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Sovietai Protestuoja Prieš Generolo Clay’o Įsakymą
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Atšaukė!...
Skaudj Angliakasių Dalia.
Ar Ne KrokoJiliškos Aša-
Opozicija. [ros?

Rašo R. MIZARA

Š. m. vasario m^n. 20 dieną, 
Liberty Auditorijoje (Rich
mond Hill, N. Y.) įvyks pa
skutinė Sidney Finkelsteino

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 

KOPIJA 5c

žvėriškai 
ir jo sei
le ai my nus 
paversti a-

paskaita apie literatūrą ir me
ną. I

Jis kalbės apie meną ir jo 
kritikus. Tema, vadinasi,'įdo
mi. . '

Paskaitą ruošia LMS IlI-čio- 
ji Apskritis. Pradžia 3 vai. 
p .p. Kuriems laikas leidžia, 
—dalyvaukite. -

Danbury mieste (Connecti
cut) Lions Klubas prašė Hen
ry A. Wallace’a pasakyti jo 
nariams kalbą.

Prašomasis sutiko ir kalbai 
buvo nuskilta š. m. vasario 17 
diena.

Danburio reakcininkai dėl 
to sukėlė triukšmą.

Šeši Romos kataliku kuni
gai pareikalavo, kad Lions 
Klubas Wnllace’o prakalbas 
atšauktų.

Na, ir Klubas sukniubo po 
reakcijos grasinimų banga: 
prakalbos buvo atšauktos.

Reakcininkai, privertę klu
bą atšaukti prakalbas, žinojo, 
kad VVallacė kalbės apie tai
ką, apie žmoniškumą, apie 
būtinai reikalingą ramybę pa
saulyje. Jiems, reakcinin
kams. tai nepakenčiama: jie 
trokšta karo, 
karo!...
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JANKIŲ KOMANDIERIUS 
PAŠALINA SOVIETINE 
IŠVIETINTŲ KOMISIJĄ

Privertė Leist Komunistų
Susirinkimą Bostone

Frankfurt, Vokietija. —
Generolas Lucius Clay, ka- strų nutarimus. Tie nutari- 
rinis amerikonų gubernato
rius Vokietijai, nusprendė 
pašalinti iš amerikinio 
ruožto sovietinę komisiją, 
kuri darbavosi, kad namo 
grįžtų išvietintieji Sovietų 
piliečiai. Clay įsakė ne vė- 

naujo atominio pau kajp kovo 1 d. atsi
imti tą komisiją— 4 Sovie-1 mieji Sovietų piliečiai

* * tu oficięrius ir 4 kareivius, norį grįžti;”
žmonės mano, | "

Karinis Sovietų koman-1
I dierius Vokietijai, marša
las Vasilius Sokolovskis už-

Kai kurie 
būk praėjusiais metais Jung- i 
tinių Valstijų angliakasyklose Į 
nelaimių “kaip ir nebuvę 
nelaimių, kuriose krinta tie, | protestavo prieš generolo 
kurie kasa anglį.

Tai didelė klaida!
Angliakasių unijos organas 

“United Mine Workers Jour
nal“ skelbia, jog 1948 metais 
kasyklose buvo užmušta 1,015 
darbininkų, o sužeista 54,100!

Praėjusiais metais, taigi, 
žuvo tik 150 angliakasių ma
žiau, negu 1947 metais.

Mūsų anglis dar vis 
ta darbininkų krauju!

Bendrai, angliakasių 
šiuo metu yra sunki: 
žė.jo darbai; kai kur angliaka
siai tedirba tik 2 dienas per 
savaitę.

Sunkėja buitis ir visų Ame
rikos darbininkų.

į Clay’o įsakymą.
Sokolovskis pareiškė, jog 

Clay laužo Jaltos konferen
cijos ir keturių, didžiųjų

mai įgalino. Sovietų Sąjun
gą palaikyt nuolatinę’ pa
siuntinybę vakarinėje Vo
kietijoje sovietiniams pilie
čiams grąžinti. Sokolovskis 
sakė, kad gen. Clay sauva- 
liškai elgiasi.

Clay tvirtino, kad lieka- 
i “ne- 

; o jeigu atsi- 
; rastų norinčiųjų, tai kari- 
I nė Sovietų pasiuntinybė 
galėtų jais pasirūpinti.

Amerikiniame Vokietijos 
ruožte dar lieka apie 12,- 
000 sovietinių piliečių. Ir 
gen. Clay pareiškė, kad ne
grąžins jų, esą, “per prie
vartą.”

Boston. ‘— Žymių libera
lų ir unijistų delegacija, va
dovaujant Pilietinių Teisių 
Sąjungai, nuvyko.pas Bos
tono miesto majorą Curley 
ir paveikė jį leist masinį, 
Komunistų Partijos šau
kiamą susirinkimą ateinan
čio sekmadienio vakare, 
Ruggles salėje.

Tame susirinkime 
ir Henry Winston, vienas 
komunistu vadu, 
New Yorke įkaitinti

Valstijų valdžią.
Miesto taryba buvo 

prendus užginti tą susirin
kimą, ir majoras Curley iš 
pradžios buvo žadėjęs pa
sirašyti tarybos įsakymą.

Bet kai politinių pažan- 
gūnų ir unijistų pasiunti
niai parodė majorui, jog 
tai neleistinas konstituci
nių laisvių varžymas, tad 
majoras atsiliepė, kad ’jis 
“stoja už žodžio laisvę”; ir

nus-

kurie 
neva leido laikyti tą susirinki- 

už sąmokslą nuverst Jūng.I mą.

Valdžia Ragina Duot Marshallo 
Fondui Visus $5,580.,000.,000

Valdžia Šaukia, Daugiau 
Atominės Medžiagos!

Daugiau Kareivių, Negu 
Trumanas Reikalavo

TEISMO PAREIGŪNAS
LIUDIJA, KAD AEŠAIKE
NEGRU I DŽIŪRES
Rekordai Rodo, Kaip “Prasčiokai” Atšalinami nuo Džiūrių

San Francisco. — Valdi
nė Atomų Jėgos Komisija 
iš Washington© šaukė mok
slininkus ieškot daugiau u- 
raniumo kasyklų. Uranium 
yra sprogstamoji atominių 
bombų medžiaga.

Valdžia žada $10,000 do
vanų kiekvienam, kas atras 
naujus uraniųmo klodus. 
Pataria ieškotojams pasiim
ti tam tikrus instrumentus 
ir plačiai automobiliais va
žinėti bei lėktuvais skrai
dyti. Sako, tie instrumentai 
“apčiuops” uraniumą net 
500 pėdų gilumoj.

Washington. — Ginkluo
tose Jungtinių Valstijų jė
gose dabar yra 1,665,000 
kareivių, jūreivių, lakūnų ii* 
jų oficierių, tai 49 tūkstan
čiais daugiau, negu prezid. 
Trumanas reikalavo pasta
rajame savo 
Kongresui.

Praeitą mėnesį savano
riais įstojo į ginkluot, jėgas 
46,268 vyrai. Darbams ma
žėjant, savanorių skaičius 
didėja.

Washington. — Kak kurie 
nariai Senato'komisijos už
sieniniais reikalais siūlė su
mažinti lėšas Marshallo fon
dui. Jie sakė, jog paskutiniu 
laiku atpigo grūdai, medvil
nė ir tūli kiti produktai, ku
rie siunčiami vakarų Euro
pon už to fondo pinigus.

Marshallo plano direkto
rius Paul Hoffman ragino 
'užgirti visus $5,580,000,000,

kurių pre’z. Trumanas rei
kalauja sekamiems Mar
shallo plano metams vakari
nei Europai stiprinti prieš 
komunizmą.

Hoffmanas dėstė, kad jei 
grūdai ir kiti žemės ūkio 
produktai.ir būtų nupigę, 
tačiau randasi naujų mar
shalling reikalų (gal gink
lavimui). O tų produktų 
kainos gal vėl pakils, pridū
rė Hoffmanas.

New 'York. — Byloje 
prieš komunistų vadus, fe- 
deralio teismo pareigūnas, 
džiūrių sekretorius' Joseph 
F. McKenzie buvo priveis
tas pripažint, kad visai ne
šaukė i džiurimenus žmo
nių iš keturių apskričių 
Harleme New Yorko daly
je, nei iš dviejų apskričių 
Ęast Side’je.

Tose Harlemo apskrityse 
daugiausia gyvena negrai, 
o minimose East Side’s ap
skrityse — žydai.

Teisėjas Haroldas Medi
na pašaukė tą džiūrių raš
tininką McKenzie, kaipo 
liudytoją, kad federalės 
džiūrės, esą, teisingai pa
renkamos ir būk nedaroma 
skirtumo, kokios tautybės

ar spalvos pilietis yra ir vis 
tiek, ar jis turtingas ar be
turtis.

Taip McKenzie iš pra
džios ir pasakojo. ’

Bet kai komunistų advo
katai Harry Sacher ir Ri
chard Gladstein ėmė tą 
“svietką” perklausinėti, tai 
McKenzie buvo priverstas 
pakeist savo istoriją.

Komunistų advokatai į- 
rodč, kad negrų piliečiu są
rašai džiūrės knygoje buvo 
pažymėti raide “C.” Ir Mc
Kenzie prisipažino, kad 
jiems niekuomet nebuvo 
siunčiami pakvietimai į

. f

KARININKAI PLANUOJA NENUSILEIDŽIANTĮ 
ORLAIVĮ, KAIP DIRBTINĮ MĖNULĮ

Eisenhower Padedąs 
Gamint Karo Planus

Čia įsikišo teisėjas Medi
na su pastaba:

“Aš nematau jokio kri
minalinio dalyko tame, kad 
negrų vardai pažymėti rai-

. N
N .

“Lietuviai šiandien naikina
mi. Svarbu, kad išliktų kiek 
gajima daugiau lietuvių...” 

šitaip, anot Naujienų, verkš
leno Vliko vykdomosios tary
bos atstovas Vaclovas 
kauskas. Jis tai sakė 
goję.

Gražiai Sidzikauskas 
kė, — gražiai, bet. . . 
mainingai.

Sidzikauskas ir jo Vlikas 
užgiria banditų siautėjimą 
Lietuvoje. Juos netgi vadina 
gražiu vardu —“partizanais.” 
O tie banditai žudo geriau
sius Lietuvos sūnus ir dukrast 
ir degina jų sodybas.

Tik praėjusiais metais ban
ditai. galiu pridurti 
nužudė mano brolį 
mą;, nužudė du jo 
valstiečius, pelenais 
m i jų trobesius.

Jei jums, ponas Sidzikaus
ke, rūpėtų juo didesnio skai
čiaus lietuvių išlikimas, jūs 
banditų veiklą pasmerktume!, 
o ne užgirtumėt!

Vienas žmogus veikia Nau
jienose. jog “vokiečių social
demokratų tarpe taip pat at
siranda sava opozicija,- kuriai 
vadovauja Heinz Kruger ir 
Wilhelm Kischkat...”

KischkM esąs niekas dau
giau, kaip Kiškaitis, lietuvių 
kilmes vokietis iš Prūsijos.

Opozicija kyla, aišku, prieš 
socialdemokratų partijos va
dovybę, kuri vergiškai lenkia
si amerikiniam doleriui.

Kitais žodžiais:, atsiranda 
žmonių ir Vakarų Vokietijos 
socialdemokratuose.

Anksčiau ar vėliau jie su
darys bendrą frontą su vokie
čiais komunistais kovai prieš 
“savąjį” ir užsieninį kapita
lizmą.

Pasaulio Unijistai Smerkia 
Sovietu Šmeižikus

Lake Success, N. Y. — 
Pasaulinės Darbo, Unijų 
Sąjungos komitetas pas
merkė tuos, kurie pasako
ja, būk Sovietų Sąjunga 
laikanti “milionus žmonių 
vergiškuose, verstinu o ? e 
darbuose.” < -

Savo pareiškime, atsiųs
tame Ūkinei-Socialei Jung. 
Tautų tarybai, tas komite
tas sako:

I

“Nėra jokio įrodymo”' 
toms melagingoms pasa
koms.

Amerika Perša Pietų Korėją 
Į Jungtines Tautas

Lake Success, N. Y. —A- 
merika siūle priimti jos už
imtą pietinę Korėjos pusę į 
Jungtines Tautas. Sovietų 
atstovas tam pasipriešino; 
sakė, jog neva tautinė pie
tų Korėjos valdžia yra tik 
‘‘Amerikos imperiąlistų su
darytas komitetas.”

--------------- .------------,-------------------

Phila. Streikieriai
Stabdo Streiklaužius

Philadelphia. .— Praneša
ma, kad miesto važiuotės 
streikieriai sulaikė ir “ap
stumdė” tris asmenis, ku
rie privačiais savo automo
biliais vežiojo “kostume- 
rius.”

Pertrūko derybos (tarp 
.CIO Važiuotės Darbininkų 
Unijos atstovų ir Trans
porto kompanijos. Strei
kieriai smerkia kompaniją, 
kad jinai derybomis tik 
bando juos apgauti.

Miesto ir federalės val
džios tarpininkai šaukė pa- 
naujint derybas.
Apart 11,000 CI0 unijistų, 

užstreikavusių visus gat- 
vekarius, , autobusus ir 
“subvęs - eleveiterius”, pri
sidėjo, sustreikavo ir 4,000 
taksių vežikų, Darbo Fede
racijos unijistai.

Washington. — Kariniai 
inžinieriai ir vai d i n i a i 
mokslininkai . daro planus 
tokiam orlaiviui, kurį pa
leidus erdvėn jis jau “ne
nusileistų”. Toks orlaivis, 
esą; lėktų ir lėktų aplink 
žemę, kaip dirbtinis mėnu
lis.

Jis turėtų būti paleistas 
aukštyn 10 tūkstančių my
lių smarkumu per valandą. 
Tokiu greičiu lėkdamas, 
orlaivis pasiliuosuotų 
žemės traukiamosios 
gos (gravitacijos).

Pakilus orlaiviui stratos-' 
feron, kur oras labai syks- 
tas, beveik niekas netruk
dytų jo lėkimo, ir užtektų 
vieno kito svaro kuro tam 
orlaiviui skristi neribotai! 
ilgą laiką.

Orlaivis galėtų nešti ato
mines bombas, kurias jis 
mėtytų ten, kur radaro-ra- 
dijo prietaisai nuo žemės 
nurodytų. Gal tame “mėnu
lyje” - orlaivyje galėtų bū
ti ir karininkai, tad jie dar 
geriau . galėtų nutaikyti a- 
tomines bombas.

Jeigu pasisektų tas pla
nas įvykdyti, tai Amerika* 
galėtų kariniai viešpatauti 
visam žemės • rutuliui, kaip 
svajoja aukštieji karinin
kai Washingtone.

Į reporterių klausimus 
dėl aiškesnių' žinių apie to
kį. orlaivį James Forrestal, 
visų karinių jėgų sekreto
rius, atsakė: i ' •

— Šis dalykas laikomas 
' didžiausioje slaptybėje;

Maskva. — S o v i e t įnė 
spauda rašo; kad generolas 
Eisenhoweris pašauktas į 
Washingtoną padėti gamint 
.karinius planus dėl Ameri
kos ię vakarinės Europos.

(New York. — Columbi- 
jos Universiteto direktoriai 
paliuosavo universiteto pir
mininką gen. Eisenhoweri, 
kad jis galėtų pirmininkauti 
posėdžiams armijos, oro jė
gų ir karinio laivyno gal- 
vų.)

Užbaigti Kaltinimai 
Prieš “Ašies Sally”

Komunistų advok a t a i
1 taipgi parode, jog iš džiū
rės knygos buvo išimti 7 
puslapiai.

Advokatai įtarė, jog V 
tuose puslapiuose buvo su-« 
žymėti žydų bei negrų pi-... - 
liečiu vardai, taip kad ' jie W 
nebūtų šaukiami į džiures. ;

Komunistų advokatai tę
sia parodymus, kaip paren- 
.karnos poniškos federalės 
džiūrės ir kaip atšalinami 
negrai, darbifiinkai, žydai 
ir šiaip eiliniai amerikie
čiai.

Tai tokia rinktinė poniš
ka džiurė įkaitino ir dvyli
ką Kpmuinstų Partijos va
dų, būk jie suokalbiavę “jė
ga ir prievarta nuversti- 
Amerikos valdžią.” \

t

A
t '■

Visose Valstijose
Didėja Nedarbas

Washington. — Valdžia 
tvirtina, kad dabar “di
džiausios gerovės” laikai 
Amerikoje, bet kongresma- 
nai ir senatoriai iš visų val
stijų pranešė, jog ten spar
čiai auga'bedarbių skaičius. 
Republikonai kaltina demo
kratus, o demokratai kalti- 

7 0

na praeitą republikonišką 
Kongresą.

WALLACE SAKO. BAŽNYČIA NAUDOJA 
KARDINOLO TEISMĄ KARU! KURSTYT

Brooklyn, N. Y. — Hen- 
4'y A. Wallace, Progresyviu 
Partijos vadas kaltino ypač 
kątalikų bažnyčios vadus, 
kad jie naudoja kardinolo 
Mindszenty’o nutei s i m ą 
Vengrijoj, kaipo priekabę 
karui kurstyti prieš ^Sovie
tų Sąjungą.

(Mindszenty v nuteistas 
kalėti iki.gyvos galvos už 
suokalbį nuverst Vengrijos 
respubliką.)

Kalbėdamas vietinio Pro
gresyvių Partijos skyriaus 
bankiete St. George vieš
butyje, Wallace taip pat 
aštriai kritikavo episkopa- 
lų - protestantų bažnyčios 
viršininkus, kurie pasimojo 
išmesti iš parapijos kunigą 
Williamą H. Melishą. 
susibūrė prieš Melishą

del, kad jis esąs palankus 
Sovietams.

I
Methodistų Kunigo žodis

Norwalk, Conn. — Me
thodistų bažnyčios kunigas 
Charles W. Lee kaltino ka
talikų bažnyčios valdovus, 
kad jie skelbia “šventąjį 
karą prieš Rusiją”, dėl kar
dinolo Mindszenty nuteisi
mo. Kun. Lee įspėjo, kad 
tokia jų propaganda stu
mia šią šalį link karinės 
diktatūros.

Coral Gables Florida. — 
Valdžia įsakė ieškot, kur 
dingo lėktuvas DC-3, ku
riame buvo, 29 keleiviai ir 
3 įgulos nariai. Jau • pus
antro mėnesio nieko negir
dėt apie tą lėktuvą.

Washington. — Valdžia 
užbaigė teisme kaltinimus 
prieš amerikietę Mildredą 
E. Gillars, kaip savo šalies 
išdavikę.

Mildredą, vadinama fa
šistų “Ašies Sally” 
Berlyno radiją karo metu 
kurstė Amerikos kareivius 
atsisakyt kariauti už “pra
keiktus Rooseveltą, už žy
dus ir už Churchilla.”

Į — ✓ V

Jos advokatai dabar sta
to visokius keistus pateisi
nimus tai išdavikei. Be kit
ko, jie pasakoja, būk naciai 
ją “užhipnotizavę”, todėl 

’ji “‘nesužiniai” kalbėjusi už 
juos.

Byla tęsėsi jau 4 savaites 
ir lėšavo Amerikai daugiau 
kaip milioną dolerių.

Amerikos Armijoj Vadas 
Nusikalbėjęs Japonijoje

f ♦

*> V ■

Tokio, Japonija. — Visi 
peri japonai, anglai ir kitų tau-

tų korespondentai tvirtina, 
kad Amerikos armijos sek
retorius Royall, būdamas 
Tokio mieste, sakė, kad Ja
ponija “prasta pozicija”, ir 
jei kiltų karas su Rusija, 
tai Amerika gal ištrauktų 
savo armiją iš Japonijos.

(Washington. — Royall 
užginčija tokią savo kalbą. 
Dabar jisai pareiškė, “A- 
merika neapleis Japoni
jos.”)

Demokratai Siūlo Tik 60

i

Weizmann Išrinktas
Izraelio Prezidentu

Jeruzalė. — Steigiamasis 
Izraelio valstybės seimas 
83 balsais prieš 15 išrinko 
reguliariu prezidentu dr. 
Chaimą Weizmanną, kuris 
iki šiol • buvo laikinuoju 
prezidentu.

Weizmann prisaikdintas 
su džiaugsmingomis tau
tinėmis iškilmėmis.

Kongresmanų darbinės 
komisijos pirmininkas de
mokratas Lesinski sakė, • 
reikėtų pakelt būtinąją va
landinę algą nuo dabarti
nių 40 centų tiktai jki 60 
ar 65 centų, nors prez. Tru- • 
manas siūlė 75 centus.

4.

t:

ORAS. — Būsią šaltoka.

$10,000,000 Paremti Valsti
jų Bedarbių Fondus

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas užgyrė val
džios siūlymą paskirt $10,- 
000,000 valstijoms padėti iš
mokėt bedarbiams pensijas.

r i
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Šnipai.
Radijas ir spauda paskelbė, jog T. Sąjungos vyriausy

bė sulaikė amerikietę žurnalistę Anna Louise^ Strong 
kaip svetimos valstybės šnipę, ir ją išvarys iš savo kraš
to. _. L .

Dėl to jau dabar komercinė spauda pradėjo šūkaloti, 
žurnalistę - šnipę apverkti. Neužilgo gal būt ji bus pada
rytą jos skiltyse net kankine.

Neturėdami smulkesnių apie tą įvykį žinių, mes susi
laikome nuo platesnių komentarų. Tiek primename: pas
taruoju metu T. Sąjunga išvaro iš savo krašto du ameri
kinius korespondentus: pirmiau — tūlą Magidoff’ą, o 
dabar — Strong’iutę.

Nieks negali užginčyti, jog Anna Louise Strong —ta
lentinga žurnalistė. Ji daug keliavusi, daug mačiusi, daug 
rašiusi. Bet, matyt, nelaimė su ja, kaip ir su daugeliu 
kitų panašių žmonių, buvo tame: ji savo žurnalistiniu 
talentu siekėsi pridengti šnipinėjimą. Šnipinėjimas, pasi
rodė, turėjo jai daugiau įtakos, nes buvo pelningesnis, 
negu žurnalizmas, stebėjimas ir rašymas.

kaip ir daugelis-“talentingų” žmonių, Anna Louise 
Strong pasidavė dolerio “įtakai”. Doleris jau yra prive
dęs daug žmonių prie baisių nelaimių, privedė ir šią ame
rikietę. ' I

Turime atsiminti, jog kiekviena valstybė, didelė ir ma
ža, palaiko savo seklių organizaciją, per kurią siekiasi 
sužinoti viena kitos “tikrąją padėtį”, tam tikras paslap
tis apie pramonę, apie agrikultūrą, apie naujus išradi
mus, apie militarines - karines pajėgas, etc.

Šiuo metu mūsų krašto Kongresas yra paskyręs di
džiules pinigų sumas “projektui X”. Kas gi tasai “pro
jektas X”? Tai įstaiga, per kurią mūsų vyriausybė deda 
didžiausių pastangų sužinoti paslaptis kituose kraštuose, 
— ypačiai “anapus uždangos.” Dolerių tam reikalui ne- 
skūpaujama.

Iš “projekto X” yra finansuojami visokį seklių-šnipų 
“žygiai”, papirkinėjami visokį provokatoriai, visokį, di
deli ir smulkūs, asmenys, sutinką išdavinėti, pranešdinėti 
iš įvairių kraštų paslaptis, atlikdinėti tuose kraštuose vi
sokiausius jiems, tięms kraštams, nenaudingus darbus.

Nėra tos dienos,, kurią neskaitytume apie suimtuosius 
svetimos valstybės šnipus Vengrijoj, Čechoslova’kijoj, 
Bulgarijoj, Lenkijoj, bei Rumunijoj.

“Projektas X” siekiasi ypačiai daugiau “savo žmonių” 
pasiųsti Tarybų Sąjungom '

Va, kodėl Tarybų Sąjunga tokia atsargi su įvažiuojan
čiaisiais pas ją visokiais “svečiais.” T. Sąjungos^ vyriau
sybė juk nežino, kas nori jon atvažiuoti ir kuriais tiks
lais. '

Jei tai būtų ramus, taikus metas,—nieks nekreiptų per 
didelio dėmesio į tai, kas įvažiuoja ar išvažiuojaJ

Betgi pasaulyj šiandien yra neramus metas. Padūku
siai verda “šaltasis karas”, o visokį neatsakingi gaivalai 
viešai ir atvirai skelbia, kaip Amerikos atominės bombos 
griaus T. Sąjungos miestus, kuriuos, būtent, miestus, 
kiek išžudys T. Sąjungos žmonių, kiek sunaikins T. Są
jungos fabrikų, etc. Ir prie to viso ruošiamasi. Tam tiks
lui šiandien siekiama sudaryti šiaurės Atlanto Paktas, 
pagal kurį būtų ginkluojamos ir Vakarų Europos valsty
bės vienam ir tam pačiam tikslui: karui prieš T. Sąjun
gą!

Dėl to kiekvienas iš T. Sąjungos ar kurios kitos Rytų 
Europos valstybės išgabentas “slaptesnis” pranešimėlis 
kada nors, gali tapti didžia nelaime tiems kraštams.

Dėl to paminėtosios šalys budi, saugodamos nuo už
sieninių šnipų tai, kas turi būti saugojama, ka'š neturi 
būti žinoma atominės bombos kavalieriams!

' Vatikanas Žinojo.
Aną dieną Budapešte, masiniuose žmonių mitinguose, 

Josef Rėvai (žymus vąngras visuomenininkas) s'akė kal
bas. Vienoje tų kalbų Rėvai atidengė tai, ko Amerikos 
žmonės ligi šiol pilnai nežinojo.

Ką gi Rėvai pasakė? ' , į ’
■ Jis, būtent, pasakė, jog Vengrijos vyriausybė davė vi
sas progas Vatikanui pasikviesti pas save kardinolą 
Mindszenty, išgelbstint jį nuo “kankinio” likimo.

Rėvai pasakė, jog Vengrijos vyriausybė oficialiai ka
daise pasiuntė visus apkaltinimus prieš Mindszenty su 
aiškiais jo nusižengimo valstybei įrodymais.

Vengrijos vyriausybė sakė Vatikanui: pasiimkite pas' 
save Mindszentį, o jei jūs nepasiimsite, tai mes jį būsi- 

’me priversti suimti ir teisti kaip šalies priešą.
Bet Vatikanas, gavęs Vengrijos vyriausybės pareiški

mą, nekreipė į jį dėmesio. Vatikanas, matyt, šitaip gal
vojo: Vengrijos vyriausybė nedrįs Mindszenty suimti ir 
teisti, o jeigu ir drįstų, tai Mindszenty teisme išsigins 

-nuo jam primetamų kaltinimų ir tuomet Vengrijos teis
mas atsisakys jį bausti.
/ Tačiau visas reikalas išėjo ne pagab Vatikano troški
mą: Mindszenty buvo suimtas, vadinasi, Vengrijos vy
riausybė išdrįso. Mindszenty teisme prisipažino viešai 
prie kriminalinių darbų ir jis buvo nusmerktas už tai 
Kalėti! ■ ' , i .

Jeigu šitai]), tai kokią teisę šiandien Vatikanas turi 
dėl viso to triukšmauti?! j

Ar Graikijos Liaudis Laimės?
' ■___ _ ’ ®—--------------------

Šis klausimas labai rūpi visiems Amerikos žmonėms.
Teigiama, kad mūsų vyriausybe vėl greitoje ateityje rei
kalaus iš Kongreso puses bilijono dolerių naujai pagalbai 
monarcho-fašistams. Svarbu išgirsti balsą žmonių, kurie 
Graikijoje stovi kovojančios liaudies pryšąkyje. žemiau 
pateikiame straipsnį profesoriaus Petros Kakkalis, ku
ris yra Graikijos Laikinosios Demokratines Vyriausybes 
Sociafinio Aprūpinimo ir Liaudies švietimo Ministru. 
Jis rašo:

Visiems yra žinoma, jog 
Graikijai yra gausingai tei
kiama amerikoniškoji “pa
galba”. Graikija yra “mar- 
šalizuotos” šalies pavyzdys, 
kur Wall strytas visai ne
sivaržydamas praveda savo

kam šeimas ir pastoges, iš
drįsta reikalauti, kad jų 
“globai” būtų grąžinti keli 
tūkstančiai vaikų, kuriuos 
pavyko išgelbėti dėka liau
dies demokratijos šalių vai
šingumo.

t
ėjus po (to, kai atėniškoji

I <

Generolas Me rili apie 
Čiang Kai-šeką

politiką. Antai, per 1948 m. 
Tungt. Valstijų samdiniai 
Atėnuose gavo 400 milijonų 
doleriu ir 210 tūkstančiu to
nų municįjos. Pirejoj, Salo
nikuose, Patrase ir k. k. vie-

Koks tragingas skirtumas 
tarp liaudies demokratijos 
šalių ir Graikijos, kur vieš
patauja amerikiečiai! Tuo 
metu, kai liaudies demokra
tijos šalyse, susijusiose su

'tose be paliovos iškrauna
mos visokiausios “prekės”, 
įskaitant ir balionus su nuo
dingomis dujomis.

Baisus Teroras
Trumano doktrina prive

dė prie to, jog Graikijoj įsi
kūrė gengsteriai, kuriems • 
suteikti visi valdžios įgalio
jimai, Nužudymai'čia pasi- Ij 
darė kasdieninis eilinis reiš-! 
kinys. Negalėdami pavergti 
graikų liaudies dvasios ir 
susitikti veidas i veidą su 
Demokratine armija, mo
narchui. fašistai išlieja sa
vo įnirtimą į nekaltas au
kas, kurios yra jų rankose. 
Šalia “įteisintų” žudymų, 
vykdomų pagal masiškus 
karo teismų nuosprendžius, 
netarpiškai ir asmeniškai 
vadovaujant policijos ir 
žvalgybos šefui, žudoma 
dar ir iš pasalų. Taip buvo 
nužudytas amerikinis žur
nalistas Polkas vien dėl tos 
priežasties, kad jis išdrįso 
rašyti tiesą, nepalankią a- 
merikiniq gauleiterio Atė
nuose ! režimuį. ';

Vienas'labiaūšiai niekšin
gų Atėnų klikos veiksmų y- 
ra masiniai patriotų 1941- 
45 m.m. pasipriešinimo da
lyvių pasmerkimai myriop. 
Amerikinės valdžios paska
tinti, monarchistinių fašis
tų valdovai 1948 metų gegu
žės mėnesį ėmė planingai 
naikinti šituos graikų liau
dies didvyrius. Atėnų bude
lių nusikaltimas sukėlė visų 
civilizuotų šalių visuomeni
nės opinijos protestą bei pa
sipiktinimą ir .energingą ta
rybines liaudies pasisaky
mą. Tačiau .Atėnų budeliai 
tik kelioms savaitėms atidė
jo savo nusikalstomus su
manymus. Būdingas jų pa
sibaisėtinų žiaurumų pavyz
dys yra rašytojo Manoliso
Glezoso byla. 1941 metų ge
gužės mėn. aktyvus kovo
tojas dėl Graikijos laisvės 
Glezos nuplėšė nuo Akropo
lio hitlerinę vėliavą su svas
tika, o šiandien dėl reakci
jos savavalės šitą nacionali
nį didvyrį nuteisia mirti.

Ne taip seniai Atėnų pse
udo - .vyriausybė, ameriki
niams “patarėjams” prita
riant, ■ paskelbė įstatymą, 
kuriuo amnestuojamas' bet 
koksai prasikaltėlis, — kad 
ir užkietėjęs banditas, —

didžiąją Tar. Sąjunga bro
liškos draugystės saitais, 
darbo žmonės dirba kuria
mąjį darbą, mes priversti 
tęsti sunkią kovą dėl paties 
nacijos egzistavimo ir su 
kartėliu skaičiuoti kruvintus 
prasikaltimus prieš mūsų 
liaudį. i

Laikinoji Demokratinė 
Vyriausybe

Per praėjusius 1948 me
tus įvyko pakitimų, turinčių 
didžiulę reikšmę tolesnei 
mūsų išvaduojamosios ko
vos „eigai.

1947 metų gruodžio mėn. 
i 23 d. buvo sudaryta laikino
ji demokratine vyriausybė, 

■ kurios pirmaeiliu uždaviniu 
buvo visų graikų tautos re
sursų ir pajėgų mobilizavi
mas. Taip mes pradėjom 
1948 metus. Pats šitos vy-. 
riausybės sudarymo faktas 
rądė, kad neišsemiamos yra 
kovojančios dėl savo laisvės 
liaudies jėgos.
Laikinoji demokratinė vy

riausybė pradėjo savo veik
lą, įgyvendindama išvaduo
tuose Graikijos rajonuose 
didelio masto socialines bei I 
politines reformas. Šitos re-i 
formos, liečiančios žemių 
paskirstymą; 'liaudies tary- 

j bu bei liaudies teisingumo 
i sukūrimą, prisidėjo prie to
lesnio liaudies masių revo
liucinio pakilimo. Svarbiu 

j vyriausybės politikos faktu 
yi'a mūsų susiartinimas su 
slavų makedoniečių nacio
naline mažuma, pasiektas 
bendroj ginkluotoj bei poli
tinėj kovoj.

Nuo 1948 metų pradžios 
monarchiniai fašistai, kurių ' 
kiekvienam žingsniui vado
vavo jų amerikiniai globė
jai, ėmėsi vykdyti plačias 
karines operacijas, kad ga
lutinai sutriuškintų Demok-

mokra tinęs armijos karei- Į 
vio ar karininko galvą. To-1 
kie yra tie, kurie preten- į 
duoja vadintis Vakarų de-; 
mokratijos gynėjais.

Palyginimas
Apie milijoną valstiečių, 

kitaip tariant, 15 nuošimčių 
visų šalies gyventojų iš
kraustyta iš gimtųjų >kai- 
rhų; visi šitie žmonės, jų 
tarpe ir 200 tūkstančių vai
kų, gyvena koncentracijos 
stovyklose begali n i a m e 
skurde, miršta badu, žūsta 
dėl ligų, drabužių stokos. O 
budeliai, atimantieji vai

rą tinę armiją ir kartą ant 
visados pribaigtų graikų 
liaudies pasipriešinimą;

v Amerikos Ginklai prieš* 
Idėjas

Nepaisant kruopštaus pa
siruošimo, nežiūrint į 200 
tūkstančių armiją, apgink
luotą pačiais moderniau
siais ginklais ir turinčią ap
sčiai amunicijos, monarchi
nių fašistų karinė kampani* 
ja, vadovaujant amerikiečių 
generolui Van Fleetui ir jo; 
štabui, beviltiškai prakišo, 

j Amerikiečiai ir jų Atėnų a- 
igentai dėjo daug vilčių Gra- 
■ moso operacijai. Šitos ope- 
I racijos planai buvo ameri- 
| kiečių sudaryti. Kiekvienoj 
i monarchinių fašistų karinėj 
j dalyj buvo amerikinių “ste
bėtojų”,. faktiškai vadova
vusių kariniams veiksmams. 
Jie manė, kad tai būsianti 
efektinga ir lengva eskpe- 
dicija.
' Demokratinė armija išėjo 

iš 1948 m. kautynių dar la
biau sutvirtėjusi visais at
žvilgiais ir dar labiau ti
kinti liaudies pergdle. Šian- 
dieh, trims mėnesiams prą-

klika višam pasauliui pra- 
trimitavo apie «avo “perga
lę”, Demokratinės armijos 
vėliava vėl plevėsuoja Gra- 
moso aukštumose.1

Kovoja už taiką
Graikų liaudis štai jau 

devyneri m'etai nesigaili di
džiausių aukų demokratijos 
ir laisvės vardan. Ir dėl ši
tos priežasties šiandien, 
kaip ir prieš metus, laikino
ji demokratinė vyriausybė 
siūlo dorą susitarimą apie 
karo veiksmų nutraukimą. 
Šito susitarimo pagrindo y- 
ra lemiama sąlyga: Graiki
ja turi būti išlaisvinta nuo 
amerikiečių bei anglų in
tervencijos bei viešpatavi
mo. Tik šitaip nurims liau
dis! Šitas mūsų šūkis pas
taruoju metu .vis labiau 
plinta tai’p monarchinių fa
šistų armijos kareivių bei 
karininkų.

Amerikiniai samdiniai a- 
kiplėšiškai pareiškia, jog 
laikinosios demokratin. vy- 
riausyb. pasiūlymas, išreiš- 
kiąs plačių liaudies sluoks
nių valią, yra “silpnumo” 
pažymys. Bet egzistuoja tik 
vienas silpnumas, kuriuo 
skaitomasi politiniame gy
venime, silpnumas nepagy
domas ir kuris pasireiškia
tuo, jog vyriausybė neturi 
liaudies masių paramos. O 
tokio silpnumo mūsų vy
riausybė, kurią sudarė liau
dis, turėti negali.

Atėniški paKalikai veikia 
pagal savo amerikinių šei
mininkų įsakymus. Štai ko
dėl jie atsisako nutraukti 
karą, kuris taip reikalingas 
imperialistams. Jie nori pa
versti Graikiją naujo karo 
placdarmu. Bet graikų liau
dis kupina ryžtumo . ginti 
savo nepriklausornybę.ir vi
suotinės taikos'reikalą. "Ji 
nenusileis, nes ji kovoja dėl 
teisingų tikslų ir jos pusėje 
visa progresyvinė žmonija. 
Ji kovoja dėl to, kad išvytų, 
iš savo šalies karo kursty
tojus. Ir graikų liaudis nu
galės!

Graikų demokratijos per
galė yra tuo* pat metu tai
kos bei progreso pergalė ir 
pasmerkimas žmonijos prie
šams.

Kunigiškas Kurstymas 
prieš Lenkijos Valdžią

Varšava. — Buvo suimta 
20 kunigų, kurie bažnyčiose 
kurstė parapijomis prieš 
Lenkijos valdžią. Jie pasa-

HAVERHILL, Mass. — 
Vasario 8 dieną čionai Ki- 
wąnis klube kalbėjo pasi
traukęs iš tarnybos genero
las *Frank Merill. Visi ste
bisi jo prakalbos ttiriniu. 
Tai buvo prakalba, kurio
je buvo 'gerai išvanotas kai
lis Čiang Kai-šekui, kuriam 
Ameriką sukišo daugiau 
kaip keturių bilijonų dole
rių vertės paramos vedimui 
civilinio karo prieš Kinijos 
žmonės.

Gen Merill pareiškė, kad i 
“kai mes Antrojo Pasauli
nio Karo metu davėme Ki
nijai pagalbą,' tai davėme! 
pagalbą reakcinei valdžiai, 
kuri buvo netekusi pasitikė- 
jinlo save žmonėse ir nieko 
nedarė, kad padėti karą lai
mėti prieš japonus.” Gen. 
Merill pareiškė, kad Čian- 
gas buvo beviltiškai netikęs 
nei kaipo valdžios vadas, 
nei kaipo armijos koman- 
dierius.

Kinija yra milžiniška ša
lis, su 450,000,000 gyvento-! 
jų. Gen. Merill sako, kadi 
kasmet badas Kinijoje su-' 
naikiną nuo dviejų iki trijų: 
milijonų žmonių, idant pa-į 
siliktų lygsvara tarpe gy
ventojų ir gamybos. Reak-I

cine Čiango valdžia nekrei
pė dėmesio į valstiečių bai
su likimą. Merill sakė:

“Valstiečiai yra puikūs 
žmonės, nežiūrint politikos. 
Vidutinis kinietis nepaiso 
valdžios, po kuria jam ten
ka gyventi, visas jo rū
pestis sukasi aplinkui ry
žių lauką. Bet kokia val
džia, kuri žada palengvinti 
jo būklę, randa valstiečio 
pritarimą.”

Komunistai šiandien lai
mi, kadangi jie valstiečius 
aprūpina žeme.

Gen. Merill teigia, kad 
Čiang bjauriai' apgavo 
Ameriką ir prezidentą Roo- 
seveltą. Jis sakė Roosevel- 
tui, kad jis parūpins karui 
prieš Japoniją neribotą 
skaičių kareivių. Tuo kar
tu Čiang turėjo net 300 di
vizijų. Todėl Amerika jam 
teikė paramą. Bet kai pri
siėjo pasirodyti su savo ar
mijomis,, Čiang pasirodė 
tiktai su 10,000 kareivių! 
Kur toji amerikiečių para
ma nuėjo? Ten, kur nuėjo 
ir toji parama, kuri buvo 
suteikta po karo, atseit, Ki
nijos turčių kišenėn ir gerk
lėm Rep.

Kaip Apsisaugo! Nuo Šalčio?
(Paskaita per WK0X, 1900 

kilocykles, 13 d. vasario 
1949 m.)

Šaltis yra kasdieninis 
sveikatos pažeidėjas. Bet 
kadangi nuo šalčio labai re
tai arba niekad niekas 
greitai nemiršta, tai ir di
delio dęmesio į jį nekreipia
ma; Tačiau šaltis visuomet 
palieka savo pėdsakus, dė
mes mūsų kūne. Tankūs 
šalčiu sirgimai, neabejoti
nai, žmogų silpnina, sendi
na'ir amžių trumpina.

Šalčio priežastis: Pir
miausia ir svarbiausia prie
žastis yrą infekcija su šal
čio bakterijomis, gurios yra 
labai mažos, nematomos net 
ir su padidinamais stiklais, 
mikroskopais, kokius šian
dien turime. Neabejotiną,

1 ko jo, kad valdžia persekio
janti religiją ir nuėmus kry-t 

įžius nuo sienų kai,kuriose 
j mokyklose.
! 14 tų kunigų ’paleista, o 6
I laikomi .teismui.

AFL vykdomosios tarybos nariaį ir svečiai, suvažiavę 
i tos tarybos posėdį Miami, Floridoje, išvyko paplau
kioti siūprftarinv MadręgaL Iš kairės: Jack Shjelds ir 

, VyQliam Holląnd iš Washįngtojno, O.. B. Souęi iš Terre
Haute, Jo.ę Loftus iŠ Yorko, |coman.dierius Bill 
Houghtand, €. F. Stiękiand iš Atlantos, L. J. Meyers

iš WąshingtqnQ.

kad pagauni šaltį ir nuo 
persišaldymo. Bet su šalčiu 
visuomet gerklės ir nosių 
plėvės paraudonuoja, pa
tinsta, susilpnėja ir tuomet 
bakterijos - mikrobai, kat
rų beveik visada randasi 
pas kiekvieną žmogų, o 
ypač burnoj ir nosyse, pra
deda Veistis, daugintis, 
plėstis ir taip pradedam 
jausti gerklės skaudėjimą, 
nosyse pilnumą - daigumą 
arba varvėjimą, ausyse ir 
krūtinėje skaudėjimą, pra
dedame kosėti, kadangi 
bronchinių tūbelių plėvelės, 
įdegimo pasiektos, jau pra
deda tinti.

Na, tai kaip apsisaugqti 
nuo šalčįo? čia tai svar
biausia. Net ir labai senas 
priežodis yra: “Uncija ap
sisaugojimo yra vertesnė 
negu svarai gydymosi.” 
Pirmiausia reikia stengtis 
prisitaikyti apsirėdymą pa
gal oro temperatūrą. Rei
kia vengti persišaldymo. O 

I ypač reikia vengti ūmaus 
i atsišaldymo po sušilimo.
Labai šilti gyvenami, o ypa
tingai miegami, kambariai 
beveik visada yra priežas- 
čia šalčio ligų. Šaltos ryt
metinės yanios arba nusi
trynimas veido, kaklo, krū
tinės, kojų su šlapiu šaltu 
abrūsu visada yra labai ge
ru dalyku. Vilnonės panče- 

! kes ir šalikas ant kaklo 
įšaltame ore irgi apsaugo 
nuo šalčio. Patartina veng
ti didelio nuovargio, o ypač 
nedamiegojimo šaltame ore. 
Šaltame ore galima valgyti 
daugiau riebalų, jei tik vi
duriai yra gerame stovyje. 
Niekad nepamirškite gerai 
sukramtyti maistą. Valgy
kite daug daržovių, šakni
nių ir žaluminų, o ypač cit
rinių, kaip tai temeitės, 
Grandžiai,, greipefruitai, 
pine-apples ir lemonai.

Prieg tam, katrie labai 
tankiai ir greitai suserga 
šalčiu, tiems patartina imti 
šalčio vakcinacijas (cold 
vaccine) {čirškimus (injec
tion) arba galima imti ir 
pi Įsom — tabletėm.

D r. John Repsjiis.
*•—7:------- .. "-r-——-- :----——‘ ------------------  —“y------ - :—!-r—
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Florida ir Ten Gyvenantieji
Lietuviai

(Pabaiga)

Vakare vykom 
filmą “Hamlet.” 
teatro radom automobilio 
uždangą pakeltą ir ten pa
likto šunelio nei pėdsako 
neliko. Įvykis sugadino 
mūsų ūpą. Paskelbus- spau
doje paieškojimą, už poros 
dienų Boosę parsivežė na
mon. Buvo paklydus.

Norėjosi pamatyti Flori
dos pelkyną Everglades. 
Draugei Valilionienei su- 
gestuojant, ketvirtadienio 
popietį praleidome ant lai
vo, kuris kursuoja į dalį 
pelkyno. Plaukiant iš Ft. 
Laudardel New River upe, 
abiem upės kraštais matosi 
puikios turčių vilos. Laivu- 
ko kapitonas, per garsiakal
bį keleiviams aiškina, kuri 
vila kam priklauso. Tarp 
kitų, parodė vilą velionies, 
buvusio New Yorko majoro, 
Jimmy Walker, kuomet jis 
dar nebuvo prasilatravęs.

Vykstant gilyn į pelkyną, 
miškas ištoli' atrodo labai 
gražus, viliojantis, gi artyn 
priplaukus, neįmanoma ten 

• koja įkelti: visokiausi aug
menys; tirštai susiviję; me
džiai apnarplioti įvairiais 
augančiai parazitais, vie
nur, kitur nutupia ilgomis 
kojomis paukštis; tai vėl 
prieš saulę upės krašte šil
dosi ♦ kokio pusantro sieks
nio ilgumo aligatorius. Aiš
kinama, kad randasi vietų, 
kur žmogus dar nėra buvęs. 
Ik) žalėsiais .vanduo — kū
lynas, o jame visokiaus-ių 
vabzdžių, gyvačių, žvėrelių 
— niekas nesuskaitys.

Laivelis sustojo indijorių 
kaimelyje.

Keleiviai išlipo aplankyti 
tikruosius amerikonus. Ant 
didelio stalo, po paimu lapų 
supinta pastoge sėdi jaunąją

pamatyti
Išėjus iš

tam name,—tokio biznio, kaip 
valgykla, svetainės rendavoji- 
mo, bpwling alleys, baro ir 
tam panašiai.

Tame reikale tik tiek gali
ma pasakyti, kad labai lengva 
žiūrėti j praeitį ii- numatyti 
klaidas, jei jų kiek ir buvo. 
Bet reikia genijaus, kad vi
suomet galėtų teisingai iš
spręsti ateities problemas. O 
dar vieno labai svarbaus daly
ko turime nepamiršti, tai kad 
dabar mes gyvename tokiam 
laikotarpy j, kuomet garbini
mas aukso veršio ir grasini
mas atomine bomba progresy- 
vei veiklai yra labai madoj. 
Visokie reakcijonieriai ir pel- 
nagrobiai darė ir tebedaro 
mums visokias kliūtis kiekvie
nam mūsų žingsnyje į progre
są.

i
Dar vieną galime priminti 

mūsų kritiškai draugei, kad 
jei mes batlaižiautume išnau
dotojų saikai ir susiriesdami 
plūstame visokią kitą pažan
gesnę veiklą, kaip kad daro 
Strazdai, Grigaičiai, šimučiai 
ir visi kiti tos pačios plunks
nos paukšteliai, tai mes ne tik 
lengvai gautume visokius lei
dimus ir leidimėlius, bet dar 
ii* geriausius palinkėjimus nuo 
visų reakcijonierių. Bet mes 
juk nesame tiek nupuolę do
roj ir savigarboj.

Todėl nekuriu draugų kri
tika, kaip man atrodo, ne vi
sai pamatuota. Bet ji nebuvo 
žalinga: Ji buvo daugiau lyg I 
šposaujančių darbininkų gru-' 
pės santarvingam darbo bare 
gnybtelėjimas vienas kitam, 
kad paskatinus pirmyn.

Abelnai imant, Namo Ben-j 
drovės šėrininkų suvažiavime, I

bent kiek aš pajėgiau numa
tyti, nesimatė jokių ypatiškų 
savanaudiškų ambicijų, jokių 
kokūsų ar slaptų politikavimų. 
Viskas buvo svarstoma viešai, 
atvirai ii- demokratiškiausiu 
būdu. Retai tenka matyti 
tai]) sąžiningai vedant susirin
kimus, kaip kad Namo Ben
drovės prezidentas Klimas ir 
suvažiavimo pirmininkė Abe- 
kienė šį susirinkimą vedė. 
Juodu įtemptai tėmijo minią 
delegatų. Ant kiek laikas 
leido ir buvo galima, jie davė 
balsą bile delegatui ir, jei jis 
į temą kalbėjo, leido kiekvie
nam pilnai išsireikšti savo 
mintis.

Suvažiavimas baigėsi pui
kiausioj nuotaikoj ir griež
čiausiu nusistatymu dirbti 
įtemptai ir vieningai, prisime
nant Buknio patėmijimą: 
bitė prieš liūtą niekas, bet liū
tas prieš spiečių dar mažes
nis niekas.”

Šėrininkas G.

SHEBOYGAN, WIS.

Namo Bendroves Šėrininkų
Si įvožia vilnas

rėš, o tinklelis vartoti už
drausta įstatymo keliu.

Apart ‘kylančių Florido
je miestų ir sodnų, darži
ninkystė plečiama labai 
sparčiai. Nusausytuose pel
kynuose derlinga1, žemė: 
auga kopūstai, pomidorai ir 
kitokios daržovės, kurių dar 
ne taip seniai niekas ten ne
augino. -

Šalę gero, malonumų, pa
kankamai ir bėdų Floridos 
gyventojai sutinka. Floridą 
kartkartėmis aplanko huri- 
ganai - vėtros; nukrečia 
vaisius, išlaužo medžius. 
Audrų metu, per kelias die
nas paskendę vandenyje su
pūsta daržovės, krūmokš
liai. Rūpestingai tenka ko
voti su visokiais vabzdžiais, 
parazitais. Mokslininkai iš
rado visokiausių priemonių 
pagelbėt žmogui kovoje už 
būvį, tad laukų parazitams 
nėra jokios .vilties kovą lai

mi- mėti. Šeimininkėms namuo
se taipgi reikia bildėti, bet 
atsargiai elgiantis, didelių 
pastangų nereikia, kad stu- 
boje būtų ramu. Dviejų sa
vaičių laikotarpyje vos vie
ną muselę bemačiau, tad 
parazitais negalima skųstis, 
jeigu pas vieną vabalų nė
ra, tas pat galima padaryti 
kitur.

Tokius įspūdžius šį 
įsigijau Floridoje.

ke- 
ko- 
pa-

Rašo K. Petrikienė
ar nenorėdami praleisti 
lionei lėšų, prisikalbina 
kį lengvatikį, o atvykę
lieka jį dievo valiai. New
ark, N. J. jaunas veteranas 
susipažino su Floridoje di
delio viešbučio vedėju ir jo 
“pagelbi ninku.” Gerada ri a i 
siūlo veteranui vykti į Flo
ridą, jų viešbutyje gaus ge
rą darbą, žiemos metu ga
lės lengvai užsidirbti bent 
penkis tūkstančius doleriu 
ir, vasarai atėjus, galės vėl 
į Newarka sugrįžti. Varg
šelis, vos krūvoje besilai
kančiu automobiliu veža ge
radarius. Atvykus į Miami, 
“manadžerius su savo pa- 
gelbininku” išlipa prie gero 
viešbučio, o veteranai 
veža į nurodytą vietą ma
šiną pasistatyt. ■ Sugrįžęs 
nerado nei pėdsako savo ge
radarių.

Kitas aviaturistas pripa- 
sąkojo New Yorke moteriš
kėms, kad prieš Kalėdas 
juodvi visai lengvu būdu 
gali pąsidaryti x mažiausiai 
du tūkstančius dolerių, o 
gal ir daugiau. Šventėms į 
Floridą privažiuoja daugy
bė svieto. Miškai priaugę 
gražių eglaičių; viskas, ko 
reikia, tai prisikirst tų me
delių, pasistatyt šalę didelio 
vieškelio ir biznis eis kaip 
iš pypkės. Moteriškės jam 
patiki, savo automobiliumi 
važiuoja su geradariu. At
vykusios tuojau pasirenka 
tuščią žemės sklypą ir, pri- 
sikirtę medelių, pastatė di
delę iškabą — po $2.50.

Skersai kelio, ant kito 
kampo, vietos biznierius 
taip pat išstatė eglaites, tik 
atvežtas iš šaltesnės dalies 
šalies, tokia pat kaina siūlo. 
Moteriškių .eglaitės į antrą- 
trečią dieną pradėjo rusti, 

'skujos byrėti, gi vietos biz- 
. nieriaus gražiai žaliuoja. 
Anas parduoda, daro biznį, 
gi pas newyorkiškes niekas 
nesustoja. Numažino kainą 
iki 25 centų ir vargais ne
galais vos iki švenčių porą 
eglaičių pardavė.

Kambarių klausimas žie
mos metu, kaip vietos drau
gai aiškino, darbo žmogui 
veik neįmanoma. Atvykur 
siems, gauti darbas taip 
pat sunku. Amatinjnkams, 
katriems reikalinga valsti
jos leidimas, labai sunku 
įsivietinti.

■ Florida gyventojų skai
čiumi labai sparčiai' auga- 
didėja. Kur keliolika metų 
atgal buvo neišbrendami 
pelkynai, dabar iškilo išti
si miestai gražių namų. Iš
tekliaus turintis, gali išsi
rinkt plotą vandens,, kon- 
trakteriui pasakyk, kokios 
stubos ir sodo pageidauji ir, 
už poros mėnesių jau galėsi 
kraustytis į naują namą. 
La»ivu vykstant teko matyti 
nusausinimo procesas. Ilgai 
nutiesta storos rvnos. Van
denyje, šalę didžiulio *laivo 
nuleista rynos galas. Kab- 
liniais ratais - grėbliais va
roma per rynas smėlis, ak
menys.ir kas tik ten pakliū
va į nusausinimo vietas. 
Nusausinimo darbui reika
linga i daug priemonių ir 
specialybės; su menku kapi
talu tai neįmanoma atsiek
ti. Miami, Ft. Lauderdale 
ir kiti Floridos miestai iš
vagoti gra’žiais kanalais, 
kurie dabina rezidencijų vie
tas. Kanaluose daugybė žu
vų. Brooklyno žuvininkai 
sako, kad ten žuvys labai 
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kad žulikai, neišsigalėdami | gudrios, nekimba už meške-

graži indijonkaitė su kūdi
kiu rankose, šalę jos dvj vi
sai jaunos mergaitės ir, se
nyva moteris. Apsirengę jos 
pigaus muslino, indėnų raš
tu išmargintais rūbais, 
kaklas papuoštas šniūre
liais pigių karolių, basos, 
plaukai ju tiesūs, virš gal
vos surišti. Pardavimui iš
dėstyta menkos vertės dir
binėlių. Kiek toliau, dratais 
aptvertose būdelėse uždary
ta keletas tropiškose šalyse 
gyvenančįų žvėrelių, paukš
čių ir baloje guli pora ali
gatorių. Žiūrovu smalsu
mui, jaunas indiionukas ro
do “šposus” su aligatorium. 
Jmtvnei pasibaigus, “risti- 
kas*’ patiesia suvalkiotą 
skudurą, į kurį žiūrovai su
meta kiek “drabnų/’

Penktadienio vakarą pra
leidome Progresyvių Parti
jos suruoštame bankiete, 
pažangių vengrų svetainėj. 
Publikcs buyo daug, nuotai
ka graži; diskriminacijos 
nesimatė, kas taip plačiai 
praktikuojama F lo r idoje. 
Sukelta graži 1 suma para
mos, tolimesniam Partijos 
darbui.

Kitas Būdas Greitam 
Pralobimui

Žiemos . metu į Floridą 
suvažiuoja daugybė žnųo- 
nių: vieni bėga nuo šalęių,' 
kiti vyksta sveikatos patai
symui ; turčiai ten išsistatę 
puikius namus, tankiai su 
g r a ž iomis prieplaukomis 
prie pat jų rezidencijos; 
važiuoja ten daugybė viso
kiausių sukčių, spekuliato- 
rių, gemblerių. Pasitaiko,

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Vas. 18, 1949

kai* t

lyniečių. Taigi, jei jie kartais 
ką daugiau ir pataria 
kų suvažiavime, kaip 
daryti, aš jiems to 
d žiu; už tai, kad jų

šeri n in

kiek 
išreikšti sa-

girdėję pa-
Romoj, tai

daro.”

Sausio 29-tą Lietuvių Kul
tūriniam Centre įvyko Lietu
vių Namo Bendrovės metinis 
šėrininkų suvažiavimas. Oras 
buvo puikus, patalpos gražios 
ir publikos daug. Dar pridū- 
rus, kad puikiausioj nuotai
koj milžiniški darbai buvo at
likti, tai jau rodos, kad ii* bus 
viska^.

Bet gal , būtų truputį per 
trumpa korespondencija. Ta
čiau tiek sugestijų ir minčių 
tas suvažiavimas sukėlė ma
nyje, jog jei aš nors dabriai 
norėčiau išreikšti, tai ji bū
tų per ilga.

Ną, tiek to, bandysiu 
galima sklandžiau 
vo nuomonę.

Mes visi esame 
sakymą: “Jei esi
daryk, kaip romėnai 
Namo Bendrovė nėra kaip ko
kia labdarybės įstaiga, kuri 
pasilaiko geraširdžių žmonių 
dovanomis. Ji yra biznio 
įstaiga tikroj to žodžio pras
mėj ir ji turi prisitaikyti prie 
visų aplinkybių ir įstatymų, 
prie kurių kiekvienas biznis 
prisitaiko. Ji yra korporaci
nę įstaiga ir nieko bendro ne
turinti su Laisvės Bendrove, 
kuri yra kooperatyve ;♦ jei bent 
tik tiek, kad jos direktoriai ir 
šėrininkai yra nemažiau tei
singi ir nuoširdūs, kaip ir Lais
vės Bendrovės vedėjai. Tuo- 
mi ir baigiasi jų panašumai.<

Dabar eisime prie Namo 
Bendrovės bėgančių reikalų.

Suprantama, mes turime 
daug pro'.bleiPų ii’ -problerpė- 
lių, kurios liečia ne tik Namo 
Bendrovę, bot ir visas kitas 
panašias biznio įstaigas. O 
mes juk nesame didelio biz
nio genijai. Pas mus' nėra

Šypsenos
Dvi moteriškės, viena la

bai augalota, dikta, arti 
400 svarų; antra labai men
kutė, maža, žemiau 100 sv. 
laukė prie kampo trolley 
bu'so. Kada sustojo labai 
perpildytas busas, toji sun
kioji, su jėga stumdamosi,
įlipo pirma, o toji menkutė Morgand bei Rockefellerių, ii 

įsikniurkino mes neturime jau tokių bizniošiaip taip 
spausdamosi paliai tos dič
kės šlaunį.

Nepakęsdama p a'dėties, 
menkoji sako:

“Būtų gerai, kad imtų 
užmokestį už važiuotę nuo 
žmogaus svorio.”

Storulė, atsikirsdama, sa
ko: “Jei imtų mokestį nuo 
svorio, tai dėl tavęs' busas 
visai nesustotų.”

Vištos, tai* labai ambi
cingas sutvėrimas; jei jos 
užsimano perėti, tai joms 
nepaduok, jos tau išperės 
bile ką. Sykį farmerys pa
sodino perekšlę vištą • ant 
gero šmoto ledo. Už kiek 
laiko ji jam išperėjo dvi 
kvortas vandens.

Brooklynietis k o n g resmanas 
Emmanuel Celler pareiškia, 
kad jis įteiks bilių, reikalau
jantį įvesti visoje šalyje suvie
nodintą federalės džiūrės sis
temą,
ko kongresmanas, 
aikštėn visi faktai 
dabartinės džiūrės 
sistemos.” Žymūs 
sininkai sako, jog

Svarstant tą bilių, ša
bus iškelti 
ir padėtys 
parinkimo 
šalies tei
tai labai

svarbus bilius, .kadangi dabar
tinėje komunistų vadams teis
ti byloje tapo aiškiai parody
ta, jog darbininkams teisti ir 
bendrai bile kokioms federa- 
lėms byloms džiūrymanai pa

renkami tiktai iŠ pdnijos 
tarpo.

nepavy- 
gy veni

ni as daug daugiau susijęs su 
Kultūros Centru negu mūsų.

Bet jei tolimesnių koloni
jų draugai neveikia tiek, kiek 
brooklyniečiai Kultūros Cen
tre, aš nesakau, kad jie ne
veiklūs. Progresyvio žmogaus 
gyvenime tiek tų darbų yra 
kiekvienai kolonijai, jog visur 
ir visuomet jis daug'veikia, 
nežiūrint, kur jis gyventų. 
Mes juk ne vaikai ir nesigin
čysime, kurie daugiau dirba
me. Progresyvis žmogus tur 
būt jau iš tokio molio nuli
pintas, kad jis, matydamas 
masių skurdą, skriaudą ir ne
tiesą, negali ramiai į tą viską 
žiūrėti. Kol jo akys mato ir 
jėgos leidžia, jis dirba dėl. 
šviesesnio rytojaus už save ir 
už hiinias tų savo brolių ir 
sesučių, kurių dar siela nėra 
atbudus ir kurie nepajėgia 
atskirti draugo nuo išnaudo
tojo ir saumylio priešo.

Vėl grįžtant prie šėrininkų 
diskusijų praeitam suvažiavi
me. Dar patėrrtijau vienos 
draugės užmetimą namo pir
kimo komisijai, kad ta komi
sija buvusi neapdairi, todėl, 
kad ji negalėjusi numatyti 
(dar prieš namo pirkimą) tų 
kliūčių, kurios susidarė reika
le gavimo tų visų leidimų ir 
leidimėliu dėl vedimo biznio v

Sunkiai Serga V. Taukevičius
Vasario 3 d. darbe pavojin

gai susirgo Vincas Taukevičius 
ir likosi nugabentas ligoninėn. 
Gydytojai surado, kad užsilie- 
jo kraujas ant smegenų (hem
orrhage) ir iki šiam laikui jo 
likimas prastas; gerų pasek
mių neįmatoma. t

Veliju nuo savęs draugui 
Vincui pasveikti, o Mariutei, jo 
žmonai rimto susiraminimo.

.7. Z.

Chicago.—Pirkimai krau
tuvėse nupuolė 10 nuošim
čiu.

kaip jie.' Taigi, ne- 
kad pas rūus įvyks- 
ir klaidelių. Bet 

_ „____ f kad>.mūsų direkto
rių sąžiniškumas ir nenuils
tantis pasiaukojimas atsvers 
net ir didžiausiu biznio vadų 
patyrimus. Ir jeigu bus mums 
leidžiama lošti rolę pagal, tas 
pačias taisykles, pagal kurias 
yra leidžiama kitoms biznio 
įstaigoms lošti, tai nėra abe
jonės, kad mes turėsime ge
ras pasekmes.

Bet kas mums yra svarbiau
sia, tai vienybė ir vienų ki
tais pasitikėjimas.

Susirinkimo eigoje aš patė- 
mijau kelėto draugų užmeti- 
nėjimus Namo Bendrovės val
dybai. ir direktoriams, kad ne-, 
kuriuose dalykuose jie nebuvo 
užtektinai apdairūs arba at
sargūs. ' Tas gerai ir normalu. 
Rimta kritika visuomet nau
dinga. Bet, draugai, pirm; ne
gu kritikuojame, mes turime 
labai apsvarstyti, ar ta mūsų 
kritika yra rimta ir konstruk- 
tyvė. Suprantama, kad, kaip 
visur, taip ir pas mus, klai
dų pasidaro. Bet tik tas klai
dų nepadaro, kuris nieko ne-; 
daro.

Vieno draugo išsireiškimas 
buvo, kad tik brooklyniečiai 
daugiausia Kultūros Centre 
šeimininkauji, o tolimesnių 
kolonijų draugai lyg ir atstu
miami. Tas užmetimas, man 
rodosi, ne visai rimtas. Tik 
pamąstykime, tolimesnių ko
lonijų draugai, be to, kad mes 
turime po vieną kitą šėrą nu
sipirkę, kuo gi daugiau mes 
•galime pasidarbuoti Kultūros 
Centrui, kadangi mes gyvena
me už šimtų ir tūkstančių 
mylių nuo Brooklyno. O brook
lyniečiai gula ir kelia pasken
dę Kultūros Centro darbuose. 
Kas išvalė 20-ties metų dulkes 
ir purvą iš to namo ? Brook
lyniečiai. Kas šiūravojo to na
mo grindis? Brooklyniečiai./ 
Kas nešė šaukštus, peilius, 
puodus ir puodukus valgyklai 
įrengti. Daugiausia brookly- 

miečiai.s Kieno centų dabar 
daugiausia suplaukia palaiky
mui restorano, bowling alleys; 
ir kitų biznio įstaigų ?

pa tyrimų, 
nuostabu, 
tą klaidų 
aš tikiu

Brook
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AUDITORIUM
/ * ,

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

Penktadienį Dainuos
Aido Choras, vad. Geo. Kazakevičiaus

Šeštadienį Dainuos
Sietyno Choras, vad. Walter Žuko

♦

Penktadienį įžanga 35c,
Šeštadienį ir Sekmadienį 40c asmeniui
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(Tąsa) . __ Ach, mon cher, mano brangusis,

Kooperatyvinis Sąjūdis 
Čekoslovakijoje ir 

Jo Laimėjimai

—Girdėjau, — atsiliepė reikšmingai 
kitas. — Matyt, pasitarnavo jam. Pa
žiūrėsim, pažiūrėsim, kas iš to išeis. 
Turi laimę Narsūnas.

— Sukti žmonės, tie junkeriai! — 
aiškino kitas: — žiūrėk, dar padegs ar 
ką.

kaip aš apsidžiaugiau, sužinojęs, kad jūs 
čia! — pradėjo jis prancūzų ir rusų 
kalbų mišiniu ir varė taip toliau, mar
gindamas rusų kalbą prancūziškais žo
džiais. — Man sako: “Oleninas.” Koks 
Oleninas? Aš .taip apsidžiausiau . .. Tai, 
kur likimas lėmė susitikti. Na, kaip jūs? 
kas? kodėl?

XXIII
Olenino gyvenimas stanicoje slinko 

vienodai, lygiai. Su vyresnybe ir drau
gais jis mažai turėjo reikalo. Turtingo 
junkerio padėtis Kaukaze tuo atžvilgiu 
ypatingai patogi. Į darbus ir pratimus 
jo nesiuntė. Už ekspediciją jį pasiūlė pa
kelti karininku, o kol tai įvyks, jį pali
ko ramybėje. Karininkai laikė jį aristo
kratu ir todęl, santykiaudami su juo, 
buvo labai mandagūs. Kortavimas ir ka
rininkų girtavimai su dainuškomis, ku
riuos jis pažino karo žygyje, jo visai ne
viliojo, ir jis iš savo pusės taip pat ša
linosi karininkų draugijos ir karininkų 
gyvenimo stanicoj. Karininkų gyveni
mas stąnicoje iš seno yra įėjęs į tam ti
kras vėžes. Kaip tvirtovėje kiekvienas 
junkeris ar karininkas kasdien geria 
porterį, kortuoja, aptaria dovanų klausi
mą už žygius, taip ^stanicoje diena die
non geria su šeimininkais čichirį, vaiši
na merginas saldumynais ir medum, 
flirtuoja su kazokaitėmis, kurias įsimy
li; kartai ir veda. Oleninas visuomet gy
veno savotiškai ir nesąmoningai biaurė- 
josi vaikščioti pramintais takeliais. Ir 
čia jis taip pat nenuėjo Kaukazo kari
ninko gyvenimo pramintu taku.

Savaime taip pasidarė, kad pabusda
vo jis su saule. Išgėręs arbatos ir pasi
gėrėjęs iš savo mažo priebučio kalnais, 
rytu ir Marjanka, jis vilkdavosi apdris
kusiu jaučio odos durtiniu, avėsi mirky
tas nagines, poršnėmis vadinamas, juo
sėsi durklą, ėmė šautuvą, traukdavo į 
mišką už stanicos. Apie septintą valan
dą vakaro jis grįždavo išvargęs, alkanas, 
su penkiais šešiais fazanais už juostos, 
kartais su kokiu nors stambesniu žvė
rim, nepalietęs krepšelio, kuriame buvo 
užkandis ir papirosai. Jeigu jo mintys 
galvoje būtų sudėtos taip pat, kaip pa
pirosai krepšelyje, tai galima būtų pa
matyti, kad per tas keturiolika valandų 
nė viena mintis jame nepajudėjo iš vie
tos. Jis grįždavo namo moraliai skaid
rus, tvirtas ir visiškai laimingas. Jis ne
galėtų pasakyti, apie ką jis vįsą tą laiką 
galvojo. Lyg mintys, lyg atsiminimai 
klaidžiojo galvoje, — klaidžiojo viso to 
nuotrupos. Atsikvoši, paklausia: “Apie 
ką aš galvoju?” Ir jis regi save arba 
kaip kazoką, bedirbantį soduose su ka- 
zokaite žmona, arba kaip abreką kalnuo
se, arba kaip šerną, kurs sprunka pats 
nuo savęs. Ir vis klausosi, įsižiūri ir lau
kia fazano, šerno ar briedžio.

Vakare jau būtinai pas jį sėdi dėdė 
Jeroška. Vaniuša atneša čichiro pus- 
kvortę, ir jiedu patylomis kalbasi, įsi
geria it abu patenkinti eina gulti. Kitą 
dieną vėl medžioklė, vėl sveikas nuovar
gis, vėl besikalbėdami, kaip vakar, nusi
geria ir vėl laimingi. Kartais,, kada 
šventė ar poilsio diena, jis visą dieną sė
di namie. Tuomet svarbiausias jo užsiė
mimas būdavo Marjanka, kurios kiek
vieną pasisukimą, pats to nepastebėda
mas, jis godžiai sekdavo pro savo langus 
arba iš priebučio. Jis žiūrėdavo į Mar- 
janką ir (kaip jam rodėsi) ją mylėjo 
visai panašiai, kaip mylėjo kalnų ir dan
gaus grožį, ir nemanė turėti su ja kokių 
nors santykių. Jam atrodė, kad tarp jo 
ir jos negali būti nei tų santykių, kurie 
galimi tarp jos ir kazoko Lukaškos, nei 
dar mažiau tų, kurie galimi tarp tur
tingo karininko ir kazokų merginos. 
Jam atrodė, kad jeigu jis pabandytų pa
daryti tai, ką darė jo draugai, tai jis 
savo pilnutinį pasigėrėjimą, kontem
pliaciją, paverstų kankynių, nusivylimo 
ir apmaudo bedugne. Be to, šios moters 
labui jau jis įvykdė pasiaukojimo žygį, 
suteikusį jam tiek daug džiaugsmo; o 
svarbiausia, jis kažkodėl bijojo Marjan- 
kos ir nieku būdu nebūtų drįsęs juokais 
pasakyti jai meilės žodžio.

Kartą vasarą Oleninas nėjo medžiok
lėn ir sėdėjo namie. Visai netikėtai jį 
atlankė jo maskviškis pažįstamas, labai 
jaunas vaikinas, kurį jis susitikdavo 
Maskvos* draugijoj.

Ir kunigaikštis Bieleckis papasakojo 
visą savo istoriją: kaip jis laikinai įsto
jęs į šį pulką, kaip karo vadas kvietęs jį 
adjutantu ii\ kaip jis po žygio stosiąs 
pas jį, nors tatai jam visiškai nesą įdo
mu.

—- Tarnaujant čia, šiame užkampy, 
reikia bent karjerą padaryti. .. kry
žių ... laipsnį... perkels į gvardiją. 
Tas viskas reikalinga jeigu ne man, tai 
bent namiškiams, pažįstamiems. Kuni
gaikštis mane priėmė labai gerai; jis 
labai padorus žmogus, — tratėjo nesu
stodamas Bieleckis. — Už ekspediciją 
pasiūlyta apdovanoti mane Annos ordi
nu. O dabar pagyvensiu čia, ligi eisim 
žygin. Čia puiku. Kokios moterys! Na, 
o jūs kaip gyvenat? Man sakė mūsų ka
pitonas—žinote, Starcevas; geras, kvai
las padaras... jis pasakojo, kad jūs gy
venate kaip laukinis, su niekuo nesusi-, 
tinkate. Aš suprantu jūsų nenorą suar
tėti su vietiniais karininkais. Aš džiau
giuos, dabar mudu matysimės. Aš čia' 
apsistojau pas uriadniką. Kokia ten 
mergytė, Ustenka! Aš jums pasakysiu— 
žavinga!

Dar ir dar byrėjo prancūzų ir rusų 
kalbos žodžiai iš to pasaulio, kurį, kaip 
Oleninas manė, jis buvo apleidus amži
nai. Bendra apie Bieleckį nuomonė buvo 
tokia, kad jis esąs mielas ir nuoširdus 
jaunuolis. Gal jis iš tikrųjų toks ir bu
vo; bet Oleninui jis pasirodė, nežiūrint 
jo geraširdiško ir dailaus veido, labai 
nemalonus. Taip ir padvelkė nuo jo vi
sais tais biaurumais, nuo kurių Oleni
nas buvo ,atsisakęs. Ir labiausiai jį ėmė 
apmaudas dėl to, kad negalėjo; jaute ab
soliučiai nebegalįs šiurkščiai atstumti 
nuo savęs žmogų iš to pasaulio, lyg tas 
senas, buvęs jo pasaulis turėjo į jį.ne
nuginčijamų teisių. Jis širdo ant Bielec- 
kio ir ant savęs ir prieš savo valią kai
šiojo prancūziškus sakinius į savo kal
bą, domėjosi vyriausiu kariuomenės va
du ir Maskvos pažįstamais ir, remiantis 
tuo, kad jiedu abu kazokų stanicoje kal
bėjosi prancūzų kalba, niekinamai žiū
rėjo į draugus kariūinkus, į kazokus ir 
draugiškai laikėsi su Bieleckiu, pasiža
dėdamas lankyti jį ir kviesdamas lanky
tis pas sąve. Tačiau pats Oleninas nenu
ėjo pas Bieleckį. 'Vaniuša pagyrė Bie
leckį, pareikšdamas, kad jis esąs tikras 
ponas. t

Bieleckis tuojau prisitaikė prie to gy
venimo, • kokį gyveno turtingi Kaukazo 
karininkai stanicoje. Olenino akyse Bie
leckis per vieną mėnesį jau buvo tary
tum senas stanicos gyventojas: jis girde 
senius, ruošė vakaruškas ir pats eidavo 
į merginų vakaruškas, gyrėsi laimėji
mais ir net to pasiekė, kad mergos ir bo
bos kažkodėl praminė jį seneliu, o kazo
kai,' aiškiai supratusieji tą žmogų, mėg
stantį vyną ir moteris, prie jo priprato 
ir net pamėgo jį labiau negu .Oleniną, 
kuris jiems buvo mįsle.

XXIV
Buvo penkta valanda ryto. -Vaniuša 

bato aulu stengėsi įpūsti samovarą tro
bos prieangy. Oleninas jau išjojo mau
dytis Terekan. (Jis neseniai prasimanė 
naują sau pramogą — maudyti Tereke 
arklį.) Šeimininkė buvo savo trobelėj, iš 
kurios kamino kilo aukštyn juodi, tiršti 
kūrenamos krosnies dūmai; merginą 
gurbe melžė buivolę. “Stovėk, prakeikto
ji!” buvo girdėt iš ten jos nekantrus 
balsas, ir tuojau . pat pasigirdo, kaip 
čiurkšle bėga melžiamas pienas. Gatvė
je, prie mamų, sudundėjo eiklūs arklio 
žingsniai, ir Oleninas be balno prijojo 
prie vartų ant gražaus, nenudžiūvusio, 
šlapiai blizgančio, tamsiai sarto žirgo. 
Graži Marjanos galva, apgobta tik rau
dona skarele, kyštelėjo iš gurbo ir vėl 
pasislėpė. Oleninas buvo apsivilkęs rau
dona šilkine bliuze, o ant jos bąlta čer- 
keska, apjuosta diržu su durklu; ir užsi
dėjęs aukštą kepurę. Jis kiek prašmat-

(Bus daugiau)

Kenosha, Wis
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Europoj yra skylių skylaitės. ■ kinga ' komedija.
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Buvęs valstybės departmento 
tarnautojas Herbert John 
Burgman (civiliniais apsiren
gęs, viduryje) sugrįžta iš Vo
kietijos Washingtonan. Burg
man, kilęs iš Hokah, Minn., 
yra kaltinamas šalies išdavys
tėje už transliavimą nacių ra

dijo programų karo laiku.

Pastebėjau spaudoje,jog 
patinka tūliems tie rasėj ai-, 
kurie parašo keturis syk į me
tus. Jeigu jau girt; tai Lais
ves ’ Krislų rašė j ai arba Prū- 
seikos Vilnyje.

Kuomet žmonės giria, jieš-

Rašo A. G.
Seniau

V'.

remia 
są- 

išsi- 
ge-

o

Iki antrpjo pasaulinio ka
ro kooperatvvinis Čekoslo
vakijos sąjūdis buvo suskal
dytas. Buvo apie 30 sąjun
gų, kurios vienijo visų rū
šių " kooperatyvus. Kiekvie
nas kooperatyvas buvo vie
nos ar kitos politinės parti
jos įtakoje. Antai, reakci
nės agrarinės partijos įta
koje buvo beveik visi žemės 
ūkio kooperatyvai.

Čekoslovakijos nacional
socialistinės partijos įtako
je buvo iš dalies vartotojų 
ir nežymi dalis žemės ūkio 
kooperatyvai.

Komunistų įtakoje buvo 
20 vartotojų kooperatyvų. 
Tai buvo stambiausios Če
koslovakijos kooperatvvin. 
organizacijos. Jų skaičiuje 

į buvo ir “Včela”- (“Bitė”), 
kuri dabar vadinasi Brate- 
ratstva.” Šios organizacijos 
pryšaky yra vienas žymiau
sių Čekoslovakijos respubli
kos koaperacijos veikėjų —- 
Zaboinikas.

Vokiečių okupacijos metu 
daugelis kooperatyvų buvo 
likviduota. Likusiuose vo
kiečiai paskyrė savo atsto
vus, kurie išgrobstė koope
ratyvinį turtą ir piniginius 
fondus. Į 1942 metų pabai
gą* Čekijoje ir Moravijoje 
buvo 7,878 kooperatyvai, 
kurie vienijo apie 2,408 tūk
stančius narių, o 1938 metų 
sausio mėnesį• Čekoslovaki
joje buvo 14,915 kooperaty
vų, kurie vienijo per 4 mi
lijonus žmonių.

Kova prieš suskaldymą
Dan prieš antrąjį pasauli

nį karą Čekoslovakijoje bu
vo stengtasi pašalinti koo
peraty vinio sąjūdžio suskal
dymą. • Vokiečių okupacijos 
metu pogrindyje buvo į- 
steigta organizacija “Revo
liucinis kooperatyvinis są
jūdis’, aktyviai dalyvavusi 
kovoje prieš okupantus.

, Po to, kai 1945 m. geguž. 
mėnesį Čekoslovakija buvo 
išvaduota, iš “Revoliucinio 
kooperatyvinio sąjūdžio” 
buvo sudaryta Čekoslovaki
jos Centrinė Kooperatyvų 
Taryba. Ji nedelsdamai pra
dėjo vienyti visas Čekoslo
vakijos kooperatyvines or
ganizacijas.
Kooperatyvai ir vyriausybe

Čekoslovakijos liaudies 
respublikds vyriausybė vi
saip remia kooperaciją. 
“Liaudies kooperatyvinės 
draugijos, yra pasakyta 
Čekoslovakijos respublikos 
.konstitucijoje, — yra dar
bo žmonių susivienijimas 
bendrai veikti, kurios tikslą 
sudaro narių ir visų darbo 
žmonių gyvenimo lygio pa
kėlimas... Valstybė 
liaudinį kooperatyvinį 
jūdį nacionalinio ūkio 
vystymo ir ’visuotinės 
rovės interesais.”

Nūnai visi Čekoslovakijos 
kooperatyvai yra- suvienyti 
į sąjungas pagal gamybinį z 
principą. O visos sąjungos 
yra Centrinės Kooperatyvų 
Tarybos nariai.

Žemės ūkio ir vartotojų 
kooperatyvų darbo pavyz
dys vaizdžiai parodo, kokių 
didelių laimėjimų yra dabar 
pasiekusi Čekoslovakijos 
kooperacija. Antai, per lai
kotarpį nuo 1946 iki 1948 
metų Žemės Ūkio Ministe
rija perdavė kooperatyvams 
2.7Ž5 žemės ūkio mašinas usį 
81,5 milijono kronų. Savo 
mašinomis koop er a c i j a 
daug padeda valstiečiams į- 
dirbti žemę. Ūkiniai koope

ratyvai naudojasi monopo
lija superkant iš valstiečių 
žemės ūkio produktus. Sa
vo ruožtu jie aprūpina val
stiečius trąšomis, invento
riumi ir kt. Yra organizuo
ta daug kooperatyvinių ke
pyklų, paukštininkystės fer
mų. Gyventojų aprūpinimo 
pagerinimui ir mėsos, dar
žovių bei vaisių fondų pra
plėtimui respublikoje yra 
organizuota 30 koopefaty- 
vinių virtuvių, gaminančių 
konservus. Kaimuose suor
ganizuotos. kooperaty vines 
kulinarijos mokyklos, val
gyklos ir skalbyklos. Yra 
koopėratyvinių dirbtuvių, 
kur taisomi baltiniai, dra
bužiai ir avalynė.

Kooperacija šiandien
Šiuo metu Čekoslovakijos 

vartotojų kooperacija turi 
1,5 milijono narių. Ji turi 
6,000 parduotuvių. Bendras 
valstybinis planavimas ap
ima gamybą ir prekybinį 
tinklą.

Aukščiausias Čekoslova
kijos kooperatyvų organas 
yra suvažiavimas. Jis renka 
Centrinę Tarybą, kuri savo 
ruožtu renka prezidiumą. 
Be Centrinės Tarybos dar 
yra apygardų kooperatyvi- 
nės tarybos. Kelioms apy
gardoms yra organizuota 
krašte kooperatyvinės ta
rybos.

Šaly daug dėmesio skiria
ma kooperatyvinių kadrų 
parengimui. Belouno mies
te veikia speciali dvimetė

“Šveicariško Sūrio Gydytojas”

Man vienas detroitietis įtei
kė Chicagos “Naujienų” No. 
23, š. m. • Pavartęs puslapius, 
žiūriu “Apžvalgoj,” kad 
“Naujienų” “daktaras” jau ne 
tik kad neapgalvotai rašo, bet 
net žino ir kas ką mano-su- 
pranta. Jo tema: “Kodėl 
USA ‘apleidžia’ Kiniją?”

“Naujienų” redaktorius, ar
ba kaip kiti sako “šveicariško 
sūrio gydytojas” kalba, jog 
Jungtinių Valstybių aparatas 
traukiasi iš Kinijos .ne todėl, 
kad “jom's nerūpi tos šalies 
likimas,” bet todėl, kad esą 
nenorima spėkos skaldyt. Gri
gaitis pasistato klausimą, ko
dėl Washingtonas “nieko ne
daro Kinijai. apginti nuo bol
ševizmo ?” Ir duoda atsaky
mą. N ; r

“Vienas labai gerai pąfnTor- 
muotas Washingtone ‘The 
New Leader’ korespondentas 
Jonathan mano, jogei' JAV 
valdžia anaiptol nėra sutikus 
su mintim, kad Kinija turi 
tekti bolševikams. ji dabar 
nededa didesnių pastangų Ki
nijai išgelbėti dėl to, kad ji 
(JAV valdžia) koncentruoja 
savo jėgas kitame fronte. Ji 
vengia savo jėgų išblaškymo,” 
pabraukiau—-S.

Ponas Grigaitis remiasi tuo, 
ką Jonathan Stout mano. Kuo
met G. žino, ką tas Stebėto
jas J. S. mano, tai tik tą gali 
žinot niekas kitas šiame pa
saulyje, kai tik daktaras 
“šveicariško sūrio gydytojas.”

Skaitytojas - gali pasiūlyt 
Grigaičiui kelis tūkstančius 
dolerių, jei jis pasakys, ką tu 
manai apie Kiniją.

Kitas dalykas, tas jo var
tojamas “bolševizmas, bolše
vikų, bolševikams.”

Juk bolševikai ir grės. Su
vienytų Valstybių išrinko.

Geras Amerikos, patriotas 
būtų' parašęs (jei būtų rašęs 
apie Amerikos spėkų ištrauki
mą iš Kinijos),lead kai Kinija 
užepiė didžiuma—bolševikai, 
tai Amerika pripažindama di-

kooperatyvinė mokykla, 
Prahos mieste — vienerių 
metų aukštoji kooperatyvi
nė mokykla. Be to, veikia 
daug įvairių kursų koopera- 
tyvinių darbuotojų kvalifi
kacijai kelti.

Kultūrinis auklėjimas
Centrinė Kooperatyvų 

Taryba praveda gyventojų 
tarpe didelį kultūrinį - auk
lėjamąjį darbą. Ji organi
zuoja paskaitas ir praneši
mus, rengia koncertus ir k. 
k.

Šiuo metu numatoma šiek 
tiek pertvarkyti Čekoslova
kijos kooperacijos struktū
rą. Antai, paskiri koopera
tyvai taps netarpiškais Cen
trinės Tarybos nariais, o eg
zistuojančios sąjungos bus 
likviduotos. Tuo pat metu 
atsiras apygardinės koope
ratyvinės tarybos, iš pra
džių pagal rinkiminių apy
gardų požymį, o vėliau po 
apygardinės valdymo siste
mos įgyvendinimo,— pagal 
administracinį požymį.

Prieš metus Čekoslovaki
joje jau buvo daugiau kaip 
15,380 kooperatyvų, vieni
jančių apie 4,265 tūkstan
čius narių.

Centrinės Kooperatyvų 
Tarybos prezidiumo, pirmi
ninkas yra parlamento de
putatas Zmrgalas, genera
linis sekertorius — Kuncas.

Čekoslovakijos Centrinė 
Kooperatyvų Taryba įeina į 
Tarptautinį Kooperatyvinį 
Aljansą. Jo eilėse Čekoslo- 
vak. kboperatoriai, h;aip ir 

. kitų progresyvinių šalių at
stovai, kovoja, kad Aljansas 
būtų demokratine organiza
cija, stotų prieš naujo pa
saulinio karo kurstytojus, 
siektų tarptautinio, koope- 
ratyvinio sąjūdžio vienybės 
sustiprinimo.

džiumos sprendimą ir prisilai
kydama amerikoniško demo
kratizmo išsitraukė iš Kinijos.

Taip pasakydamas būt ap
gynęs Amerikos taisyklę.

Grigaičiui Amerikos apgy
nimas negalvoj. Jam tik rū
pi naujas karas. Jis koncen
truoja visas “jėgas kitame 
fronte,” -Jis jau. žino, kad 
Washingtone “nutarta, užuot 
pylus Amerikos turtą į be
dugnę skylę Kinijoje, stiprin
ti jėgas prieš Jlusiją Vakarų 
Europoje.”

Amerika suvertė pelikių s bi- 
lionus dolerių į Kinijos buržu- 
Azijcfe lizdą, norėdama išgel
bėt supuvus] čiangkaišekizmą. 
Kinija neišgelbėta. * Kinijos 
buržuazija sugužės į Ameri
ką su Amerikos bilionais do
lerių ir ponai s. Kinai patys 
išsigelbės.

Dabar Grigaitis mato Va
karų Europoj “skylę” su dug
nu ir kada nors Amerika pri
pils pilną ir dugnas išlaikys.

Ten reikės daugiau pilt, negu 
KinijOn. Juk ir dabar jau 
yra suversta Amerikos žmo
nių taksų į Franciją, Italiją, 
Turkiją, Graikiją, Vokietįją, 
neskaitant Indonezijos, indo- 
Kinijos. daugiau negu Kini
jai. ą O ar yra skirtumas pa
darytas? Nėra! Kaip buvo 
partizanai, taip ir tebėra. Kaip 
buvo komunistai, taip ir yra, 
dar dabar daugiau . •

Man atrodo, kad jei “Nau
jienų” Grigas bus dar gyvas, 
tai kada nors parašys, jog'jau 
yra “nutarta užuot pylūs A- 
merikos turtą į bedugnę sky
lę Europoje, reikia stiprinti 
jogas. North Amerikoje.”

“Ponas Amerikonas” 
Aplankys Kenosha

Smagu rašyti t kad kovo 27-tą 
LDS 65-ta kuopa rengia gražų 
parengimą German American 
svetainėje, kur Chicagos LKM 
Choro lošėjų grupė suvaidins 
trijų veiksmų juokingą ir gra
žią komediją “Ponas Ameriko
nas.”

X. * •

“Ponas Amerikonas” buvo 
suvaidintas per du atvejuš Chi- 
cagoj ir vasario 5-tą Rockfor- 
de su geru pasisekimu ir visur 
publikai patiko, nes galėjo ska
niai pasijuokti. Mes, kenoshie- 
čiai, taipgi esame iš to 
“molio” nulipinti, kaip 
giečiaį ir rockfordiečiai. 
irgi bus gerai ta puikia 
pasinaudoti.

Štai čia susipažinkite su Al
dona Vestart, kuri komedijoje 
“Ponas Amerikonas” bus rolėje 
Magdės, kurią Džianas Kamb
lys apsiveda Lietuvoje ir parsi
veža Amerikon. Magdė yra vie
natinė dukrelė skolosę pasken
dusio Lietuvoj ūkininko, ku
riam gręsia netekimas ūkio iš 
varžytinių. .

Antrame akte “Ponas Ame- 
rikohas” parodoma tikras ir 
realus Lietuvos ūkininkų gy
venimas prie Smetonos fašis
tinio režimo, kaip vargstu sko
lose paskendę ūkininkai ir per
sekiojami susipratę darbininkai 
ir mažažemiai.

Čia matysite, kaip tėvai savo 
jauną dukterį priverčia apsi
vesti su pagyrūnu „ Džianu 
Kambliu, parvj'kusiu iš Ame
rikos, kad išgelbėjus savo ūkį 
nuo licitacijos.

štai čia “Ponas Amerikonas” 
prieš jus. Džianas Kamblys 
yra žvaigždė veikalo, apie ku
rį sukurta visa ši graži ir juo- 

Pamatysite, 
kaip Džianui sekasi .Amerikoj 
gyventi, kuomet prie garsaus 
Hooverio žmonės skundžiasi ne
darbu ir netekimu savo name
lių ...

Kaip Džianas sugrįžta “ba
getas” Lietuvon. Ten jam seka
si iki jis sugrįžta atgal Ame
rikon ir kokie triubehai vėliau 
jį apsėda, kad pagaliau Džia
nas Kamblys priverčiamas at
sižadėti “Pono Amerikono.”

Kitą sykį daugiau parašysiu 
apie šią gražią komediją, ku
rią teks kenoshiečiams kovo 27- 
tą matyti ir gėrėtis.

Kenoshielis.

Richmond, Va.— Plėšikai 
pagrobė $300,000 vertės dei
mantų ir kitų brangumynų 
iš Schwarzschildu krautu
vės.

kodami draugų, nelabai kaip 
įsižiūri.

Spartakas—Detroit.



Rockford, III.
Pavyko “Ponas Amerikonas”

Vasario 5-tą čia chicagiečių 
LKM Choro lošėju grupė, Ara- 
gona svetainėje suvaidino trijų 
veiksmų- juokingą komediją 
“Ponas Amerikonas.”

Aragona svetainėje prisirin
ko žmonių apypilniai pamatyti 
“Pono Amerikono” ir išgirst' 
gražiai ir harmoningai skam
bančių dainelių vietos Lietuvių 
Moterų Klubo Choro, kuriam 
vadovauja gabi mokytoja A. 
Andr'k.

LKM valdytos šį kartą lošė j 
tikrai gerai, nežiūrint, kad bu-1 
vo trūkumų su scenerijomis. Vi- j 
sų balsas ir žodžiai buvo aiš- Į 
kiai girdimi visoje svetainėje. 
Susirinkusieji buvo patenkinti
veikalu-komedija “Ponas Ame
rikonas,” nes ją visi suprato. Į teismą. 
Publika turėjo linksmo ir svei
ko juoko, ypatingai” iš- Džiano 
Kamblio, kuris pirmam ir an-

Per visą vaidinimą daugel j 
scenų lydėjo aplodismentai. Tas 
liudija, kad veikalas - komedi
ja “Ponas Amerikonas” yra 
žmonėms pažįstamas, todėl jis 
jiems patiko.

Prieš pradėsiant vaidinti chi- 
cagietis J. Jokubka, vienas iš 
lošėjų trumpai paaiškino kome
dijos turinį.

Pirmoj pertraukoj trumpai 
kalbėjo V. Andrulis, Vilnies re
daktorius', apie pasaulinę ir šios 
šalies esamą padėtį. Jis nurodė 
šioj šalyj reakcininkų dedamas 
pastangas suvaržyti Amerikos 
žmonėms ei vi les laisves, tęsia
mą šaltą karą ir taipgi augan
tį žmonių pasipriešinimą' toms 
visoms juodoms užmačioms.

Antroj pertraukoj chicagie- 
tis J.’ Mažeika trumpais žo
džiais apsklembė New Yorke 
einantį 12-kos komunistų vadų

Nurodė, kad New Yor-
ko teisme eina kova prieš ne
teisingą šios šalies (Įžiūrės sis
temą, kurion darbo žmonės ir 
tautinės grupės neįsileidžiamos.

Tokios parinktos džiūrės, 
sake jis, nuteisė nekaltus (če-

tram akte skraidžiojo kai sa
kalas, o trečiam nutūpė kai va
balas.

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių

Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

-verykų darbininkų organizato-, 
rius) Sacco ir Vanzetti elektros 
kėdėn; .Tom Mooney ir visą eilę 
Amerikos darbininkų kovotojų. 
Tokia mėlyno kraujo ir turtin
gųjų parinkta džiūrė, pabrėžė 
jis, įkaitino ir 12-ką komunistų, 
kurių byla dabar eina.

Baigdamas J. Mažeika pa
prašę aukų gynimui ne 12-kos 
komunistų, bet visų Amerikos 
liaudies civilių teisių, kurioj 
yra puolamos šioje byloje. Au
kų surinkta $50.15.

Po programos, prie šaunios 
muzikos, vieni šoko, kiti šne
kučiavosi su chicagiečiais, iš 
Beloit ir iš kt. atvykusiais sve
čiais. Visi buvo patenkinti va
karo programa, kaip “Ponu 
Amerikonu,” taip ir vietos Lie
tuvių Moterų Klubo tChoro dai
nomis. »

Daugelis išsireiškė, kad rei
kėtų po porą tokių gražių pa
rengimų žiemos sezone turėti 
Rockforde. Vieną, kaip ir šį, 
surengti su chicagiečių parama- 
jėgomi’s, o antrą savo spėkomis. 

! Kai kurie, sakė, nebūtų sunku 
Įsu pagalba jaunimo susimokin- 
I ti nesunkų veikalą - komediją 
ir Su Lietuvių Moterų Klubo 
Choru bendrai sudaryti pro
gramą.

Gi Chicagoje kas mielą žie
mos sezoną, kaip LKM, Aido, 
Ex-Mainierių chorai gali leng
vai pagelbėti: jie, kartą susi
moki nę veikalą lengvai jį gali 
sulošti ir Rockforde, kaip pa-' 
daryta dabar.

Tai tokia buvo nekuriu min
tis. Paklausus chicagiečių, ką 
jie mano apie tai, LKM gru
pės lošėjai mielai pritarė mums 
pagelbėti.

Kai 12-tą valandą chicagie- 
čiai atsisveikinę patraukė namų 
link. Jie buvo atvykę busti: 
visi lošėjai ii\ kita tiek lošėjų 
šeimos narių ir jų draugų.

Rockfordiečiai, pasilikę; dar 
smagiai linksminosi pasitenki
nę chicagiečių pas mus atsilan
kymu..

Vakarui pirmininkavo d. Ru- 
lis.

Parengimą rengė bendrai 
LLD 29-ta kuopa ir Lietuvių 
Moterų Klubas. Vietinis.

Springfield, III.

Worcester, Mass.
AIDO CHORO ŽINIOS
Aido Choro mokytoja J. 

Karsokiene sugrįžo, bet dar 
no visai pasveikus, dar tebė
ra po daktaro priežiūra, jau 
trys savaitės, kaip mokina.

★ ★ ★
Sugrįžo ir daugelis senų 

dainininkų, kurie sakėsi esą 
biskį pailsę. Kai vieni su
grįžo, tai kiti “pailso.” Gal 
chorui reikėtų paimt trumpą 
vakaciją, kad visi sykiu galė
tume pradėt. Ar n,cbūtų ge
rai ?

★ ★ ★
Balandžio (April) 3 d., 29 

Endicott St., Aido Choras ren
gia vakarienę su programa, 
5 vai. po pietų. Choras ren
giasi prie šios programos su 
naujomis dainomis. Tėmykite 
Laisvę dėl platesnių žinių.

★ ★ ★
Visi ir visos, kurie esate bu

vę Aido Choro nariai, ir nauji, 
kurie mylite dainas ir norite 
balsą paleist, ateikite į choro 
kambarį kožną sekmadienį, 
1:30 vai. po pietų. Choras 
laiko dainų praktikas kožną 
savaitę. Tad lig pasimatymo.

Choro Korespondentas.

Detroit, Mich.

Elizabeth, N. J. New Kensington,Pa.

Antanas Bimba
S

LDS 10 kuopos fin. sekre
torius išduoda pilną raportą, 
kiek ir iš kur gavo aukų dėl 
mūsų LDS 10 kuopos sergan
čio nario Antano Valaičio.

Kaip žinote, kad buvo at
sišaukta per orgąną Tiesą, ir 
gražus skaitlius LDS kuopų ir 
narių, atjausdami, gausiai su
šelpė jį jam esant sunkioj 
finansinėj padėtyj.

Kad mažiau vietos užimtų

Per J. Sadnik ........ 2.50
K. Stonienė .............. 5.00
Vardo prašė nerašyt 5.00 
SLA 192 kuopa .... 4.14

Viso aukų gauta iki 
vasario 12-tos d. $197.14

šį šeštadienį, vasario 19 d., 
Antanas Bimba vysta į Eliza- 
bethą. Čia įvyks Laisvės vaji- 
ninkų pagerbimui pare. Bus 
gerų užkandžių ir Antanas 
Bimba pasakys trumpą prakal
bą iš vėliausių įvykių ir paaiš-

laikraščiuose,, tik pažymiu 
kuopas ir pavienius, kurie 
prisiuntė aukas:

10 kuopa .............. $60.25
Per Kespar............ 12.00

7 kuopa................ 10.00
160 kuopa ................ 10.00
73 kuopa ................ 9.00
88 kuopa .................. 5.00
63 kuopa ................ 7.00

142 kuopa ................ 20.00
70 kuopa ............... 9.25

157 kuopa ................ 38.00

Vardu LDS 10 kuopos ir A. 
Valaičio tariu visiem aukavu- 
siem ačiū, o ypatingai ačiū Xiž 
pakėlimą mūsų kuopos’narių 
nusistatymo už LDS organiza
ciją, kurie sako: Kiekvieno 
lietuvio darbininko pareiga 
būti nariu mūsų garbingo 
LDS.

LDS 10 Kp. Fin. Sekr.
C. Stashinsky.

Subadytas New Jersey 
Valdininko Sūnus

Jersey City, N. J. — Po
licija ieško, kas subadė Jo- 
sephą O’PriscOll’ą, taksų 
komisionieriaus sūnų, kori
doriuje vieno apartmentinio 
namo.

kins dienraščio Laisvės finan- 
-sinę padėtį. Čia bus stengia
masi, kiek'galint, paremti Lai
svę finansiniai. Kas tik galite, 
ateikite į šią parę, išgirskite 
gerą prakalbą ir 'paremkite 
dienraštį Laisvę.

Pare bus Kliubo patalpoje, 
408 Court St. Pradžia 8-tą vai. 
vakare. Rengėjai.
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LAISVĖS 
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
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August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(Kampas 68th St.) /

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.,
telefon nokite:

Slloreioad 8-9330
Ir Lustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui 

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

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

“Skripkuoja Apie Bingo, kai 
Pasaulis Dega”

čia Rymo katalikų prelatas 
John B. Frantz išstojo griežtai 
prieš Sangafnon apskrities au
toritetų norą bažnyčiose sulai
kyti lošimą bingo.. *

Msgr. Frantz yra adminis
tratorius Springfieldo katali
kų diecezijos. Jis kritikavo 
valstijos prokurorą George P. 
Coutrakon, kuris tūlas laikas 
uždarė tavernose lošimus ir dvi 
savaitės atgal pranešė visoms 
šalpos organizacijoms ir klu
bams laišku, kad bingo lošimas 
yra nelegalus.

Prokuroras sakė: Lošimas 
yra lošimu, nežiūrint, kur jis 
būtų, taverrie ar bažnyčioje.

Prelatas Frantz įkaitęs pro
kurorui Atšovė: “Pasaulis visur 
dega, valstybės griūva, o tu čia 
smuikuoji ąpie bingo...” Dva
siškis davė prokurorui supras
ti, kad jis elgiasi kaip Neronas, 
kuris smuikavo Romai degant.

Progresyvių Mainierių Unija 
ir Eagles Loža sulaikė lošimą 
po aplaikymo prokuroro laiško. 
Bet senojoj katedroj, kuri' ne
naudojama bažnytinėms apei
goms, lošimas bingo tęsiasi.

Prelatas Frantz čia nesiskai
to su valdžia, leista nuo dievo.

Mainierys.

I Literatūros Draugijos 52-ros 
Kuopos Narius

Vasario 20 dieną, 2 vai. po 
pietų; Draugijų Svetainėj at
sibus mūsų kuopos susirinki
mas. Padarykim šį susirinki
mą skaitlingu.

Dar prisiėjo pasiųsti atviru
tes ne kuriems nariams, kurie 
pasilikę su duoklėmis. Tokio 
atsilikimo mes savo kuopoje 
ištikro neturėtumėm daleisti.

Bet atkreipiu at,ydą ir į kj- 
tus narius, kad. dalyvautų, nes 
rengiamas spaudos vajaus pa
baigos vakaras, vasario 26 d., 
prie kurio mes turime galuti
nai prisirengti.

Prie to, dar šiandien kyla 
gana svarbūs klausimai mūsų 
gyvenime, į kuriuos mes turė
tume truputį daugiau atydos 
atkreipti, nes kitaip atsidur
sime į japonų ir vokiečių pa
dėtį.

Kuopa užsakė šį metą tiktai 
vieną šimtą -gilmes Kalen
dorių, kurie šį metą gana gc 
rai apdirbti ir kiekvienas tu
rėtų jį įsigyti, nes sudėtimi la
bai gerai literatiškai apdirb
tas, bet iki šioliai dar mažai 
jų paskleista. Nariai mūsų 
kuopos turėtų jį įsigyti .

Tikiuos, & kad visi nariai at
silankys ant šio susirinkimo ii 
atliks savo užduotį linkui pro
greso.

J. Danta, Fin. Rast.

PRANEŠIMAI
. HARTFORD, CONN. .
ALDLD Moterų Klubo susirinki

mas įvyks vasario 22 d., 7:30 v. v., 
155 IJungcrford St. Visos draugės 
kviečiamos dalyvauti. C. K., seki’.

(41-42)

Apart kitų svarbių reikalų nepa
mirškite Laisvės bazaro.

LAWRENCE, MASS.
LLD 37 kp. susirinkimas įvyks 

20 d. vasario, 2 vai. dieną. ’ L. P. 
Klube. 4 Bus valdybos rinkimas ir 
prakalbų surengimas V. Andruliui, 
Vilnies redaktoriui. — Valdyba

(41-42)

Pasitarkite ir paremkite Laisvės 
bazarą.

DETROIT, MICH.
LLD 188 kp. nepaprastas mėnesi

nis susirinkimas įvyks vasario 20 
d., 11 vai. ryto, Yemans Salėje, 
Hamtramck. Kviečiame narius da

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer toffee Shop
Frank Domikaitis

i Savininkas I,
417 Lorimer Street

; Laisvės Name . ■
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos;;
■ mėsos valgiai. Taipgi dar- ;; 

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

—o> —m —• uu ss-ai —s >■ sa“. M M SHeUaen M rt-. B as- S jau «Us

Clevelando Žinios

lyvauti,* nes turėsime daug didelių 
reikalų aptarti, — ypač reikia užsi
mokėti duokles j Centrą. Taipgi at-; 
siveskite ir naujų narių, nes dabar 
vajaus metas.—Narys. (40-41)

Prisiminkite Laisvės bazarą šia
me susirinkime ir pasirūpinkite do
vanomis.

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 kp. rengia pasilinksminimo 

vakarą, vasario 19 d., Liet, salėje, 
.315 Clinton St. Pradžia 4 yal. die
ną. Svečiai bus pavaišinti skaniais 
užkandžiais ir gėrimais. Visus kvie
čiame dalyvauti. ■ Rengėjai.

(40-41)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro parengimas įvyks 

vasario 20 d., 735 Fairmount Ave. 
Pradžia 4 vai. dieną. Victiniaį ir iš 
apylinkės lietuviai kviečiame daly
vauti, smagiai praleisite laiką. Tai 
bus “vagių balius,” tbrėsite daug 
šposų. Įžangos nebus. Tad, iki drau
giško pasimatymo. (40-41)
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Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 
Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Ncsivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
gauna visokio popierio, kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
į Laisvės spaustuvę.

Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite patenkinti. 
Kainos už spaudos darbus Laisvės spaustuvėje yra 
prieinamos.

Reikalu spaudos darbų rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

□ n 
Laidotuvių Direktorius 

□ □ □
426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

<

<c

K

>;

Fotografas
;; Traukiu paveikslus familijų, ves- 

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom. ■

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn ; 

kampas Broadway ir Stone Ave., ;;
prie Chauncey St., B’way Line 

Tel. GLenmoro 5-6191

tuvių, kitokių
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į Clevelandą pribūna nepa
prastas svočias. Jo laukia vi
sa pažangioji Clevelando vi
suomene ir vasario 26 dieną 
jam rengia masinį susirinka
mą. Tai bus iš New Yorko 
žymusis protestantas dvasinin
kas Re v. D. Harry F. Ward. 
Jis šiuo tarpu važinėja po A- 
moriką ir sako prakalbas už 
taiką. Clevelando, Rev. Ward 
kalbės temoje: “Kaip Už
baigti šaltąjį Karą?”

Masinis susirinkimas įvyks 
Public Auditorium salėje ir 
prasidės 8 vai. Va k.

Rev. Dr. Ward yra daug 
metų buvęs Union Theologic
al Seminarijos profesoriumi. 
Clevelando randasi nemažai 
dvasininkų, kurie toje semina
rijoje baigė savo mokslą prie 
Dr. Ward. Dabar jie ruošiasi 
šį savo buvusį profesorių šil
tai pasitikti.

Pirmadięnį, vasario 28 d., 
Re v. Dr. Ward pakviestas kal
bėti First Methodist Church, 
Euclid and 30th Sts.
. Lietuviai raginami dalyvauti 
vasario 26 dieną masiniame 
susirinkime. Tikietus galima 
įsigyti iš anksto American- 
Soviet Friendship, 2828 Eu
clid Ave. Kbrcsp.

’ /

WORCESTER, MASS.
Liet. Progresyvių Balsuotojų 

Klubo ' susirinkimas įvyks 20 d., 
vasario, 29 Endicott St., 10:30 vai. 
ryto. Visi nariai ir delegatai malo
nėkite dalyvauti. J. Kižys, sekr.

(40-41)

SO. BOSTON, MASS.
Liet. Am. Piliečių Klubas rengia 

Margumynų Vakarą, 20 d. vasario, 
318 W. Broadway, 6 v. v. Turėsime 
skanių valgių ir gėrimų ir taipgi 
bus graži programa iš dainų ir ki
tų pamarginimų. Kurio dalyvausite 
mūsų parengime, nesigailėsite. Mes 
rengiame sykį į metus, prisidedam 
sykiu su aukomis progresyviame ju
dėjime. Tad dalyvaukite vietiniai ir 
pakvieskite savo pažįstamus. .— 
Kom. (40-41)

HARTFORD, CONN.
Vasario 19 d., rengiamas didelis 

bankietas, gražioje vietpje, 829 Al
bany Ave. Bus duodama skani va
karienė, bus ir gero įsigėrimo. Pel
nąs skiriamas apgynimui dvylikos 
darbininkų vadų, kurie dabar yr^ 
teisiami ir bandomi nuvaryti ilgiem 
metams kalėti. Įžanga $1 asmeniui. 
Dalyvaudami šiame bankiete ir jūs 
prisidėsite prie apgynimo savo civi
lių teisių. Pradžia 7:30 v. v. Bus ge
rų kalbėtojų ir gražus programas.— 
Draugas. (40-41)

j Joseph Garszva
I Undertaker & Embalmer
t

I
 Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed ‘Undertaker

i
i
j 231 Bedford Avenue
> Brooklyn 11, N. Y.

t Tel. Evergreen 8-9770

1 '

Egzaminuojant Aris, 
Rašome Receptus :

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST, 2-8342

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST., 
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y. :
■Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-'i 

ėdikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme- 
nys už griežtai žemas kainas. ?

RECEPTŲ SI’ECIALISTAI.

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

Tel. EVorgreen 7-6.238
V W V.W V WTr W TT VW W W WTuTT

F. W. Shąlins 
(SHALINSKAS) 

Fuiieral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tek Virginia 7-4499
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J. J, Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Avenue, 

» Newark 4, N. J.
I-ItJmboldt 2-7964



NwYorkos^MsftZlniOS
Paskutinis Pakvietimas Moterys Užtvėrė Gatvę

Neužmirškite, kad šį šešta
dienį, 19 d. vasario. įvyksta 
ban kietas LDS 13 ir LLD 185 
kuopą. Kultūros Centre, 110- 
06 Atlantic Ave.. Richmond 
Hill. Pradžia 7 vai. vakare.

V. Paukštys.

Ar jau pasirengę vykti į 
Laisvos bazarą? Tik viena 

i savaitė iki bazaro. Laikas au
tomobilius šmaruoti, aliejum, 

j gasolina pripildyti juos ir tu- 
i rėti gatavai prirengtus važia- 
I vimui į Laisvės bazarą. 1

Dovanu bazarui žinom kar
tu gavome sekamai:

PINIGAIS
Liet. Moterą Klubas, iš Los 

Angolos, CaL, per E. Slesa- 
riūnienę, prisiuntė $10.

Anna Spencer, Brooklyn, 
$2.00.

DAIKTAIS
Eva Lekas, Roxbury, Mass., 

prisiuntė rankom apmegstą 
dėžutę su penkiom spūliukėm 
siūlu kartu ir noperskas; 1 
mėgsti n į krepšiuką su muilu, 
du numegstus potholderius ir 
labai gražią suknytę, išrodo 
kaip mažytės mergaitukės 
suknelė, bet tai ištikrųjų mai-

Bronx auto užmušė senyvus 
Abraham ir Rose Vooperma- 
nus. Vairuotoja Louis Gaudio, 
19 metų, policija pasivijus už 
4 bloku. Jį areštavo.

Rendauninkai Prašo 
Balso Svarstyme 
Rendy Klausimo

New Yorko Tenant Council 
on Rent and Housing' telegra
ma kreipėsi į kongresmaną 
Brent Spence, koų&resinio ko
miteto pirmininką su .reikala- 
yimu, kad ir rendauninku at
stovybė gautu balsą svarsty
me rendu klausimo.

New Yorko rendauninku 
delegacijos važiuos į Wash- 
ingtoną vasario 23-čią reika
lauti, kad kongresas priimtu 
Tenants Bill of Rights — įsta
tymą, nusakantį rendauninku 
teises.

Mūsįj Organizacijoms 
Svarbi Konferencija

Veik visu lietuviu organiza
ciją didžiuma nariu tebėra 
sveturgjmiai, tad mūsą orga
nizacijoms visuomet buvo ir 
dabar tebėra labai svarbu ak-I 
tyviai dalyvauti Amerikinio , 
Sveturgimiams Ginti Komite- • 
to darbuose.

Šio sekmadienio popietį, va
sario 20-tą, New Yorke, Ame- , 
rican Committee for Protec- ' 
tion of Foreign Born šaukia 
konferenciją svarbiais ir skii-' 
biais reikalais. Lietuviu or- j 
ganizacijoms svarbu būti to; 
komiteto darbuose, jeigu no- Į 
rime, kad tas komitetas būtu j 
su mumis mūsą reikale, gintą 
mus. Reikėtą organizacijoms 
pasiusti delegatus ar atsto
vus. ,

Konferencijos laikas 1 iki 6 
po piet. Vieta: Yugoslav A-į 

Sveikatos Kultūros Klubo 
Surengtu 13 d. Vasario

Di’. J. J. Kaškiaučius kal
bėjo apie “šalčių” atsiradimo 

| priežastis ir kaip “šalčių”-slo- 
■ gu išvengti arba prašalinti. 
Tą svarbią temą dr. Kaškiau- 
čius visapusiškai suprantamai 
išaiškino.

Dr. Kaškiaučius taipgi kal
bėjo apie tonsilius. Jis sakė, 
kad tonsiliai yra labai svar
būs organai, jie sunaikina 
įkvėpuotas burnon išlaukines 
bakterijas. .Jie neturi būti iš
pjaunami, bet pagydyti.
žmogus, netekęs tonsilių, sa

kė daktaras, “gali greitai pa
gauti ‘šalti’ džiova ir kito- 

‘ f ‘

k i as ligas.”
Daktaras labai pasmerkė 

girtuokliavimai — svaiginan
čius gėrimus ir tabaką arba 
rūkorius. Gerai sveikatai pa
laikyti ir pailginti gyvenimą 
jis patarė valgyti gerą nesu
gadintą natūrali maistą. Pa
sidaryti daržovių skysčiu ir 
dar biskį prisidėti česnako 
skysčiu ir gerti. Toks gėri
mas'valo ir stiprina visą žmo
gaus sistemą.

Antra dalis programos su
sidėjo iš publikos klausimą ir

merican Home, 405 West list:
St., New Yorke. R» į

Eric Mattson vaidina Mr. Snow trumpam laikui sugrį- 
žusioje ant Broadway mazikališkoje komedijoje “Ca
rousel,” paskutines dvi savaites vaidinamoje miesta- 
vame City Center, 131 W. 55th St., New Yorke. Pir
mu kartu po vaidinimo per eilę metu ją galime matyti 
populiarėmis (visiems prieinamomis) kainomis. Pri- 
vatiškuose teatruose statant kainos buvo labai aukštos.

ALAN LADD žvaigždžiuoja 

“WHISPERING SMITH”
Technicolor spalvomis su Brenda Marshall, Robert Preston, Donald Crisp 
Asmeniniai: Buddy Rich ir jo Orkestras su Mel Torme ir Henny Youngman 

PARAMOUNT Broadway ir Times Square 
-- ■   -                   a       J   ■ —

AR JAU PASIRENGĘ?
-  \

Žiūkas sudėjimui “clothespins” 
— viduje buvo “clothespins” 
kartu ir “hanger.”

Tillie Urba i t is, Brooklyn, 
N. Y., curtain shower setą. '

Anna Spencer, Brooklyn, N. 
Y., toilet (bathroom) setą.

J. Stigienė, Brockton, Mass., 
S labai gražius ranku darbo 
kvartūkus. Neilgai jie išbus 
bazare, labai gražūs, manome, 
kad tuoj išpirks. ' .

Helen Kvedaras, Bloom
field, N. J., taipgi prisiuntė 
labai gražiu dalykėlių, ran
kom numegsti ir kiti apmegsti, 
kaip tai: du pagalviu apval
kalus, gražią peteliškę (ži
bančią), towel setą, du pot
holders, k vartų k ą ir cigare
tėm dėžę.

Dėkojame už dovanas ir 
laukiame linksmo pasimatypio 
bazare. \
. Laisves Administracija.

IŠ PRAKALBŲ
daktaro į tuos klausimus atsa
kymu. Jis tinkamai atsakė į 
kiekviena klausima.

žmonių buvo daug, jiems 
labai patiko dr. Kaškiaučiaus 
prakalba ir atsakinėjimai i 
klausimus. žodžiu sakant, 
prakalbos gerai pavyko.- Pu
blika atsiliepė gausiai ir į pa- 
prašymą padėti padengti lė
šas, suaukavo $40.65, už ką 
$. K. K; taria- ačiū.

Aukojo:
Per V. J. Venskūna ir M.

* » 

Gražienę:
Geras draugas $10. Po $1 : 

M. Puryėnienė, Bušis Alan,' 
Liepus, J. ir M. Juška, Ta- 
mėnas, Sutkus, Vainauskas, 
M. Patronis, B. Skubliskas, W. 
S., Bladas Zaruba.

Po 50 c.: M.' Takūnas, J., 
Valenis, V. Čepulis. Viso 
$25.75.

Per S. Tomsonienę ir S. Vi-, 
nikaitienę:

Po $1 : A. Malinauskas, C. 
Kairis, J. Vinikaitis, O. Vens- 
kūnienė, O. Reiųhardtienė, 
W. Lukmin, A. Bepirštis.

/

Po 50 c. : J. Laurinaitis, A. 
Verkutis, Višniauskas,- Jone- 
liūnas, L. Balčiūnas, Kaulinie- 
nė, S. ’ Petchulis, A. Stira, A. 
Mureika, M. Merk. Viso $14.- 
90. J. W. T.

Numestas Degtukas 
Padegė Namą

> — ■ ■ —1 ■■■

Apie 29 šeimos laikinai ne
teko buto dėl to, kad plum- 
beris paliejo bjskelį gasolinos, 
vartojamos methlo sulydymui 
lempoje, ir kad 14 metų ber
niukas numetė ton gasolinon 
užžiebtą degtuką. Išdegė 4 
aukštai apartmentinio namo, 
348 E. 66th St., New Yorke.

K1 ausi nė j amas, bern i u kas 
Edward Vorisek sakęs, kKd 
jis degtuką numetęs netyčia. 
PIunaberis Stephen Jerome sa
ko, kad jis tuo'tarpu buvęs 
užsigrjžęs, nematęs degtuko 
degant ar numetant, tik pa
matęs aplink save liepsnas. 
Vaikas bandęs su mapa slo
pinti ugnį, bet tik labiau iš- 
sklaistęs po virtuvę. Gyven
tojai visi išsigelbėjo, tik 2 
lengvai sužeisti.

Pienas yra reikalingas 
visokio amžiaus žmonėms, 
tik suaugusiems, kurių kau
lai nebeauga, tereikia po 
mažiau (vaikams bent 3-4 
stiklus, suaugusiam 2).

Perkant šviežią sūrį už
mokame' ir už jame esantį 
vandenį. . Padžiūvęs sūris 
mažiau beturi vandens.

Protestuodamos prieš leidi
mą įvažiuoti nesaugojamiems 
s u. n k v e ž imiams į atitvertą 
žaismavietei gatvę 103-čią 
tarp 2nd ir 3rd Avės., Bronxe, 
motinos antradienį ir trečia
dienį per pietus, vaiką palei
dimo iš mokyklos valandomis, 
masiniai susirinko ant gatvės.

Tame bloke, pertraukoje 
pietums, praėjusį pirmadienį 
sunkvežimio tapo užmuštos 
dvi 10 motu mergaitės.

Periminėjimas Telefoną 
Nepagelbsti Naikinti 
Kriminalybes

New Yorko^ir 25 kitos vals
tijos, kur praktikuojama per
iminėjimas pasikalbėjimų te
lefonais ir kiti nelegalūs bū- 

I dai gauti parodymams, turi 
I prastesnį rekordą kas liečia 
j įstatymą! vykdymą, kaip sako 

Robert Daru.
Daru, vienas iš advokatui or

ganizacijos paskirti! asmenį] 
tam klausimui ištirti, tai ra
portavo spaudos konferencijo
je, sušauktoje savo ofise, 292 
Madison Avė., praėjusį pir
madienį. Jis, greta kitko, pa
sakė, jog “susiedija, kuri už
simerkia prieš neįstatymišką 
vykdymą teisėtumo, drąsina 
neįstatymiškumo poelgius, ku
rie veda prie daugiau neįsta
tymiškumo.”

Prisilaikant įstatymų, neva
lia yra klausytis kieno nors 
telefono, nežiūrint, kokie tam 
būtu tikslai; neteisėta atplė
šinėti ar atplėštus skaityti ki
to aąmens laiškus; uždrausta 
įsibriauti į asmens namuis, juos 
krėsti’; neįstatymiška sulaiky
ti ir krėsti bile kur asmenį be 
atitinkamo teisme gauto leidi
mo. Tačiau New Yorke tas 
asmens teisių nuostatas atvi
rai laužomas. Yra buvusios 
iškeltos ištisos bylos vien iŠ 
prisiklausymo asmenų pasi
kalbėjimams telefonu.

Vaikams Susiradus 
Saldžius Vaistus

T)u mažiukai vaikai, pustre
čių ir 3 metų amžiaus, gyven
tojai 406 Wyona St., Bropk- 
lyne, susirado vieno iš jų mo
tinos pasidėtą bonką . vaistų 
nuo kosulio. Saldu ir skanu 
buvo laižyti, jie taip prisi ra
gavo, kad yos nemirė saldžiai.

Laimei, vaikus ne už ilgo 
po prisilaižymo užtiko nuvir
tusius, be sąmonės. Nugabe
nus ligoninėn jiems įleido 
kvėpavimo akstintoju, atgai
vino, paskiau išpumpavo ir 
išplovė iš' vidurių alkoholį ir 
morfiną. Vaikai pasveiko.

Mirė
Katherine Keliūtė, 70 metų 

amžiaus, gyVenusi 170 N. 4th 
St., mirė vasario 15 d., na
muose. Pašarvota S. Aromis- 
kio koplyčioj, 423 Metropoli
tan Avė., Brooklyne. Laido-, 
tuvės įvyks yasario 19 d., šv. 
Jono kapinėse^ Velionė pa
liko nuliūdime seserį Eva 
Carsett, Union City, N. J., ir 
giminaitę (niece) Mary Gaff
ney, Plainfield, N. J.

Laid otų viii apeigomis rū
pinasi Aromifckio įstaiga.

★ ★ ★
Catherine Sloan, 43 metų 

amžiaus, (gyvenusi 12 Cathe
rine St., Brooklyne, mirė va
sario 15 d., St. Rose’s Home. 
Pašarvota M. P. Ballas-Bie- 
liausko koplyčioj, 660 Grand 
St., Brooklyne. Laidotuvės 
įvyks vasario 19 d., 9 vai. ry
to, Švt/ Jono kapinėse.

/Velionė paliko nuliūdime 
vyrą, dukterį, motiną ir kitas 
gimines. Laidotuvių apeigo
mis rūpinasi Bieliausko įstai
ga.

Loftus as Išėjo iš 
Teismo Nebaustas
' New Yorko gaisragesių vir
šininkas Peter J. Loftus išėjo 
iš departmentinio teismo ne
baustas. Jam tiktai pareikš
ta lengvas papeikimas už da
lyvavimą ’ Great Jones St. sto
ties pirmakalėdinėje “parėję” 
gruodžio 16-tą.’

Visokių kaltinimų, liūdymų- 
' parodymų ir prieš juos prieš- 
liūdymų ir prieš - parodymų 
prirašyta 10,000 žodžių doku
mentas, kurį pateikė trečiasis 
depu t a t as komisionierius 
William R. Bayes, vadovavęs 
šiai bylai. Bayes, seniau bu
vęs specialių sesijų teismo pir
mininku teisėju, buvo specia
liai pakviestas tą bylą nagri
nėti ir spręsti.

Ant Loftus’o paduotuose 
skunduose* buvo sakoma, kad 
jis prasižengęs departmenti- 
nėms gaisragesybos taisyk
lėms dalyvumu toje “parėję”; 
jos neraportavimu;. nepasira- 
šymu stoties dalyvių knygoje; 
teikime netikslių pareiškimų • 
oficialiame to įvykio tyrinėji-1 
me.

Nuosprendis sako, kad 
Loftus’as buvęs prasižengęs 
tiems formalumams (drau
džiama stotyse turėti pobū
vius, kuriuose duodama alaus 
ar degtinės, o tame buvę 
abiejų., kaip sakė liudytojai). 
Tačiau, kaip parodė liūdymai, 
panašių pobūvėlių esą buvę ir 
kitur. O kad bendrai Loftus’o 
tarnybinis rekordas yra be' 
dėmes (gaisragesiuose tarnau
ja nuo sausio 6-tos, 1920), 
nusprendė nebausti. ■

Loftus’ui atmokės ir algą už 
tą laiką, kuriuomi jis buvo 
suspenduotas iš pareigų. Ma
joras O’Dwyer pats pasiėmė 
ant savęs atsakomybę už 
Loftus’o tuomet suspendavi
mą, pateisindamas komisio- 
n i erių Quayle.

Brooklyne prie Empire Blvd, 
ir Kingston Ave. keturios mer
gaitės, visos po 12 metų, ta
po pavojingai sužeistos auto- 
mobiliaus. Viena tuojau mi-

Į---------------------STANLEY ZUBAVIČ1US
Akountentas

. 111 ĄINSLIE STREET 
Brooklyn, N. Y.
Tel. EV. 4-3049

Kreipkitės kas vakarą 
nuo 7-tos vai. 

šeštadieniais ir Sekma
dieniais ištisą dieną.

TONY’S JL
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
I '

ANTANAS LEIMONAS 
Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: ^~12R
Į 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Kq Reiškia Menui Kritika 
Ir Savikritika?

šį klausimą dėstys mums* 
jau gerai pažįstamas prele
gentas is Jefferson School 
Sidney Finkelstein. Tai tas 
pats kuris lietuviams jau tei
kė dvejetą prelekcijų. ' Jas 
girdėjusieji pageidavo dau
giau, tad Lietuvių Mono Są
jungos apskrities komitetas 
ir prelegentas sutiko dar kar
tą suteikti mums įdomų ir 
naudingą popietį.

Trečioji ir gal paskutine šį

MIRĖ
John F. Bagdonas, 21 metų 

amžiaus. Jis krito mūšiuose 
Mediterranean srityj’e, 1943 
m. Buvo Merchant Marine. 
Gyveno 2297 Coney Island 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Jo palaikai pašarvoti St. 
Lucia Funeral Home, 569 
East 184th St., Bronx, N. Y. 
Laidotuvės įvyks vasario 19 
d., 11 vai. ryto,, iš Our Lady 
of Vilna bažnyčios (arti Hol
land Tunnel), New Yorke, Šv. 
Jono . kapinėse.

Jaunuolis veteranas paliko 
nuliūdime motiną Victoria 
(tėvas Juozas miręs), brolius 
Joseph, Michael ir seseris 
Victoria ir Johanna. Lardotu- 
vių apeigomis rūpinasi St. Lu
cia laidotuvių Įstaiga.

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

T.,ro.„ . ' - TELEVISION
EVergreen '4-9407 ■ SHUFFLE BOARD

_________ S___________________________________—______________:_________________

, GYDYTOJAS * ?

S. S. Locket, M. D. Į
223 South 4th Street | |

BROOKLYN, N. Y. I 

.. . , (1—2 ’dienon! , tValandos: į g_8 vakarais į
Ir Pagal Pasitarimais. *;

, Telefonas EVergreen 4-0203 J
Peter Kaviskas ■ Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steyen Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių ,valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Te!., EVergreen 4-9612
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sezoną Finkelsteino prelekci- 
ja įvyks jau šio sekmadienio 
popietį, vasario 20-tą. Liber
ty Auditorijos salione, kam
pas Atlantic Avenue ir 110th 
St., Richmond Hill. Pradžia 
lygiai 3 valandą. įėjimas ne
mokamas.

Prelegentas aiškins, kokia 
yra šių dienų meno kritika, 
ar ji pagelbsti menui? Kokia 
turėtų būti kritika? Taipgi 
apie savikritikos rolę tobuli
nimui liaudies meno.

Po prelekcijų prelegentas 
atsakinėja ir į klausTmus, ku
rie liečia kalbamosios meno 
šakos sritį.

Mirė Magdalena Ilgis
Magdalena Ilgis, 70 metų 

amžiaus, gyvenusi 390 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y., mi
rė vasario 15 d., savo namuo
se. Pašarvota J. Garšvos ko
plyčioje, 231 Bedford Ave*, 
Brooklyne. Bus palaidota 
penktadienį, vasario 18 d.,
9:30 ryto, iš Karalienės An
gelų bažnyčios (nuo Bridge 
Plaza) Šv. Jono kapinėse.

Paliko nuliūdime' seserį Pe
tronėlę* Mankūnas ir kitas gi
mines. Brooklyne išgyvenusi 
37 metus. Iš Lietuvos paeina 
Šalpėnų kaimo, Šviekšnos pa
rapijos, Tauragės apskrities.
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