JONAS STOKES
> 512 Marion St., Brooklyn
1 kampas Broadway ir Stone Ave., * 
! prie Chauncey St., B’way Line •

Tel. GLenmore 5-6191 '|
'00000000000000000^000000
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Matthew 
BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdnojo valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST„ 
Newark 5, N. J.
Tel. MArkct 1-5172 fa

s PEIST LANE j 
š DRUGS, Inc. 5
V 405 SO. 4th ST.,

Cor. Hewes St.
BROOKLYN, N. Y

R

fa

^Visoljiausi vaistai, kosmetikai kū-g 
ėdikiam reikmenys, įvairūs daik-g 
steliai, ligonių kambariui reikme-įS 
pnys už griežtai žemas kainas.

g

RECEPTŲ SPECIALISTAI. g
MAX PEIST, Ph. G., |

EDWIN LANE, Ph. G. |F® 
Tel. EVergreen 7-6238 ZŠ

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

12 d. sausio įvyks LDS 33-čios kp. 
susirinkimas, 408 Court St., 8 v. v. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti, tu
rėsime daug reikalų aptarti. — B. 
M. sekr. CG-T)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. metinis susirinkimas 

įvyks sausio 16 d., 11 vai. ryto, 
3014 Yemans. Visi nariai būkite lai
ku, yra daug svarbių reikalų aptarti 
ir kuopos valdybą turėsime rinkti, 
nes buvo palikta rinkti šiame susi
rinkime. — Sekr. (6-7)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susrinkimas įvyks 

10 d. sausio, 7:30 v. v. Liet, salėje, 
29 Endicotr St. Malonėkite dalyvau
ti, nes turime daug svarbių reikalų 
aptarti. A. W. (5-6)

BRIDGEPORT, CONN.
Kadangi Liet. Jaunų Vyrų Drau

gijos salė jau baigiama atremontuo
ti ir Draugijų susirinkimai jau gali- * 
ma laikyti, todėl LDS 74 kp. susi
rinkimas įvyks sausio 9 d., 6 v. v„ 
407 Lafayette St. Visi 
mi dalyvauti, nes bus 
portai ir kiti svarbūs 
nai apsvarstomi. — J. 
rast.

nąriai prašo- 
metiniai ra- 
ateities pla- 
J. Mockaitis, 

(5-6)

LINDEN, N. J.
Piliečių Klubo metinis susirinki

mas įvyks sausio 28 d., 340 Mitchell 
Ave. Bus renkama nauja valdyba 
1949 m. Po susirinkimo bus užkan
džių ir įsigerti. Moterys-narės atsi
veskite savo vyrus, vyrai-nariai at
siveskite savo žmonas, 
kop.

f J. J. Kaškiaučius, M. D. ;
580 Summer Avenue, ‘ 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 1

M. Pra-

g

lEgzaminųojam Akis
Į Rašome Receptus
I Darome ir Pritaikome Akinius

S^^a^^aj^^^ajaja***********

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

304-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

tawewiswaww®'
GERI PIETŪS!

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės į ; J

Lorimer Coffee Shop/
Frank Domikaitis

Savininkas “
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos ’ 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias Suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

g put>l.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- šeštad., Sausio 8, 1940
Tel. EVergreen 8-9770
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NewYorto^i^zfelinkn
įdomaujantiems 
Marksizmu

Jefferson School, New Yor
ke, skelbia marksizmo kursą, 
kurio sekama klasė prasidės 
sausio 24-tą ir tęsis per 35 
savaites, su pertrauka tiktai 
liepos ir rugpjūčio mėnesiais. 
Aplikantus priima jau dabar.

Marksizmo mokslu, gyvuo
jančiu jau virš šimtą metų, 
vaduojasi Tarybų Sąjunga ir 
darbininkų organizacijos kito-

Thompson!] Kūdikio 
Užpuoliko Burkės 
Bylą Vėl Atidėjo

Robert J. Burke, šnipavęs 
prieš darbininkus pamariečius 
ir naudodamasis privatiško 
detektyvo žyme įsibriovęs į 
komunisto vado Robert Thonv 
psono namus vidurnaktį, ten 
pasikėsinęs ant Thompsonų 7, 
metų amžiaus dukrelės, gaus 
naują teismą. Jis įvyks sau
sio 13-tą.

Jam duoti naują teismą pa
siūlė Queens prokuroro pava
duotojas Irving Shapiro. Esą, 
padaryta .klaida perrašant 
Burkės paduotą teismui prisi
pažinimo pareiškimą.

Burk ė buvo pripažintas kal
tu teisme, įvykusiame praėju
sio gruodžio 27-tą. Dabar 
turėjo jam paskirti bausmę.

Thompson ui, kuris yra vie
nas iš 12-kos, įkaitintas kai
po įkūrėjas komunistų parti
jos, atidėjimas ir atnaujini
mas šios bylos reiškia trukdy- 

ginti

Dėl to komunistai prašė 
Bet .jos ne- 

sausio 17- 
seniau m> 
110, U. S. 
Foley Sq. 
prisimeni,

mą nuo pasiruošimo 
partiją ir save.

Thompsonas yra šioje vals
tijoje savo partijos vyriausio
se pareigose, pirmininku. Na- 
cionalis pirmininkas, vyriau
sias iš 12-kos įkaitintų ir am
žiumi, William Z. Foster, ser
ga,
jų bylą atidėti, 
atidėjo — ji įvyks 
tą, kaip jau buvo 
statyta, kambaryje 
Court House, prie

Tačiau, kuomet
kuris kuo buvo pirm tų teis
mų, nesunku pamatyti, dėl ko 
dalykai eina taip, kaip eina.

Burke šnipavo prieš darbi
ninkus, tarnavo juodžiausiai 
reakcijai.

Thompsonas yra kovotojas 
prieš reakciją, kariavęs dvie
juose karuose prieš fašizmą, 
Ispanijos, ir antrame pasauli
niame. Pastarajame bpvo pa
gerbtas su Distinguished Serv
ice Cross.

pir-

14-

Westchester Susitaikė 
Su Aliejaus Treki] 
Vairuotojais

Pirmadienį prasidėjęs, 
madienį tapo ir užbaigtas 
AFL narių streikas prieš
ką aliejaus firmų Westches
ter apskrityje. Matydamos, 
jog darbininkai ne juokais gi
na savo reikalavimus, firmos 
sutiko juos išpildyti. Pirm 
streiko vengė susitarimo.

Visiems Labai Svarbi 
Prelekcija Apie Meną 
Liberty Auditorijoje

Kalba, kuria menas kalba; 
liaudies menas; meno formos 
ir idėjos; realizmas ir krizė 
šių dienu mene; ir eilė kitų 

klausimų bus nušviesta1

Prelegentas Sydney Finkel-1 
stein yra autorius keleto žy-Į 
mių veikalų. Jis mokytojau
ja Jefferson Mokykloj. • Jo 
prelekcija įvyks sekma,dienį, 
sausio 9 d., lygiai 3-čią vai. 
po pietų, Liberty Auditorium

Ave.,salėje, 110-06 Atlantic
Richmond Hill, N. Y.

žinoma, negerai, kad
su bėgimo

viena die- 
rengė j ai iš 
duoti pra-

nega-

Astuoni Sužeisti 
Gatvekario Nelaimėje

Bay Ridge Avenue gatve- 
kariui smogus į šoną švaros 
Depai11 m e n t o sunkvežimio, 
prie 13th Avenue ir 80th St., 
Brooklyne, abiejų vairuotojai 
ir šeši kiti asmenys sužeisti. 
Keturių .gyvybe esanti kritiš
koje padėtyje.

Ligoninėse randasi Amelia 
Coniglio, Josephine Gueriglia, 
Joseph Ciero, Henry Bollin.

Majoras Ragina Duot!
Viršininkui Quayle
Visą Galią

Majoras, O’Dwyer praėjusį 
reik a-

New York o valstijos 
išleisti įstatymą, 1 ei

ga isragesy bos kom isi- 
pasiskirti sau vyriau-

Įėjome išvengti 
dviejų paskaitų į 
ną. Šių paskaitų 
anksto negalėjome 
nešimą, nes tik paskutinėmis
dienomis gavome tikrą atsa
kymą nuo prelegento, 
paskaitos, Finkelsteino ir šo- 
1 omsko, labai svarbios, 
lyvaukime abiejose.

Rengėjai.

Abi

Da-

Komisionierius Ragino A&P 
Nuleisti Pieno Kainas

Miestąvasis tyrinėjimų ko
misionierius John M. Mur
tagh skelbia pasiuntęs Atlan
tic & Pacific Tea Co. para
ginimą nuleisti homogenized 
pieno kainas po centą nuo 
kvortos.

k et v i rta dienį p a re i šk ė 
Jausiąs 
seimelio 
džiantį 
onicriui
sį pavaduotoją (Fire Chief). 
Iki dabartinio komisionieriaus 
susikirtimo su Civilės Tarny
bos Komisijos skirtu Peter 
Loftus, ta komisija skirdavo 
pavaduotoją pagal išlaikytus 
atitinkamus kvotimus.

Majoras reikalausiąs tą 
misiją panaikinti.

Nauji Metai, Senos 
Atakos ant Unijų

ko-

Aktorė Ingrid Bergman fil- 
moje “Joan of Arc” vaidina 
tituJarę rolę. Filmą jau ilgas 
laikas rodoma dviejuose teat
ruose — Victoria, prie 46th 
St., ir Fulton, 46th St., netoli 

Broadway, New Yorke.

Serga
Antradienį Laisvės raštinėn. 

buvo užėjus V. Sibeikienė, 
prenumeratų reikalu. Ji pra
nešė, kad jos vyras Vincas ši- 
beika randasi Greenpoint li- 

Įgoninėj. Per Naujus Metus 
jį išvežė ligoninėn, 

jį aplankyti pir- 
sako, kad jis bis- 
jaučiasi. Jį gali- 

trečiadieniais ir
Green- 

ant

susirgo* ir 
Jinai buvo 
madicnį, li
kutį geriau 
m a lankyti 
sekmadieniais 2 vai. 
point ligoninė 
Kingsland Ave.

Linkime V. 
sveikti ir grįžti

randasi

šibeikai 
namo.

pa-

PARDAVIMAI

Tokį pat pasiūlymą pasiun
tęs Borden’s, Sheffield’s ir 
Dairymen’s League pieninėms.

Komisionierius sako, kad 
A & P išgali ir privalėtų tą 
centą nuleisti, nes ji tą pieną 
gauna iš Bordeno firmos po 
1.3 cento pigiau, negu tą patį 
pieną gauna kitos, ne kompa- 
niškos krautuvės. Ir kad A 
& P New Yorke parduoda to
kio pieno 35 milionus kvortų 
per metus, apie keturis nuo
šimčius viso mieste parduoda
mo tokio pieno.

Numažinti kainas reikia, 
sako komisionierius, nes nuo 
panaikinimo kainų kontrolės 
(OPA) suvartojimas mieste 
pieno numažėjo 10 nuošimčių. 
Tas rodo, kad biednuomene 
alksta pieno.
Tas Centas—Priežastis 
To Pieno Brukimo

kad 
yra numa

žinti tą centą dėl to,. kad 80 
nuošimčių viso mieste parduo
damo pieno yra parduodamas 
homogenizuoto 
“garsinimu ir 
visuomenė yra 
pieną pirkti.

Kokie tie 
Komisionierius
ką kiekviena šeimininkė žino, 
nes jis juk neina pats į krau
tuves pieno pirktis, o jeigu ir 
eina, jam tos priežasties nie
kas neparodytų. O gal žino, 
bet turėjo priežastį nepasaky-

Komisionierius pažymi, 
ypatingai svarbu

formoj. Kad 
kitais būdais” 
įtikinta .tokį

“kiti būdai”? 
gal nežino to,

Tais “kitais būdais” yra aiš
ki prievarta, užkarta netiesio
giniu būdu. Stambiosios fir
mos nehomogenizuoto pieno 
krautuvėms veik nepalieka, o 
atėjusiai jo pirkti šeimininkei 
krautuvininkas pasako — pri
trūkau. Norėdami patenkin
ti šeimininkes, krautuvininkai 

I turi nehomogenizuoto pieno

Artkino perstato

(SIBIRO DAINA)

“SYMPHONY OF LIFE
Skaisčiomis Sovietinėmis Magiškomis Spalvomis

Virpanti Naujo Pasaulio Istorija— 
Kibirkščiuoja Spalvingomis Dainomis ir šokiais

3-ČIA DIDI SAVAITĖ! “Tikrai puiki”—Post.

Diriguota IVANO PIRIEV’O

Pagaminta Sovietų Sąjungoj—Angliški Paaiškinimai. 
/

STANLEY 7th Avė. Tarp 42 ir 41 Sts.
Durys Atsidaro 8:45 A. M. , T*!’ 7-9686

-f

ieškotis pas mažiukus pienius, 
o tąs ne visuomet sekasi. Pie
no stokos sezonais, ypačiai 
karo laiku, iš mažiukų pienių 
gautą nehomogenizuotą pieną 
turėdavo slėpti, kad didžių
jų firmų agentai nepamatytų. 
Bijodavo, kad galėtų už tai 
nubausti jiems visiškai sustab
dymu to homogenizuoto pie- 
nb, kurio tūla dalis kostume- 
rių reikalauja.
Kuo “Geresnis” Tas 
Brukamasis Pienas?

namų 
Taip- 
visokį 

būtų

Rendauninkai Pradėjo 
Kampaniją 
Prieš Evikcijas

New Yorko Rendauninkų 
Tarybos pareikalavo įstaty
mais nustatyti, kad per seka
mus dvejus metus negalėtų 
mėtyti rendauninkų iš 
—uždėti moratoriumą, 
gi reikalavo panaikinti 
skirstymą, kad butai
duodami pagal pareikalavimą, 
o ne vaduojantis kieno spal
va ar tautybe.

Posėdį buvo sušaukusi vals
tijos valdinė komisija studija
vimui rendų problemos. Ja
me dalyvavo apie 300 rendau
ninkų, savininkų ir bendrai 
visuomenės organizacijų at
stovų. Įvyko Bar Association 
patalpose, 42 W. 44th 
New Yorke.

Unijai
kurios

ar
kurioms Manhat-
Co. pristatinėja

pikiętuoti 
kioskos 

popieros

Teisėjos Morris Eder sausio 
6-tą uždraudė AFL New York 
Newsboy 
prie bent 
(newsstand) 
krautuvių, 
ta n News
laikraščius ir žurnalus.

Unija suagitavusi daugelį 
kioskų savininkų nemokėti fir
mai po 50 centų per savaitę 
už pristatymą laikraščių 
žurnalų, nes tai užmoka 
laikraščių leidėjai.

ir

St

as-
pienoHomogenizavimui 

reikia vartoti mašinerijos ir 
įdėti ekstra darbo. Gal ma
nai, kad firmos visą tai daro 
verždamosios duoti jums ką 
nors gerą už dyką? Ar kad 
gal firmos gali dadėti į pieną 
ką nors tokio, ko neduoda 
karvė, savo pienu išauginusi 
ir išlaikiusi karvių giminę iki 
to laiko, kuomet žmogus nu
savino karves, pasiėmė jas 
maitinti ir sykiu išnaudoti?

Taip manančių, matomai, 
yra daug, jeigu firmos įsten
gia įsiūlyti homogenizuotą 
pieną. Laimingi tie žmonės, 
kurie nemiegodami gali sal
džiai sapnuoti apie nebūtus 
daiktus!

Vienas “gerumas” homoge- 
nizuoto pieno yra tame, kad 
peri ei dus per tam tikrą pro
cesą nebegali matyti, kiek ja
me beliko ar iš viso nebeliko 
grietinės, nes ji nebeatskiria
ma. Nehomogenizuotame ga
li matyti ir gali pardavėją 
pabarti už per didelį suliesė
jimą pieno.

Kitas “gerumas” yra tame, 
kad firmos gauna ekstra cen
tą nuo kvortos, milionus do
lerių ekstra per metus, 
mes 
pas 
būk 
kuo 
sutinkame 
tiktai dar turime ištekliaus.

t de
juos 

sumokame dėl to, kad 
mus priprasta manyti, 
tas, ko nežinome, esąs 
aukštesniu, tad lengvai 

permokėti, jeigu

Aliejaus ir Anglies 
Išvežiotojai 
Pradėjo Derybas

Išvežiojančių kurui skiria
mą aliejų ir anglį firmų at
stovai ir unijistų darbininkų 
atstovai šaukiami į bendrą 

.pasitarimą majorui paskyrus 
trijų asmenų “piliečių komite
tą” 'taikymui jų abiejų.

Darbininkai, kurių kontrak
tai pasibaigė gruodžio 31-mą, 
bandė susitarti jau pirm išsi- 
baigimo kontraktų, bet firmos 
visai nebandė tartis. Darbi
ninkai pagrąsino streikuoti ir 
būtų tuojau sustreikavę, bet, 
majoro prašomi, sutiko dar 
kartą palaukti 
Sausių 12-ta 
panaujintoms 
ti.

susitarimo, 
yra paskutinė 
deryboms

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Parsiduoda grosernė ir namas, sy
kiu ir biznis — išdirbtas per 15 
metų. Namas geras, dviejų aukštų, 
trys dideli miegami kambariaai ir 
maudynė. Taipgi parsiduoda ir švie
žia mėsa. Pardavimo priežastis —* 
senatvė ir nesveikata. Galite kreip
tis laišku ar telefonu. Parduosime 
už prieinamą kainą. J. Vogonis, 
26 So. 55th St., Philadelphia, Pa. 
Tel. GR. 2-9987. (6-8)

g GYDYTOJAS*“* |

S. S. Locket, M. D.
K

ys
su

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Valandos: į H? die"om.I 6—8 vakarais 
Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203
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New Yorke areštuoti 4 
menis kaltinimu, kad jie buvę 
susirinkę parūkyti narkotikų. 
Du iš jų sulaikė be kaucijos, 
o kitus du—po.«$500 kaucijos 
kiekvieną.

Kaltinamas apiplėšime May
flower karčiamos, George P. 
Everett. 29 metų, sakosi nie
ko neatsimenąs apie apiplėši
mą, buvęs girtas. Jį suėimė 
tuojau po to apiplėšimo. Anot 
policijos, pinigų $137 ir žais
linis pištalietas tebebuvę jo 
kišenių j e.

žte£h.lQ-sHlP PARCELS

Pagaliaus 
ORO PAŠTU IV

DABAR Apdrausti Dovanų Pundeliai nusiunčiami į kelias dienas. 
ORO PAŠTAS SIUNČIA IR VAISTUS 

“NEMOKAMAI” REIKALAUKITE APRAŠANČIO KATALOGO “L”

WORLD TOURISTS nc
1 845 BROADWAY (60th ST.), NEW YORK 23, N. Y. 
Telephone: Luxemburg 2-0510

HARTFORD AGENTŪRA

DANTŲ GYDYTOJAS

gDr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6888 
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Valandos:
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r/i TPP^C PAR 411 grand street^LII O DAR BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL

BEER & ALES

TONY’S Peter Kapiskas
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Swirl Cut
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duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus
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32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen. 4-8174
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UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI „

FOREIGN PACKAGE SERVICE 
' 39 Wells St., Hartford, Conn.

Phone: 6-5164

y BROOKLYN S

i LABOR LYCEUM1 
| DARBININKŲ IŠTAIGA | 

y Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-« 
^kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.^Į
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Degtinės, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums 
Per 

Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves 

50

Tcl. STagg 2-8842

Po švenčių Nupiginimų
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įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS g

Kainos Prieinamos, Bixainos j-ricuiuiiivs. w
M 949-959 Willoughby Ave. įS

V.«
pamatysite, kad jūsų plaukų pro-

sutai-

Hairdrešsers

■

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- šeštad., Sausio 8, 194®

Jūs
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garbanevimu.

Ne tik, kad tai 
švelnią, natural? 
malonumą, kuris
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

Garbanevimas tiks kiekvienai plaukų *
spalvai, sudėčiai ir ypatybei. Atatinka 
visokiam amžiui... priimtina kiekvienam 
plaukų stiliui. Ir tatai būna patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

For Appointment Call EVergreen 4-2525 
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Frl. 10-9; Sat. 9-6 P. M.

GRUEN CURVEX ROYALTY
Full-size 17 jewel Precision 
movement actually curved to fill 
the wristform case. 14 Kt. yel
low gold filled......................$59.50

Dėl dailių džiūlerių visokių 
rūšių, dėl

APLANKYKITE ROBERT LIPTON'S 
Jewelry Store

Įsteigta 1892

Deimantai, Laikrodžiai, Džiūleriai, Religijiniai 
Daiktai ir 

skaitlingi^suminėti.
Mūsų krąutuvė susideda iš nacionaliai

* garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas. 

Apsimoka pirkti pas—

T T P d TV 701 Grand St., Brooklyn
JLj JI M JL L i arti Graham Avenue

for difficult, resis
tant, for bleached 
for dyed ... or ba
by fine ... hard-to- 

wave hair ...
AND OF COURSE
FOR NORMAL 
HAIR!

Jūs esate kviečia
mos ... užeiti ne
mokamai asmeniš
kai pasitarti apie 
jūsų plaukų 
symą.

Fashion
Center




