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THE LITHUANIAN DAILY
Prof. Kaminskas, atbūgėlis, 

nors jau 70 metų, bet sako 
tebesapnuojąs apie sugrįžimą 
Lietuvon — no dabartinėm ne 
tarybinėn Lietuvon, žinoma, 
bet smetoninėn. Jis karštai 
tikįs, kad senieji “gerieji” 
laikai Lietuvon sugrįšiu ir tiek* 

žinoma, profesorius nebūtų 
profesorių m i, jeigu savo troš
kimus aiškiai ir atvirai pasa
kytų. Jis savo smetonines vil
tis suvynioja į “visų pirma 
kovojančiai tėvynei” paklodę*
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“kovo- 
tėvynė, 
griuvę-

Kas toji Kaminsko 
janti tėvynė”? Ne ta 
kuri prisikėlė iš karo 
siu ir darbo triūsu siekia tau
tai šviesesnio, lengvesnio gy
venimo. Bet jo tėvynė ta, ku
rią atstovauja fašijfliniai ban
ditai, kurie naktimis užpuldi
nėja kolektyvinius ūkius, žu
do koleklyViečhis ir naikina 
jų trobesius.

Lietuvos laime tik tame, kad 
tokių profesorių troškimai nie- 

r kuomet neišsipildys.

Philadelphia, Pa. — Po 
dešimties dienų šio miesto 
susisiekimo darbininkai bai
gė savo streiką. Jiems va
dovavo CIO Transport 
Workers unija. Streiko už
baigimui pribuvo pats imi-- 
jos prezidentas Michael 
Quill ir reikalavo, kad dar
bininkai grįžtų į darbą. Tik 
vieną dalyką darbininkai 
laimėjo, atseit, mažą algų 
pakėlimą. Algos pakeliamos 
8 centais per valandą.' Jo
kių pagerinimų darbininkai 
negauna. Originaliai dar
bininkai reikalavo 35 centų 
algų pakėlimo.

Pereitą penktadienį iš šan- 
f ghajaus pranešė, kad čiango 

klika sušaudė tris darbininkus 
ir vieną kareivį. Jie sušaudy
ti už simpatizavimą komunis
tams.

šitai čiango klikai šangha- 
įuje artinasi galas. Prieš galą 
reakcijonieriai siunta'. Jie tu
ri susitepti rankas darbininkų 
krauju pirma, negu bus 
siųsti velniop.

Auto. Darbininkams 
Kapojamos Algos

pa-

Bu-

Detroit, Mich. — United 
Automobile Workers unija 
turi kontraktą su General 
Motors korporacija, kuria
me pasakyta, kad algos bus 
lyginamos su pragyvenimo 
kainomis. Dabar korporaci
ja pareiškė, kad kadangi 
pragyvenimas “atpigo”, tai 
ir jos darbininkams algos

Kai Vengrijos sostinėje 
dapešte teisė kardinolą Mind- 
szenty, teismo durys buvo at-' su kovo 1 diena bus’nuka- 
daros, tėmytojais buvo net 
dvidešimt korespondentų.
' Už keleto dienų po tos by

los Vokietijoje Muniche Ame
rikos armija teisė cechą dar
bininką. Jis buvo kaltinamas 
šnipinėjime čechoslovakijos- 
naudai. Teismas buvo slap
tas,, uždarytas. Dar ir šian
dien teismo rekordai nepa
skelbti. xBūsią jie paskelbti 
tik tada, kada armija teismo 
rekordus peržiūrės ir sucen- 
zūruos! Cechas nuteistas 20 
metų kalėti!

potos trimis centais per va
landą.

4 '

Unijos eiliniuose nariuo
se -prasidėjo bruzdėjimas 
prieš algų nukapojimą. Jie 
sako, kad jie nemato jokio 
pragyvenimo atpigimo. Bet 
unijos prezidentas Reuther 
pareiškė,, kad algų hukapo- 
jimas bus priimtas be pasi
priešinimo, 

t • •

Popiežius Keikė Komunistus 
Masiniame Susirinkime

Iš Pasaulinės Darbo Uni
jų Federacijos išmaršavo 
Amerikos CIO, Anglijos 
Darbo Unijų Kongresas ir 
Holahdijos darbo unijos. 
Apie tai buvo daug rašyta, 
plačiai* komentuota. Kai 
CIO vadovybė — Philip 
Murray ir James Cafey — 
susitarė su Anglijos darbo 
unijų vadais tarptautinę 
organizaciją suskaldyti ir 
sunaikinti, labai apsidžiau
gė viso pasaulio reakcijo
nieriai. Jie sakė, kad tai 
65 milijonų darbininkų or
ganizacijai dienos jau sus
kaitytos.

Kodėl ant Pasaulinės 
Darbo Federacijos užsipuo
lama? Ogi tik todėl, kad 
j'oje yra apvienytos visos 
darbo unijos — tiek kapi
talistinių, tiek socialistinių 
kraštų. Reakcijai nepatin
ka, kad visu šalių darbinin-7 V V

kai eina išvien ir gina sa
vo klasinius reikalus bend
rai.

Netiesa, kad Federaci
joje viešpatauja Tarybų 
Sąjungos darbo unijos. Fe
deracijos vadovybėje didelę 
daugumą sudaro kapitalis
tinių kraštų darbo unijų 
vadai. Ypatingai svarbų 
vaidmenį vaidina Francūzi- 
jos darbo unijų vadai. Jų 
žymus veikėjas, Sailant, 
yra Pasaulinės Federacijos 
sekretoriumi.

Darbas trukdėsi
Kadangi ja!u seniai Ame

rikos ir Anglijos darbo li
nijų vadai kreivai žiūrėjo į

□0 Galva Nesusikalba
Su Generaliu Prokuroru

O ką gieda mūsų komerci
nė spauda ir valdininkai? Jie 
su žeme sumaišo Budapešto 

. teismą, o tyli apie Municho 
teismą. Tai be galo neteisin
ga ir žiauru. Nebesiskaitoma 
su jokiu žmoniškumu.

Klerikalu korespondentas J* 
Butėnas rašo iš Vokietijos 
apie hitlerinių vokiečių nuo
taikas ir sako: “Taip, vokie
čiai sovietų . nemėgsta ir bi
jo. . .”

žinome, kodėl jie nemėgsta « 
žinome, kodėl jie jų bijo. Ar
gi ne nuo sovietų jie gavo 
kailiu?

•§i baimė geras apsireiški
mas. Ji neleis naciams taip 
drąsiai vėl svietui grūmoti, 
žino, kad ten pat yra jėga, 
kuri su jais 
apsidirbti.

vėl gali- gražiai

naujiena” apie 
Mūsų vyriau

sybė nori, kad Jungtinės Tau
tos pasiųstų delegaciją ir iš
tirtų Tarybų žemėje “vergų 
darbą.” Ten esą apie dvide
šimt milijonų “vergų.”

Mūsų kapitalistams vergais 
yra visi, kurie dirba socialis
tinėje pramonėje. Kadangi iš 
jų darbo negali tukti ir lobti 
kapitalistai, tai jie turi būti 
“vergai.”

Šitaip galvoja tie, kuriems 
kapitalizmas yra rojus. 
t

Dar viena
* tuos sovietus.

šitame užmetime socializ
mui yra tik tiek tiesos, kiek 
būtij tokiam prasimanyme,

Roma. — Popiežius Pijus 
XII-tasis, praėjusį sekma
dienį, čia susišaukė Šv. Pet
ro Aikštėn didžiulį masinį 
mitingą, kuriame jis sakė 
karštą prakalbą.

Masiniame mitinge daly
vavo daug fašistų,., grie
žiančių prieš komunistus 
dantį. Kadangi popiežius 
keikė komunistus ir Veng
rijos liaudies vyriausybę, 
tai klausytojai jam mielai 
pritarė, — dažnai jo žo
džius lydėdami aštriais 
šauksmais, negražiais (ko- 
munistalns) žodžiais 
švilpinėjimais.

ir

Washington, D. C. — 
Valstybės prokuroras Tho
mas Clark aną dieną pa
tvarkė, kad Jungt. Valstijų 
prezidentas turi pilną tei
sę, be jokio specialiaus į- 
statymo, išimti indžionkši- 
ną prieš streikierius, jeigu 
jis pamato iš streiko kraš
tui “pavojų”. Taip anais 
metais prezidentas Tru- 
manas sulaužė geležinke
liečių ir mainierių streikus.

Bet CIO prezidentas Phi
lip 'Murray su ta nuomone 
nesutinka. Jis teigia,' kad 
prezidentas tokios teisės 
neturi.

La Paz. — Bolivijos val
džia sakosi įveikianti suki
lėlius prieš ją.

Gydytojų Organizacija 
prieš Sveikatos Apdraudą

* •< . i '
Washington. — Reakci

niai Amerikos Gydytojų 
Susivienijimo vadai daro 
spaudimą Kongresui,' kad 
atmestų sumanymą, reika
laujantį įvest -visuotiną 
sveikatos apdraudą.

kad mūsų prezidentas turi de
vynias pačias. Amerikiečiams 
i'š tokios pasakos būtų juoko, 
bet jeigu Europoje, Azijoje ir 
Afrikoje beveik visa spauda 

.pradėtų ją kasdien kartoti, at
sirastų kvailių, kurie tuo me
lu patikėtų.

Pasaulyje niekuomet ne
trūksta niekšų, kurie meluoja, 
ir kvailių, kurie jų melais tiki.

priklausymą tai pačiai or- 
ganizacijai su unijomis iš 
socialistinių kraštų, tai 
Pasaulinės Federacijos su
sirinkimai būdavo paversti 
ginčų ir tuščių diskusijų 
susirinkimais. Visas darbas 
buvo 'trukdomas. Pav., nuo 
to laiko, kai buvo patiektas 
Amerikos Marshall Planas, 
Federacijos vadovybė tapo 
visiškai suparaližuota. A- 
merikos ir Anglijos unijų 
vadai užsispyrė, kad Fede
racija tą planą užgirtų ir 
priimtų. Su tuo nesutiko 
unijos socialistinių kraštų. 
Tuo būdu visas Federacijos 
veikimas sustojo ant vie
tos. Organizacija, kuri ža
dėjo tiek daug pasaulio 
darbininkų apvienijimui, 
pasidarė bejėgė.

Berlyne Sulaikytas “Oliver 
Twist” Filmos Rodymas

Berlynas. — Čionai buvo 
pradėta rodyti britiška fil
mą “Oliver Twist”, bet 
prieš ~ ją išstojo didžiulės 
žmonių masės, kaipo prieš 
anti - semitinę filmą. Žmo
nės reikalavo sulaikyti fil
mos rodymą, kadangi joje 
yra žeminami, pajuokiami 
žydai.

Ši filmą jau seniai buvo 
pagaminta Britanijoje. Ji 
ten buvo ir rodoma, tačiau 
prieš ją vis daugiau ir dau
giau žmonių protestų kau
pėsi, kaip prieš anti-semiti- 
ne.

!

Britai bandė ją plačiai 
rodyti Amerikoje, bet iš 
Amerikosx jie gavo tiek 
daug protestų, kad nedrįso 
plačiai pasimoti. .

Tuomet britai įkišo ją į 
Vakarų Vokietijos kino te
atrus, bet ir čia, matyt, 
jiems nevyko žmones 
“monkyti.” I

Pasitraukus James Carey 
rūšies trukdytojams, - Pa
saulinės Darbo Unijų Fede
racijos vadovybė tuojau 
pasimojo dideliems dar
bams. Federacija savo eiles 
atpildys naujais darbinin
kų milijonais.

z* Naujos jėgos, naujos 
veikimo sritys

Federacijos Pildantysis 
Komitetas nutarė sekamą 
posėdį laikyti didžiosios 
Kinijos neseniai išlaisvinto
je istorinėje sostinėje Pei- 
pinge. Tai daroma pagerbi
mui Kinijos kovojančios 
liaudies ir užmezgimui ry
šių su kapitalistinių impe
rialistų pavergtais žmonė
mis Azijoje. Kinija jau turi 
virš du milijonu narių dar
bo unijose. Industrijai au
gant, Kinijos pramonių 
darbininkų skaičius didės 
labai smarkiai.

Komitetas nutarė į Fede
raciją priimti Japonijos 
darbo unijas, kurios narių 
turi daugiau, negu pasi
traukusio Amerikos CIO. 
Taip pat priimtos darbo 
unijos Čilės, Maltos, Phili- 
pinų, Siamo, Tuniso ir Rho- 
dezijos. Vadinasi, milijonai 
darbininkų stoja po Pasau
linės Federacijos vėliava. 
Duobkasiams nepavyko ją 
palaidoti. Jinai įgyjd naujų 
pajėgų. Jinai pasimojus į 
savo eilės laimėti koloninių 
kraštų darbininkus. Jais 
nesirūpina nei Anglijos, nei 
Amerikos darbo unijos.

Siūloma 35 Valandų 
Darbo Savaitė

Baisūs Karimai 
Manevrai

Washington. — Ameri
kos laivynas tuojau pradės 
didžiausius taikos metu ka
rinius manevrus. Pirmu sy
kiu manevruose bus bando
ma ir‘atominė bomba. Ma
nevruose dalyvaus 120 ka
rinių laivų, keletas šimtų 
lėktuvų ir 35,000 jūrinin
kų. Manevrai įvyks Carib
bean jūroje.

Cleveland, Ohio. — Mine, 
Mill & Smelter Workers 
unijos konvencijoje siūlo
mas reikalavimas įvedimo 
Amerikos pramonėje 35 
darbo valandų savaitės. Ši 
unija teigia, kad prie da
bartinio technikos pakilimo 
pilnai užtektų tiek darbo 
valandų. Ypatingai dabar, 
kai jau vėl grūmoja masi
nis nedarbas, sutrumpini
mas darbo valandų pasida
ro būtinu reikalu.

Vei-Kanton, Kinija. — 
kiantysis Kinijos preziden
tas Li smerkė tuos .tauti
ninkų vadus, kurie stoja 
prieš derybas dėl taikos su 
kinu komunistais.

Sovietų Sąjungos 
Protestas Iranui

Teheran, Iranas. — Kiek 
laiko atgal buvo pasikėsini
mas ant Irano karaliaus 
(šacho) Riza Pahlevi. Po 
to reakcinė vyriausybė už
puolė darbininkų ir pažan
gių piliečių organizacijas 
ir areštavo veikėjus.

SAKO, ŽYDAI SUSITAI
KYSIĄ SU ARABAIS

Rhodes. — Čia besitę- 
siantieji tarp Izraelio ir 
Egypto pasitarimai dėl tai
kos Palestinoje, menama, 
baigsis teigiamais rezulta
tais. Sakoma, jog abi pusės 
sutiks padaryti kompromi
su dėl karo nelaisviu, dėl 
pagrindinių teritorin. klau
simu ir t.t.

Oficialiai apie šiuos kom
promisus dar negalima nie
ko pasakyti, — tenka pa
laukti iki abiejų kraštų val
džios kompromisą užgirs.

Prancūzai Norį 4-rių Tal
kininkų Konferencijos

Paryžius.— Sakoma, kad 
Francijos valdininkai ragi
na sušaukt Amerikos, So
vietų, Anglijos ir Francijos 
atstovų ' konferenciją dėl 
Vokietijos klausimų 
sprendimo.

ŠEN." TAFTAS IEŠKO 
UŽPUOLIKO

Washington. — Republi- 
konų vadas, senatorius 
Taftas stoja už karinį A: 
merikos ■ veiksmą tuojau, 
kai tik Sovietai, girdi, “už
pultų” bet kurią šalį, pri
klausančią Šiaurės Atlanto 
santarvei.

(Kuomet užpuoliko, 
tai ruošdamiesDkarui im
perialistai moka išrast jį.)

Vengrų Katalikų Demok
ratai Siūlosi į Bendrą 

Frontą 1 v-
Budapest, Vengrija. — 

Katalikų kunigo Istvano 
Boghl’o vadovaujama Ne- 
priklausominga Demokra
tų Partija prašosi priimti 
į bendrąjį kairiųjų frontą.

Dar to reakcininkams 
nepakako; parlamente vy-.,\ 
riausybės žmonės sakė, 
kad būk pas pasikčsintoją 
surado knygelę, kurioj už
rašyta, kad Sovietų Sąjun
ga teikia pagalbą darbinin
kiškam judėjimui Irane.

Tarybų Sąjungos atsto
vas Sadčikovas apsilankė 
Irano užsienio ministerijoj 
ir griežtai prieš tai užpro
testavo. Jis pareiškė, kad 
apkaltinimai metami Sovie
tų Sąjungai yra provokaci
ja, melas ir turįs tikslą ar
dyti abiejų šalių norma
lius' valstybinius santykius.

Bevinas Apgaudi
nėja Žmones

London. — Socialistas E. 
Bevinas pasakoja, kad jei
gu karinė Šiaurinio Atlan
to Sąjunga bus tvirta, 
Jungtinės Valstijos gink
luos tos sąjungos narius, 
tai pasaulyje bu£ per šim
tus metų užtikrinta taika.

Žinoma, tai didelis melas 
iš- ir apgaudinėjimas žmonių! 

Ponas Bevinas sako ^tokiuą 
pat niekus, kaip savo laiku 
Chamberlainas po išdavy
stės ČechoMovakijos Hit
leriui, kad sakė, būk Euro
poj bus amžina taika. Ne
praėjo nei metai laiko ^po 
to Chamberlaino pareiški
mo, kaip užsiliepsnojo An
tras Pasaulinis Karas.

Dabar visos tos karinės 
sąjungos, kaip tau ameriki
nių t valstybių, Vakarinis 
Blokas ir organizuojama 
Šiaurinio Atlanto Sąjunga 
griauna Jungtinių Tautų 
organizaciją, kuri buvo su
daryta taikos palaikymui, 
ir ruošia imperialistinį ka
rą.

MŪRO GRIUVIMAS 
UŽMUŠĖ 360 ŽMONIŲ

Lisbon, Portugalija. — 
Griūdama mūro siena Pra- 
joj, Cape Verde saloj, už
mušė bent 360 alkanų žmo
nių, stovėjusių eilėje, be
laukiant pašalpos iš val
džios..

DMITR1J ŠOSTAKOVIČIUS DALYVAUS MENO IR MOKSLO SUVAŽIAVIME
—*  ® - * ta ------------------------ »-

New York. — Žymusis 
rusų kompozitorius, 1 geni- 
jalus muzikas, Dmitri šo$- 
takovičius, su eile kitų ta
rybinių menininkų ir mok
slininkų atvyks šiemet į 
New Yorką. x

Šiemet, mat, kovo 25, 26 
ir 27 dd., Waldorf Astori- 
joj, New Yorko mieste, į- 
vyks Kultūrinė ir Moksline 
'Konferencija Taikai Palai
kyti. Konferenciją - šuva-' 
žiavimą šaukia amerikinė 
National Council' of the

sions. '
Tarybų Sąjungos, delega

cijoje, / apart Šostakovi-

? f1!
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Jąme bus danę viso pasaulio menininkų ir mokslininkų; 
suvažiavimas įvyks New Yorke š m. kovo 25-27 dd.
__ , , *__________
čiaus, bus S. A. Gerasimo
vas, tarybiniu filmų gamin
tojas; A. A. Fadejevas,'Ta
rybų Sąjungos Rašytojų 
generalinis sekretorius; A. 
I. Oparin, vienas žymiųjų 
tarybinių mokslininkų - bio 
- chemistų, taipgi P. A. 
Pavlenko, rusų novelistas, 
parašęs tekstą “Aleksand
ro Nevskio” filmai.

Spėjama, jog ši'on konfe
rencijom- suvažiaviman at
vyks ir iš kitų tapybinių 
respublikų atstovų, jų tar-

pe, gal ir iš Lietuvos, jei 
viskas susitvarkys taip, 
kaip' projektuojama.

Konferencijos - Suvažia
vimo sušaukimu daugiau
siai rūpinasi žymusis ame
rikinis mokslininkas, Di\ 
Harlow Shapley, Harvardo 
Observatorijos Kolegijos 
direktorius.

Net 400 mokslininkų ir 
menininkų pasirašė po šios 
konferencijos atsišaukimu. 
Tarp pasirašiusiųjų yra 
toki žymūs žmonės: prof.

Albert Einstein, Dr. Tho
mas Mann, Rexford G. 
Tugwell, Herbert John Da
vis, Dr. Sarah Gibson Blan
ding, Dr. Allen Butler, ra
binas - Louis I. Newman, 
Franklin P. Adams,. Nor
man Corwin, Lillian Hell
man, ' Margaret Halsey, 
John Lardner, Norman 
Mailer, Arthur Miller, Olin 
Downes ir John Martin.

Konferencija - suvažiavi
mas bus lyg ir tęsinys to 
garsaus pasaulinio suvažia
vimo, kuris praėjusiais me
tais įvyko Lenkijoje Wroc
law mieste. •
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Advokatai Priešinasi 
Karinei Sąmatai

Detroit, Mich. — Šiame 
mieste eina Nacionalės Ad
vokatų Gildijos konvencija. 
Dalyvauja trys šimtai at
stovų. Gildijos prezidentas 
pasmerkė prez. Trumano 
patiektą budžetą, kurio 
daugiau kaip pusė skiria
ma naujo karo paruošimui. 
•Robert Kenny, liberališkų 
’ pažiūrų žmogus, nurodė, 
kad prezidento budžetas 
nieko gera nežada Ameri- . 
kos žmonių gyvenimo page- \ 
rinimui.

Advokatų konvencijoje 
iškilo klausimas teisiamų * 
dvylikos komunistų vadų. 
Žymusis liberalas O. John 
Rogge labai aštriai pas: 
merkė tą teismą prieš ko
munistus. Jis nurodė, kad 
teismas prieš komunistus 
yra teismas prieš Amerikos 
demokratiją.

London. — Graikijos mo
narcho - fašistų užsieninis 
ministras Tsaldaris tariasi 
su Bevinu, užsieniniu Ang
lijos ministru.
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Ak, Tas Žodis “Jei”!
Šiuo metu, kaip pripažįsta patys mūsų vyriausybės 

organai, Jungt. Valstijose yra “apie” 3,000,000 bedar
bių. Tūli spėja, jog bedarbių esą kur kas daugiau, kiti 
yra “linkę manyti”, — mažiau. Bet nieks kol kas negali 
pasakyti, kiek iš viso šiandien yra bedarbių mūsų kraš
te.

Vienas dalykas, tačiau, žinomas kiekvienam: bedarbių 
skaičius didėja. Bedarbių eilės plečiasi net ir pagrindi
nėse pramonėse, tokiose, kaip geležinkelių, kaip automo
bilių ir kitose. Nėra tos dienos, kuria nematytume spau
doje, kaip čia ir ten iš darbo atleidžiama tūkstančiai 
darbininkų.

Kaip gi visą šią padėtį, nedarbą ar darbą, aiškina mū
sų krašto “didieji ekspertai”? Kaip gi jie.sveria esamą
ją padėtį ir pranašauja ateitį?

.Pasirodo, kad nei didžiausi galvočiai, nei žymiausi 
ekonomistai, nei riebiausias algas gauną korporacijų 
šulai negali nieko teigiamo tuo klausimu pasakyti!

Štai valdžios ekspertas — Ewan Clague, Bureau of 
Labor Statistics’ komisijonierius Washingtone, — kalba 
nedarbo klausimu. Jis pripažįsta, jog šiuo metu yra 3,- 
000,000 be darbo darbininkų. Bet ką gi jis numato?

Lauksime pavasario, balandžio mėnesio, sako Mr. | 
Clague. Jei tuomet bedarbių skaičius didės, tai teks rū-l 
pintis jų, bedarbių, suskaičiavimu ir ką nors veikti, o ; 
jei jis mažės, tai reikš, kad nedarbo pavojus mums ne- j 
gręsia.

Kiti sako: jei fabrikantai ir bendrai samdytojai nebus 
dabartinių kalbų apie nedarbą paveikti, tai jokio depre
sijos pavojaus nebus, o jei jie nusigąs — tai nedarbas, j 
depresija gali pasireikšti labai plačiai.

Vis ta žodis “jei.” Jei nebūtų “jei", rodosi, viskas būtų ! 
tvarkoj.

Ką gi tai rodo?
Tai rodd, kokiame beviltiškame chaose veikia mūsų i 

šalies ūkis. Jis veikia be plano. Jis veikia anarchiškai.j 
Jis veikia gaivališkai.

Nieks šiandien negali pasakyti, kas bus rytoj. Viskas 
remiasi ant žodžio jei!

Va, kur kapitalistinė santvarka parodo savo moralį i 
bankrutą.

Tik pagalvokime, kaip visi tie spėliojimai, visi tie “jei” 1 
veikia net ir į tuos darbininkus, kurie dirba. Šiandien 
nei vienas dar dirbąs darbininkas nežino, ar rytoj ar po 
ryt jis turės darbo ar ne? Nei vienas jų nežino, koks jo 
laukia rytojus!

O tuo pačiu sykiu visoki “ekspertai”, visoki “laisvojo 
Verslo” didvyriai nuolat mums plepa, koki jie esą gud
rūs, kaip jie suprantą šalies ekonomiją, kaip jie vado
vaują mūsų kraštui!...

Tegu dievai saugo ngus nuo tokių ekspertų ir nuo!....

Nežino Kairė, Ką Veikia Dešinė.
Neseniai Jungt. Valstijų kariuomenės vadovybė buvo 

paleiduši keistą “antį”, abejotinos veislės “antį”, kuri 
nieko daugiau nepadarė, kaip tik atmosferą prasmardi- 
no.
z Prieš antrąjį pasaulinį karą, sakė armijos pranešimas, 
Kinijoje ir Japonijoje veikė du seklių-šnipų tinklai, tar
navusieji Tarybų Sąjungos naudai. Vyriausiu, girdi, tų 
tinklų vadu buvęs “vokietis komunistas“ Dr. Richard 
Sorge ir vienas japonų žurnalistas.

Dr. Sorge, karo pradžioje, tarnavęs vokiečių ambasa
doje Tokio mieste ir iš ten pranesdinėjęs T. Sąjungai 
slaptus dalykus, dalykus apie Japonijos kariuomenės 
judėjimą, apie kariuomenės ginklavimą, apie tai, ką Ja
ponijos imperialistai siekiasi pulti. Dr. Sroge,' pasak to 
pranešimo, painformavęs T. Sąjungą, kada ją Hitleris 
užpuls; jis painformavęs T. Sąjungos vyriausybę ir apie 
tai, kad bėgyje 60 dienų japonai užpuls Jungtines Vals
tijas. . /

Tai buvę 1941 metais.
Tuojau po to Dr. Sorge įr vienas japonas žurnalistas 

buvo Japonijoje suimti, laikyti kalėjime ir 1944 metais 
pakarti. >

Mes negalime pasakyti, ar viskas taip buvo, kaip 
skelbta, dėl to, kad generolas MacArthuras tą visą me
džiagą pasiėmė iš japoniškų archyvų, iš japoniškų šni
pų, kurie galėjo meluoti daugiau nei kas kitas.

Bjauriausia, kad su tuo visu generolas MacArthuras 
sujungė žymiąją Amerikos žurnalistę Agnes Smedley, 
kadaise buvusią Kinijoje. Girdi, ji buvusi ir tebesanti 
“sovietų šnipė”, jos, todėl, reikįą pasisaugoti!

Kaip matome, visas dalykas buvo paimtas iš japoniš
kų archyvų, iš japonų šnipų, o gen. MacArthuras ir ar
mijos vadovybė Washingtone tai paskelbė, kaip tikriau
sius faktus!

Komercinė spauda, savo ruožtu, visa tai, žinoma, iš
plėtė, išrituliojo ir dar kartą pasispjaudė T. Sąjungos 
adresu.

Mūsų kariuomenės vadovybė, paleidusi pasaulin tą an
tį, atliko du negražius, neleistinus dalykus:

Pirma, ji nekaltai užsipuolė Miss Smedley, kuri tuč 
tuojau viešai pa reiškė, jog tai yra begėdiškas melas.

Mūsų vyriausybė ragina 
Kongresą skirti $5,580,- 
000,000 . Europos pagalbai. 
Marshallo plano direktorius 
Mr. Paul Hoffman sako, tas 
būtinai “reikalinga komu
nizmo sulaikymui.”

Karininkai ir politikie
riai dirba, kad suorganizuo
ti karinę Šiaurinės Atlan
to srities sąjungą. Jie rei
kalauja, kad būtų punktas, 
idant Jungtinių Valstijų 
prezidentas ir vyriausybė 
be Kongreso tarimo galėtų 
skelbti karą.

Mūsų šalies Konstitucija 
sako, kad karą gali paskelb-
t i tik Kongresas. Tas naujo 
karo kurstytojams nepa
tinka. New York Times, va
sario 14 d., redakciniame 
rašo, kad Konstitucija* yra 
kliūtis. Tai išstojimas prieš 
šalies Konstituciją. Bet ką 
jie paiso, kada tas naudin
ga jų reikalams!

Progresyvių Partija, kri
tikuodama ruošima tos ka-1 
rinės sąjungos, ,tarpe kitko, 
pareiškė:

“Prezidentas*. . . a p ė j o 
Jungtines Tautas, kuomet 
.jis paskelbė Trumano mo
kymą (Graikijos ir Turki
jos reakcininkams ginti). 
Jis taipgi apėjo Jungtines 
Tautas su amerikinių Mar
shallo planu vakarinei Eu
ropai prieš komunizmą. O 
dabar Trumano valdžia ap
eina Jungtines Tautas, kur
dama karinę Atlanto kraštų 
santarvę prieš Rusiją.” Ir, 
kaip matome, ruošiasi apei
ti Jungtinių Valstijų Kons
tituciją.

Anglijoj. baisi stoka gy- 
vennamių, daug dar fabri
kų ir dirbtuvių neatstatyta 
po karo, bet imperialistinė 
socialistų valdžia didina ka
ro pasiruošimo .išlaidas. 
1949 metais kariniams rei
kalams išleis $3,039,440,- 
000, arba ant $430,000,000 
daugiau, kaip išleido 1948 
metais.

Bulgarijos liaudies de
mokratinė vyriausybė pa
skelbė, kad ji sulaikys reli
ginių sektų susirišimą su 
užsieniu, nes tas susiriši
mas veda prie priešliaudiš- 
ko religinių . vadovų veiki
mo. Tik kelios dienos pirm 
to suėmė 15-ką proteslonų 
kunigų, kurie veikė, kajpo 
šnipų gauja.

Kinijoj Demokratinės Ly
gos veikėjas Dr. Lo-Lung- 
chi pareiškė,, kad Amerikos 
imperialistais nesiliauja kiš
tis į Kinijos vidaus reika
lus. Jis sakė, kad jie re
mia reakciją, kad Čiang 
Kai-šekas neva “pasitrau

Antra, skelbdama spaudai tuos dokumentus, ji nepa
skelbė to fakto, kad 1941 metais; kai T. Sąjunga gavo, iš 
D r. Sorge tas žinias, ji tuojau pranešė Amerikai, jog 
japonai rengiasi ją užpulti bėgyje 60 dienų!

Čia, kaip matome, buvo padaryta tokia, negraži ’’klai
da”, kuri per ilgą laiką bus juodu tašku ant mūsų kraš
to kariuomenes vadovybės veido.
• Agnes Smedley grąsino MacArthurųi teismine byla 
už josios asmens apšmeižimą. Progresyviškesnieji ’žurj 
nalistai pradėjo prieš tokius kariuomenės* vadovybės žy
gius protestuoti, ją smarkiai kritikuoti.

Na, tai po to viso pulkininkas George S. Eyster, Ka
riuomenės Visuomeninių Informacijų Divizijos viršinin
ko padėjėjas, paskelbė,' jog armijos vadovybė, girdi, pa
darė klaidą, skelbdama tokius dalykus/ kokius paskel
bė! ••

Netiesioginiai, vadinasi, žurnalistė Smedley atsiprašo
ma. ,

Bet, kyla klausimas, kodėl pulk. Eyster užtyli tai, ką 
iškėlė niūjorkiškio Daily News korespondentas:, kodėl 
jis nieko nesako dėl to, kas “iškirpo” tuos faktus, kurie 
rodė,'jog T. Sąjunga buvo amerikinei' vyriausybei pra
nešusi, kad japonai siekiasi bėgyj 60 dienų Ameriką už
pulti?. ' • , . , •>

Džentelmeniškumas ir padorumas reikalauja tai pa
daryti! ■' , ’

kė”, bet tikrenybėj vado
vauja reakcijai. Jis “pasi
traukė” tik todėl, kad netu
ri žmonėse pritarimo.

Čiang Kai-šekas iš Kini
jos auksą gabena į Formo- 
sos salą, Ten jau subėgo 
300,000 reakcionierių. Ši 
sala yra didelė ir turi 7,- 
000,000 gyventojų. Mr. H. 
Lieberman rašo nuo tos sa
los, kad Mr. Lapham pribu
vo, kad Amerika siekia įsi
galėti ant tos salos ir pa
daryti ją karo baze puoli
mui Tarybų Sąjungos ir 
liaudiškos Kinijos.

Šanghajaus mieste * reak
cinis generolas reikalauja 
iš gyventojų, kad kas mė- 
nesis jam sumokėtų po 300,- 
000,000 auksinių yuanų.

Graikijos buvęs partiza
nų vadas generolas Markos 
■Vafiades per radiją kalbė
jo, kad jis dėl savo silpnos 
sveikatos pasitraukė. Jis sa
kė, kad priešai jo pasitrau
kimą naudos visokiems pa- 
skalams, bet Graikijos liau
dis vis vien laimės.

Italija “pakilo į karo 
pergalėtojų t eiles,” rašo iš 
Romos Anna O'Hare Mc
Cormick. Kodėl Italija “pa
kilo?” Todėl, kad ji šoka 
pagal Amerikos komandą.

Iš tikro, skaitant komer
cinę spaudą ir klausant ra
dijo komentatorių, tai at
rodo, kad Jungtinės Valsti
jos kariavo ne prieš Japoni
ją, Italiją ir Vokietiją, bet 
prieš Tarybų Sąjungą, Len
ki j ą, Čechoslovak i j ą.

Bet tas Italijos “pakili
mas” yra kartu ir vakari
niu “demokratu” susmuki
mas. Italijoj Mussolinio sė
brai virto “demokratų” 
draugais, o buvę partizanai 
ir Mussolinio priešai — yra 
ir “vakarų demokratų’’ 
priešai!

Japonijoj jau yra 3,400,- 
000 bedarbių, o jų skaičius 
vis auga. Generolo MacAr- 
thuro ir Japonijos reakci
jos šūkavimas, kad “sulai
kys komunistų įtaką,” yra 
tuščias. .. -

Taikos Reikalai. Lenkijos 
atstovas Jungtinėse Tauto
se J. Katz-Suchy pareiškė, 
kad Amerikos politikai ir 
militariniai vadai, organi
zuodami karinę Atlanto 
srities sąjungą sudaro tai
kai pavojų ir griauna 

[Jungtinių Tautų organiza
ciją. »

H. Wallace sako, ,kad dėl 
kardinolo Minszenty trukš- 
mas yra tiksliai keliamas, 
kad žmones kurstyti į karą. 
Norvegijos užsienio minis
tras H. M. Lange nosį.pa- 

tono. Sakoma, kad jis paju
to, kad nei karinė Atlanto 
srities sąjunga, nei atomi
nės bombos negalės įgąs
dinti liaudies demokratijas.

Francija yva pasirašiusi 
su Tarybų Sąjunga 20-ties 
metų sutartį'bendros pagal
bos ir pasižadėjus^ neorga
nizuoti suokalbių prieš Ta
rybų Sąjungą, nestoti į 
suokalbininkų grupes, bet ji 
jau įstojo į Vakarų Karinio 
Bloko sąjungą prieš Sovie
tus ir organizuoja karinę 
Atlanto srities sąjungą. 
Reiškia, ji savo sutartį '■pa
ti paniekino.

Vatikano popiežius pa
skelbė tris naujus “šven
tuosius,” jų tarpe buvusią 
Franci jos karalienę Jeanne 
de Valois. Nesunkus jo dar
bas karalienes • “šventomis” 
paskelbti. Bet jis nei vieno 
paprasto valstiečio - ar dar
bininko nepaskelbs šventuo
ju-

Sako, kad popiežius grei
tai paskelbs dar 22 naujus 
kardinolus. Matote, kaip tie 
kardinolai dauginasi, 
vieną iš jų (Mindszenty 
Vengrijoj) uždarė į kalėji
mą, tai popiežius jo vieton 
net 22 padarys!

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė sako, kad ji nesiskai- 
tys su'-jokiais kitų valsty
bių patvarkymais Antark- 
tiko (Pietų Poliaus) klau
simais. Ji reikalauja balso 
tuo reikalu. Dalykas tame, 
kad rusų mokslininkai Mi- 
chail Lazariev ir T. von 
Bellingshausen atliko Pietų 
Poliaus tyrimus 1819-1821 
metais.

Jungtinių Tautų organi
zacijoj reakciniai ADF va
dai iškėlė apkaltinimtis, būk 
Tarybų Sąjungoj milijonai 
darbininkų vyra prie “vers
tino darbo.’’ Sovietu atsto
vas Tsarapkinas pareiškė, 
kad tai “idiotiškas ir geng- 
steriškas prasimanymas,” 
kad tai “kartojimas hitleri
ninku melu.”

Sovietai vėl reikalavo, 
kad penkios didžiausios 
valstybės nusiginkluotų ant 
vieno trečdalio į metus lai
ko. Žinoma, tie, kurie orga
nizuoja karą, nori dar dau
giau ginkluotis .ir tą reika- 
lavima atmetė.

Bendros Pastabos. Gene
rolas MacArthuras sumanė 
pasigarsinti, daugiau, negu 
pabėgimų nuo japonų iš Fi- 
lippinų salų ir paskelbė, 
būk 194ŲL metais Sovietų 
šnipai išvogė Japonijos ka
rinius planus. •

Išeina ir • čia Sovietai 
“prasikalto”, kad išvogė 
Amerikos priešo planus. Bet 
generolas MacArthur nu
svilo pirštus, nes sako, kad 
iš tų Japonijos karinių pla
nų . Sovietai sužinojo, kad 
Japonija iš pasalų užpuls 
Jungtines Valstijas ir apie 
tai Aūierikos j valdžiai pra
nešė du mėnesiai pirm Ja
ponijos užpuolimo, tai yra 
spalių, mėnesį, 1941 metais, 
o Japonija Ameriką Perlų 
Užlajoje užpuolė gruodžio 7 
d., 1941 m. .

Jeigu taip, tai Sovietai 
padarė. Amerikai gero, per
sergėdami ją, bet, matyt, 
Amerika “bolševikų praneš 
Šimui” netikėjo ir nepasi
rengė japonus atremti.

Kiek daug komercinėje 
spaudoje trukšmo apie kar
dinolo Mindsženty teismą. 
Jis buvo Vengrijos liaudies 
teismo teistas'už šnipą vimą,

Keturių Didžiųjų atstovai susieina Londone panaujinti 
derybas dėl Austrijos taikos sutarties. Derybos buvo- -4
nutrauktos praėjusi gegužės mėnesi. Iš kairės: y
Jungtinių Valstijų atstovas Samuel Rebcij Francijos— 
Marcei Berthelot, Tarybų Sąjungos — Georgi Nikola- 

vich Zarouhin, Anglijos—J. M. Majoribanks.

Dar Dėl Eduardo 
Drazdausko

Nors Eduardas Draz- 
dauskas iš lietuvių stovyk
los ir paspruko, bet Brook- 
lyn’o \“Vienybė” savo š. m. 
3 Nr. gina tą išsigimėlį ir 
išvadžioja, būk su, Eduardu 
Drazdausku įvykęs vien ne
susipratimas ir Drazdaus- 
kas tapo auka, taip sakant, 
“tėvynės labui”. Mat, “Vie
nybė” iš. Britų zonos Trem
tinių Tarybos patyrė, kad 
“vokiečiai ir kitų tautų 
tremtiniai pavydi gero su- 
siorganizavimo ir susiklau
symo lietuviams, kurie, be 
to, turi JAV lietuviuose ir 
jų organizacijose gerą 
ramstį.. .Štai atsirado vie
nas kitatautis, kuris apkal
tino Ed. Drazdauską ir pa
starasis tapo suimtas ir nu
teistas.” Bet teismas “ne 
tik Drauzdauską. pilnai iš
teisino, bet ir nepalietė jo 
D P statuto.’’

Mes pasiuntėme savo ko
respondentą iš amerikiečių 
zonos į pagarsėjusią sto
vyklą, kuris vietoje gavo 
progos arčiau pažinti Jią 
stovyklą ir mums oro paštu 
praneša, kad- Eduardui 
Drazdauskui keliamos nau
jos bylos, kad jis D P sta
tuto neatgavo ir iš stovyk-1 
los, “veikėjų” patariamas, 
spruko. Kiek liečia stovyk
los gero lietuvių susiklau
symo ir susiorganizavimo— | 
mūsų korespondentas tai: 
patvirtina. Stovyklos “veik- kos derybų. Kiti šeši dele- 
sniuose” glaudžiai dirba 1F ■ gatai pranešė, jog komuni- 
tuanistai, poetai, KZ-tų štai nedaro nuolaidų tauti- 
sargybiniai, gestapo tar-! ninkams. v

organizavimą suokalbio ir 
juodos rinkos darbus. Teis
mas buvq atviras, buvo virš 
20 korespondentų.

Tuo kartu Muniche, ame
rikiečių okupuotoje Vokie
tijos dalyje,, eina kitas to- 
kis pat teismas, tik- ten tei
sia 20 žmonių, kuriuos kal
tina, kad jie šnipavo Čecho- 
slovakijos naudai.

Teisia karo teismas, prie
šakyje su Amerikos genero
lu John L. McKee. Teisia 
prie uždarų durų, jokių ži
nių į pasaulį neišleidžia, 
pirm nuteisimo 'nei teigia
mųjų vardų neskelbia. Tik 
kaip Fransiszek Klecką nu
teisė iki gyvos galvos į ka
lėjimą, tai jo vardą ir pa
vardę paskelbė.

Atrodo, kad Vengrijoj 
buvo pilnai demokratiškas 
teismas, bet jis “negeras,” 
mat, ten teisė kapitalo agen-. 
ta. Gi Muniche • teismas * «“geras,” nes ten teisia, 
kaip atrodo, darbo žmones. 

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Vasario 23,1949

nautojai ir “volksdeutsche- 
riai.” Ar reikia geresnio 
susiklausymo? Susiorga- 
nizavimas taip pat pavyz
dingas. Veikia gimnazija, 
kurios “vadovai” taip dvo
kia “namine”, kad mokiniai 
čiaudo, ,o, kartais, “roman- 
tingas” gimnazijos direkto
rius, tų pačių garų pa
veiktas, pastalėn sminga. 
Gimnazistės, mokytojų su
viliotos, išteka pagreitintu 
tempu ir po vestuvių užten
ka penkių mėnesių, kad 
garnys jų gūžtą aplankytų. 
Ar tai ne pavyzdingas susi- 
organizavimas? Gal “Vie
nybės” redaktorius malo
nės per Britų zonos Trem
tinių Tarybą ir šias žinias 
patikriti. Nors Tarybos 
“veiksniai” dalį šių “nekal
tų išdaigų” ir tyrė, įdomu, 
ar ir čia bus kalti kitų tau
tų tremtiniai ir ką pasakys 
stovyklos kaimynai - len- 

Lai, kurių tautiečius smau
gė “jaunalietuvis” Draz- 
dauskas ir kurie, be to, turį 
JAV lenkuose ir jų organi
zacijose gerą rasfer? R.

Nahking, Kinija. — Pilie
tiniai šio miesto delegatai 
grįžo iš Peipingo, kur kalbė
josi su kinų komunistų va
dais apie taikos derybas.

Trys, delegatai sakė, jog 
komunistai gal sušvelnins 
sąlygas, , kurias iš pradžios 
statė tautininkams dėl tai-

William W. Remington sugrį
žo .savo darban valdiniame 
prekybos departmente jam 
pavykus atmušti “atsivertėlės” 
Bentiey priplepėtas ant jo ne
sąmones, būk jis jai, neva 
šnipei, davinėjęs slaptas val
dines informacijas. Ir dauge
lis kitų asmenų yra atmušę 
jos ir per ją neatmerikinių 
veiksmų komiteto jiems dary

tus neteisingus primetimus. .



Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

ir

i

valdžioje.

ir Jungtinėse 
Mano visa šei- 
Chicagoje. Be
manęs reikštų

Eilines Moters Laiškas 
Roosevelto Našlei

Chicagietė Mrs. Kathe-lnei žodžio nesupranta jugo- 
rine Hyndman pasiuntei slaviškai. Jo šeima gyvena 
velionies prezidento našlei 
Mrs. Roosevelt laišką, ku
rio kopiją tos moters gynė
jų komitetas pasiuntė 
spaudai. Ji rašė:
Mrs. Eleanor Roosevelt

teisės 
Vais
ku ris 
liktis 
tėvo,

Dear Mrs. Roosevelt:
Rašau jums kaipo viena 

moteris kitai, žinodama, 
kad esi Amerikos atstove 
Jungtinių Tautų Asmens 
Teisių Komisijoje, tuo klau
simu, kuriuomi esi ypačiai 
rašiusi kaipo moteris ir 
kaipo amerikietė.

Prieš manė stovi proble
ma asmens teisių — 
pasilikti Jungtinėse 
tijose su savo vyru, 
yra Amerikos pilietis, 

»arti savo motinos ir
brolių ir seserų, o taip pat 
ir su savo asmens draugais/ 
kuriuos branginu.

Sausio 5-tą, 1949 metais, 
Imigracijos ir Natūraliza
cijos tarnyba mane arešta
vo deportuoti Jugoslavijon 
mane kaltinant, būk esanti 
‘sveturgįmė, kuri agituo
janti spėka ir prievarta nu
versti valdžią.’

Mano aplikacija piliety
bei gauti paduota veik aš- 
tuoneri metai.* Man niekad 
oficialiai nepranešė, kad 
mano aplikacija atmesta. 
Faktas yra, kad mokestis 
$8 buvo priimta 1945-tų 
metų pavasarį, mano liudy
tojai buvo atleisti, o man 
imigracijos egzaminierius 
tuomet sakė, kad mano by
la bus svarstoma teisme tą 
rudenį. Vieton to, tapau 
areštuota deportavimui ir 
iki deportavimo esu paleis
ta po $1^000 kaucijos.

Šiomis dienomis daug 
kalbama apie demokratiją 
ir žmogaus teises, bet fede
ralėje valdžioj randasi 
žmonių, kurie visai nesu
pranta žmogaus teisių reik
šmės.

Esu mažytė moteris, tik 
5 pėdų aukščio. Sveriu 115 
svarų (silpna 
valdžia, jeigu 
nas’ galėtų 
M-tė.) Sergu 
mėnesio, 1948
čiu nuo sciatic reumatiz
mo. Atėjusieji mane areš
tuoti žinojo“, kad sergu. Jie 
net melavo, taip, melavo 
tikslu įsibriauti į mano na
mus. Atėjo trys —. du vy
rai <ir viena moteris. Aš bu
vau viena. Ne tik jie melą; 
vo įsigavimui namuosna, 
bet, kartą ten įsigavę, ban
dė daryti kratą mario na- 
rtiuose neturėdami tam lei
dimo (search warrant). 
Tik dėka mano griežtam 
ryžtingumui apginti savo 
namus nuo nelegalės kratos 
apsaugojau savo apartmen- 
tą nuo išgriozdimo.

Federalė valdžia nori 
inane išdeportuoti Jugosla
vijon, nežiūrint to fakto, 
kad aš gyvenu Jungtinėse 
Valstijose jau 35 metai. 
Jie nepaiso, kas atsitiks su 
manimi, mano vedybiniam 
gyvenimui, mano tėvams.

Mano vyras yra škotų- 
airių kilmės amerikietis ir

Kanadoje 
Valstijose, 
m a gyvena 
portavimas 
prievarta atplėšimą manęs
nuo visų mano pažįstamų 
ir mylimųjų.

Aš praleidau mažiau še- 
šerių iš mano 41 metų am
žiaus Jugoslavijoje — esu 
amerikietė iš pasirinkimo, 
apšvietoje, išlavinime, pa
pročiuose ir mintijime — 
esu jugoslave tik iš gimimo 
priepuolio.

Stengiamasi mane išde- 
portuoti tik dėl to paprasto 
dalykėlio, kad aš mintiju 
skirtingiau nuo tūlų asme
nų federalėje
Manęs niekad niekas neį- 
kaltino kriminalybėje—nė
ra nei mažiausios dėmės 
prieš mano moralybę ar po
būdį — mano vienatiniu 
prasikaltimu yra turėjimas 
pažiūrų apie sociales ’ ir 
ekonomines problemas to
kių, kurios nesupuola su 
pažiūromis dabar galioje 
esančių asmenų.

} Klausiu jūsų, Mrs. Roo
sevelt, ar yra kriminališka 
moteriai mintyti, domėtis 
darbo žmonių gerove, ko
voti už lygybę negrams, 
skelbti taiką, sugyvenimą 
ir draugingumą tarp tau-

šių dienu
ir ragana-

turėtų būti 
toks ‘galiu- 
nuversti. — 

nuo spalių 
metų, ken-

Glėbiai prirašyta apie 
likimą išvietintųjų asmenų 
ir apeliuojama jiems su
teikti prieglaudą Jungtinė
se Valstijose, bet kaip apie 
mane ir apie kitus nepilie- 
čius, kuriems graso depor-. 
tavimas? Ar mes tapsime) 
nauja rūšimi išvietintųjų, 
ištremtų iš Jungtinių Vals
tijų tiktai dėl to, kad mes 
drįstame turėti mintis, ku
rios nepatinka 
veidmainiams 
gaudžiams?

Kaip su Konstitucija ir 
Teisių Biliumi — ar apsau
ga einant Teisių Biliumi 
pritaikoma tiktai sutinkan
tiems. sU reakcinėmis šių 
dienų kryptimis, ar .palie
čia visus? Ar jūs, kaipo 
mūsų atstovė Jungtinių 
Tautų Asmens Teisių Ko
misijoje mane užtarsite, 
ten kalbėsite mane apginti?

Įteikiu jums šį klausimą 
ir lauksiu jūsų atsakymo. .

’ Su pagarba,
Mrs. Katherine Ęyndman.

r—---- —*

• Mūsų organizacijoms ir 
atskiroms draugėms reikė
tų padėti apginti Mrs. 
Hyndman ii' desėtkus kitų 
persekiojamų deportavimu 
asmenų, tarpe kurių randa
si nemaža grupė moterų, 
tarpe tų ir chicagietė lietu
vė darbuotoja Deikienė.

Prezidentui Harry Tru
man, Washington, D. C., 
laiškelis su prašymu pavar
toti prezidentinę galią pa
naikinti prieš Mrs. Hynd
man bylą; parama Ameri
kiniam Sveturgimiams 
Ginti Komitetui pinigais ir 
dalyvumu jo susirinkimuo
se, konferencijose; rinki
mas peticijų pagelbės ap
ginti jau persekiojamus ir 

visus sveturgi-
M-tė.

apsaugoti 
mius.

transporto darbininkai pasitiko publiką, ją in
formavo, kad jie tapo priversti skelbti streiką, kuomet Philadelphia Transportation 
Co. pasiūlė pridėti po 3 centus mokesties vieton prašomų 25 centų per valandą. Ir 
visa padorioji publika kooperavo su strėi kieriais. Vienuolika tūkstančių darbinin
kų, Transport Workers Unijos narių, sudarė Įspūdingą pikietą, neibauginamą net 

s majoro ar stambiojo biznio atstovų.

7

SO. BOSTON, MASS

' cle- 
de-

mo-

parėmus Gintarinio 
programą, kuris 

gražių dainų, muzi- 
daug žinių iš Lietu-

Išvažiavo Atostogų
Mūsų, darbščioji draugė 

P. Žukauskienė, sykiu su 
draugais arlingtoniečiais 
Harmonais išvažiavo į Flo
ridą atostogauti. Girdėjau, 
kad ir dd. Žinškiai rengia
si važiuoti Floridon. Pake
lyje žadėjo atlankyti gimi
nes ir draugus, po to pa
siekti gražiąją Floridą ir 
ten atostogauti.

Veliju draugams links
miausių vakacijų.

Susilaukė Anūko
Mūsų kuopos kasierė d. 

T. Niukienė šiomis dieno
mis susilaukė anūko. Tai 
jos vienturtė dukrelė Alesė 
(kurios vedybinės pavardės 
neatsimenu) susilaukė 10 
svarų didumo sūnelio.

Veliju Alesei geros svei
katos, — sūneliui dideliam 
augti, o draugei Niukienei 
iš džiaugsmo susirinkimų 
nepamiršti. -

Moterų Atydai!
Puvo nutarta, kad į va

sario 25-tą dieną įvyksiantį 
ALDLD 2-ros kuopos susi-

rinkimą kviesti ir drauges. 
Šiame susirinkime priimsi
me naują valdybą. Daly
vaukime visos. Atsiveskime 
drauges ir draugus, gauki
me naujų narių į organiza
ciją. Turėsime skanių už
kandžių ir arbatėlės. Taip
gi bus geras kalbėtojas, ku
ris aiškins vėliausius šių 
dienų įvykius. Tad būkime 
visos susirinkime ir drau
giškame pobūvyje. H. T.

Pargabeno “Labdarį” 
Buckner

Pargabeno iš Pietų Ame
rikos ten buvusį nuvykusį 
slėptis nuo skandalo William 
P. Buckner’į, kuris paskilbo 
ypatingai po tos garsiosios 
“labdarybei” rengtos “parės.” 
Užsimokėję tuomet stambias 
svirnas įžangai, gerokai prasi- 

ponai ap- 
labdarybės

tos puotos 
buvo 
Tam 

jis

lošę “labdarybei,” 
sižiūrėjo, kad tos 
nesamai

Buckneris, visos
vyriausias inžinierius, 
pradėtas kamantinėti, 
k am an ti nė j i m u i Į k y r ė j u s 
buvo prasišalinęs.

Keli žodžiai iš LLD Mote
rų Veikimo

Vasario 10 d. įvykusiame 
susirinkime buvo išduotas 
raportas iš atsibuvusio 
dienraščio Laisvės naudai 
metinio parengimo, kuris 
puikiai pavyko. Ta proga 
pasveikinom dienraštį Lai
svę — jos dalininkų suva
žiavimą ir jos 30 metų gy
vavimo dienraščiu sukaktį. 
Taipgi suteikėm virš/šimtą 
dolerių finansinės paramos.

Iš iždo paaukavom 
šimtį dolerių gynimui 
mokratijos.

Kovo 8- j i
Atžymėti tarptautinę

terų kovos dieną nutarėm 
suruošti gražų parengimą, 
kuris įvyks, kovo 6 d., 5 vai. 
vakaro, 318 Broadway. Tu
rėsime skanių užkandžių, 
gražios • muzikos ir dainų, 
Taipgi nutarėm kviesti drg. 
M. Sukackienę, kad pasaky
tų pritaikytą kalbą.

1 Cento Parengimas
Kad 

Radijo 
duoda 
kos ir 
vos, —

Balandžio 2 dieną turė
sime 1 cento parengimą.

Padarymui šio parengi
mo sėkmingu reikės nema
žai darbo įdėti. Tad prašo
me drauges ir draugus iš 
anksto pagelbėti mums pri
sirengti prie jo numezgant 
ar kitaip padirbant kokių 
nors daiktelių.

Mes Augam
4. ■

Smagu pažymėti, kad į 
mūsų kuopą persikėlė žymi 
veikėja drg. V.. Taraškienė 
iš Lawrence, Mass., ir iš 
pat pirmo atsilankymo į 
susirinkimą apsiėmė dirbti 
atsakomingūs darbus. Mes 
džiaugiamės turėdamos d. 
V. Taraškienę savo tarpe.

Taipgi jau gavome 2 nau
jas nares į savo kuopą.

Visos draugės buvo pil
nos ehtuziazmo ir pasižadė
jo dirbti, kad laimėjus ne 
tik LLD .7-tos apskrities 
skiriamą dovaną už naujus 
narius, bet ir iš centro.

*
%

MissVyriausioji kontestantė 
Stardust of 1949 titului gauti 
Geraldine 
diniu ant

Parker žaidžia svie
telio Miami,

sekamus

Today’s Pattern

geriau

pataria

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Tree., Vasario 23,1949

j P. dar 
uncijos

kurio 
kvortai

Jaunuolei ar jaunuoliškos fi
gūros vyresniajai forma 9132 

gaunama 12 iki 20 dydžio.
Užsakymą su 25 centais ir 

pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

5 uncijoms (American) sū
rio. *

' '4 ir pusei uncijų džiovinto 
pieno.

3 ir pusei uncijų džiovinto 
rauginto, pieno, prie 
pridėjus pusantros 
sviesto.

Auto Nelaimė ant Tilto.
Dviem mašinom susidūrus 

prie Manhattan bridge, New 
Yorke, 'viena keleivė tapo pa: 
vojingai sužeista. Abiejų au
to vairtiotojai sužeisti leng
viau., Dėl nelaimės trafikas 
tiltu buvo sulaikytas virš dvi 
valandas. .

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

HMMiaa

Ar Taupai Žingsnius ir 
Laiką Namų Darbe?

knygose vaikams1) po vartojimo pamerkti, kad 
nepridžiūtų, bet plauti vi
sus kartu, pradedant nuo 
stiklinių ir kitų švelniausių 
ir mažiausia riebaluotų.

Parsinešus iš krautuvės 
daržoves nuplauti visas vie
nu kartu ir pasidėti šaldy
tuve.

Valant stubą, smulkius 
kituose kambariuose pri
klausančius daiktelius susi
dėti į kišenių, o stambiuo
sius prie slenksčio, kad vi
sus vienu kartu išneštum, 
ne su kiekvienu bėgiotum 
atskirai. Ir neštis dėželėje 
vi^us valymui reikąlingus 
įrankius, kad nepaliktum, 
nereikėtų nuolat ieškoti.

Neužmiršti atsisėsti va
lant daržoves, prosinant ii4 
prie kitų darbų, prie kurių 
galima. N.
Keli Būdai Bulvėms Vartoti

Mums jau žinomos bul
vės keptos, šutintos, virtos, 
grūstos, bulviniai blynai, 
kugelis, sriubos.

Airiai neįsivaizduotų 
stew be bulvių.

Cod fish pyragaičiams 
I reikia grūstų bulvių. Iš bul
vių daroma tūliems mėsi
niams pajams gruzdi luoba.

i tinka su
maišytos su maltomis kepe
nimis ar šiaip pečiuje pa
kepti, apgruzdinti.

Apspragintos virtos bul
vės gerai tinka prie kiau
šinių, visokių mėsų, žuvies.

S a 1 džiosios, geltonosios 
bulvės, juo tamsesnės, tuo 
daugiau turi vitamino A.

yra pasakėčia apie beždžio
nę, kuri apsiliejusi prakai
tu vartė kelmą per ištisą 
dieną, bet niekam iš to nau
dos nebuvo. Pasakėčia pa
ruošta tikslu įsąmoninti 
vaikus planuoti darbą, tau
pyti žingsnius ir spėkas 
ten, kur galima.

Neplaningos šeimininkės 
daugelis darbų prilygsta 
anos vargšės vartymui kel
mo. Ji visuomet dejuos per
sidirbusi. Gi patarta ką 
nors, supyks. JIi kas dieną 
prakaituos srisipirkti reik
menis, kuomet prie dauge
lio turimų maisto šaldymo 
parankumų užtektų nueiti 
į krautuves porą kartų per 
savaitę ar, tankiausia, kas 
antra .diena. Ji nueis .be są
rašo ir parėjusi su nešuliu 
apsižiūrės, kad ko nors 
trūksta. Vėl bėgs krautu
vei!. Pradės valgį gaminti, 
žiūrėk, dar ko reikia. Nu
bėgo į krautuvę to- trūks
tamo atsinešti, prisiėjo il
giau palaukti, sugrįžusi at
rado viralą prisvilusį, bu
tas pridūmavęs. Ir kokių, 
jai bėdų nepasitaiko vis dėl! 
to nepasidarymo sąrašo!

Jeigu kas pasiūlytų mums Q~e p J į 
pasirinkti gyventi penkiais 
metais ilgiau ar trumpiau, 
didžiuma pasirinktume il
giau gyventi. Gi neapgal
votu darbu nejučiomis pra
randame per dieną valan
dą, per mėnesį 30 valandų. 
Kiek tai būtų daugiau me
tų gyventi, jei taupytume 
kožną galimą sutaupyti, ko- 
,žną galimą naudingai pra
leisti valandą.

Ar išbandei spėkoms ir 
laikui taupyti 
“mažmožius?”

Visuomet turėti po ran
ka, visuomet toje pat vieto
je paišelį ir popieros, kad 
baigiantis kuriems reikme
nims ar pastebėjus reikalą 
ko naujo tuojau užrašytum.

Puodus ir stalavus įran
kius (jeigu turi pakanka
mai indų •ir vietos) tuojau

Šeimininkėms
Šį Skyrių Veda E. V.

' Grybai su Špinatais
Svaras špinatų 
vienas puodukas kenuotų 

grybų ir skystimo 
puse puoduko Smetonos 
vienas smulkiai sukapotas 

svogūnas
2 šaukštai sviesto 
pusė šaukštuko druskos, 

' biskelis pipirų.
Nurankiok špinktų apgedu- 

sius lapus, nemesk šakniukes, 
nuplauk keliuose vandenyse, 
permainant, kad neliktų smė
lio. Pavirink špinatus su bis- 
keliu vandens apie 7 minutes. 
Smulkiai 
paspirgink 
sukapotus
špinatus. Pasūdyk, užberk pi
pirų. Minutę pašutinus, užpilk 
Smetona ir valgis gatavas.

Palyginamosios Maisto 
Vertybės Piene f

' Šviežias, neišvogtas pienas 
turi savyje daug maistingumo. 
Mūsų neigime tik tame, kad 
rpes tokio retai begauname. 
Jeigu gautumėte tokiu, kokiu 
sveika,- gerai maitinama kar
vutė 
čielo

sukapok. Svieste 
svogūną, supilk 
grybus, paskiau

Virimui tūlų valgių 
tinka išgarintas - sutirštintas 
(evaporated) pienas, 
pūskvortė prilygsta 
paprasto pieno.

Sveikatos autoritetai
duoti po kvortą pieno per d'ie- 
ną vąikams- ir po porą stikli
nių suaugusiems. Jeigu pie
nas gerti neskanu, atitinkamą 
kiekį piene gaunamos medžia
gos galima gauti sūryje arba 
su pienu darytose sriubose, 
pudinguose (custardą), bly
nuose.

Yra desėtkai būtų pavartoti 
piepą gaminimui valgių, šei
mininkėms . patariama išleisti 
bent po tiek pienui ar pieniš
kiems produktams, po kiek iš
leidžiame galvijienai, paukš
tienai ,ar žuviai pirkti.

9132
SIZES 
12-20

atiduoda, kvorta šviežio, 
pieno prilygsta:Fla.

•kt. i . v A ' . j.'A.



Levas Tolstojus KAZOKAI
Kaukazo Apysaka—28—

(Tąsa)
jai į lėkštę mestų pinigus, kaip tai daro
ma per vestuves. “Ir velnias čia mane 
atnešė į šią šlykščią vakarušką!” tarė 
savo širdy Oleninas ir pakilęs norėjo iš
eiti.

— Kur jūs?
— Einu tabako atsinešti, — tarė jis, 

pasiryžęs bėgti, bet Bieleckis nustvėrė jį 
už rankos.

— Aš turiu pinigų, — tarė jis jam 
prancūziškai.

“Negalima išeiti, čia reikia mokėti, — 
pamanė Oleninas, ir jam taip pasidarė 
pikta dėl savo nemandagumo. — Nejau
gi aš negaliu taip elgtis, kaip ir Bielec
kis? Nereikėjo eiti, bet kartą atėjus ne
reikia gadinti jų nuotaikos. Reikia ger
ti kazokiškai,” ir paėmęs čąpurą (medi
nį puodą maždaug aštuonių stiklinių tal
pumo) įsipylė vyno ir beveik visą išgėrė. 
Merginos nustebusios ir net gąsčioda- 
mos žiūrėjo, kai jis gėrė. Joms tai atro
dė keista ir nepadoru. Ustenka įsiūlė 
abiem dar po stiklinę h\su abiem pasi
bučiavo.1— Tai,-mergaitės, paūšim, — 
tarė ji, kratydama lėkštėje keturis rub
lius, kuriuos jiedu padėjo.

Jau Oleninui nebuvo nedrąsu. Jis pra
šneko. ,

— Na, dabar tu, Marjana, apdalink 
visus vynu ir bučiniu, — tarė Bieleckis,^ 
nutverdamas ją už rankos.

— Aš tave taip pabučiuosiu! — juo
kais užsimodama tarė ji.

— Senelį ir be pinigų galima pabu
čiuoti, — pridūrė kita mergina.
‘ — Tai protingai kalbi! — tarė Bie
leckis ir pabučiavo besiginančią mergi
ną. Ne, tu pavaišiųk, — prisispyręs rei
kalavo iš Marjanos Bieleckis. — Įnamį 
pavaišink.

Ir paėmęs už rankos nuvedė ir paso
dino ją suole greta Olenino.

— Kokia gražuolė! — tarė jis, pa
kreipdamas jos galvą profiliu.

Marjana nesigynė, bet išdidžiai šypso
dama nukreipė į Oleniną savo pailgas, 
akis.

— Gražuolė mergina, — pakartojo 
Bieleckis.

“Kokia aš gražuolė!”, rodos, pakarto
jo Marjanos žvilgsnis. Oleninas, nenusi
vokdamas ką darąs, apkabino Marjaną 
ir norėjo ją pabučiuoti. Ji staiga ištrū
ko, nustūmė, šalin Bieleckį ir stalo vir
šų ir atšoko prie krosnies. Kilo triukš
mas, juokas. Bieleckis kažką pakuždėjo 
merginoms, ir ūmai visos jos išbėgo iš 
trobos į priemenę 'ir užtrenkė duris.

— Kodėl tu Bieleckį pabučiavai, o ma
nęs nenori? pąklausė-Oleninas.

— O taip, nenoriu, ir tiek, — tarė ji, 
truktelėjusi apatinę lūpą ir antakius. — 
Jis senelis, — pridūrė ji šypsodama. Ji 
priėjo prie, durų ir ėmė belstis. — Kam 
uždarėt, velniai?

— Tai kas, tegu sau jie ten, o mudu 
čia, — tarė Oleninas, eidamas prie jos.

Ji susiraukė ir griežtai atstūmė jį 
ranka nuo savęs. Ir vėl taip didingai gra
ži ji pasirodė Oleninui, kad jis prablaivė
jo ir susigėdo dėl savo elgesio. Jis atsi
stojo prie durų ir ėmė jas stumti.

— Bielecki, atidarykit! Kas per kvai
li juokai!

Marjana vėl nusijuokė savo šviesiu, 
laimingu juoku.

— Ar bijai manęs? — tarė ji.
— Bet juk tu tokia' pat pikta, kaįp 

motina.*
— O tu daugiau su Jeroška sėdėk, tai 

tave mergos už tai dar labiau mylės. — 
Ir ji šypsojosi, žiūrėdama iš arti stačiai 
jam į akis.

Jis nežinojo, ką sakyti.
—O jeigu aš pas jus ateičiau? — ta

rė jis netyčia. ' ♦
— Ta'i būtų kas, kita, — pareiškė ji, 

krestelėjusi galva.
Tuo tarpu Bieleckis pastūmėjęs atida

rė duris, ir Marjana atšoko nuo Oleni
no, kad net atsitrenkė šlaunim į jo sko-

“Viskas niekai, ką aš anksčiau ma
niau: ir meilė, ir pasiaukojimas, ir Lu- 
kaška. Viena tėra laimė: kas laimingas, - 

’tas ir teisingas,” dingtelėjo Olenino gal
ioj ir sau pačiam netikėta jėga jis grie
bė ir pabučiavo gražuolę Marjanką į 
smilkinį ir skruostą. Marjana nesupyko, 
o tik garsiai nusikvatojo ir nubėgo prie 
kitų merginų.

■v, ■ >- . ..

Lietuvių kalbon 
verto

V. Jocaitis
1-31-49 •

Tuo vakaruškos ir baigėsi. Senė, Us- 
tenkos motina, grįžusi iš darbo, išsiplū- 
do ir išvaikė visas merginas.

XXVI
“Taip, — galvojo Oleninas, grįždamas 

namo, — bereikia man kiek paleisti va
džias, ir aš beprotiškai įsimylėsiu tą ka
ralaitę.” Jis atsigulė galvodamas vis 
apie tai, bet tikėjo, kad viskas praeis ir 
jis grįš prie seno gyvenimo.

Bet senasis gyvenimas nebesugrįžo. 
Jo santykiai su Marjana pasidarė kitoki. 
Anksčiau skyrusi juos siena buvo su
griauta.

Šeimininkas, parvykęs paimti nuomos 
už butą ir sužinojęs apie Olenino turtin
gumą ir dosnumą, pakvietė jį pas save. 
Senė maloniai jį priėmė, ir nuo tos va
karuškos Oleninas dažnai vakarais nu
eidavo pas šeimininkus ir sėdėdavo pas 
juos ligi išnaktų. Jis, rodos, po senovei 
savaip gyveno stanicoje, bet jo sieloje 
viskas apsivertė. Dieną jis praleisdavo 
miške, o apie aštuntą valandą, kai imda
vo temti, nueidavo pas'šeimininkus vie
nas arba su dėde Jeroška. Šeimininkai 
jau taip prie jo priparto, kad stebėda
vos, kai jo nematydavo. . Mokėjo jis už 
vyną gerai, ir žmogus buvo ramus. Va- 
niuša atnešdavo jam arbatos; jis sėsda
vosi kampe, ties krosnimi; senė nesivar
žydama dirbdavo savo darbą, ir jie šne
kėdavosi, gurkšnodami arbatą ar čichi- 
rį, apie kazokų reikalus, apie kaimynus, 
apie Rusiją, apie kurią Oleninas pasako
davo, o jie klausinėdavo. Kartais jis pa
siimdavo knygą ir skaitydavo sau vienas. 
Marjana, kaip laukinė stirnaitė, pabru
kusi po savim kojas, sėdėdavo ant kros
nies arba tamsiame kampe. Ji nesidėda- 
vo į kalbas, bet Oleninas matydavo jos 
akis, veidą, girdėdavo jos judesius, sau- 
lažolių lukštenimą ir jausdavo, kad ji 
klausosi visa savo esybe jo kalbų, ir ką 
nors skaitydamas jautė ją čia pat, arti 
savęs. Kartais jam rodydavosi, kad jos. 
akys įsmeigtos į jį, ir tada, susitikęs su 
blizgančiu jos akių žvilgsniu, jis nejučio
mis nutildavo ir žiūrėdavo į ją. Tuomet 
ji tuojau slėpdavosi, o jis, dėdamasis la
bai susidomėjęs šneka su sene, klausyda
vosi jos kvėpavimo, mažiausio krustelėji
mo ir vėl laukdavo jos žvilgsnio. Prie 
svetimų ji dažniausiai būdavo linksma 
ir meili su juo, o atsidūrusi akis į akį 
— šiurkšti ir laukinė. Kartais jis nuei
davo pas juos, dar jai negrįžus iš gatvės; 
štai pasigirsta tvirti jos žingsniai, ir pro 
praviras duris šmėžtelia žydri kartūni
niai jos marškiniai. Išeina ji į trobos vi
durį, pamato jį ir jos akys nusišypso vos 
pastebima meilia šypsena, ir jam pasida
ro smagu ir baisu.

Jis nieko nesiekė, nenorėjo iš jos, o su 
kiekviena diena jos buvimas darėsi jam 
vis labiau ir labiau reikalingas.

Oleninas taip susigyveno su stanicos 
gyvenimu, kad praeitasis jos gyvenimas 
jam atrodė kaip kažkas visai svetima, o 
ateitis, ypač už to pasaulio ribų, kuria
me jis gyveno, jam visai nerūpėjo. Gau
damas laiškus iš namų, nuo giminių ir 
draugų, jis piktinosi, kad, atrodė, jie vi
si jo gailisi, kaip žuvusio žmogaus, o tuo 
tarpu savo stanicoje jis laikė žuvusiais 
visus tuos, kurie negyveno taip, kaip gy
vena jis. Jis buvo įsitikinęs, jog niekuo
met nesigailės atitrūkęs nuo ankstyves
nio gyvenimo ir taip savotiškai, kaip at
siskyrėlis, įsitaisęs savo stanicoje. Karo 
žygiuose, tvirtovėse jam buvo gera; bet 
tiktai čia, tiktai žiūrint iš po dėdės Je- 
roškos sparno, iš savo miško, iš savo tro
bos stanicos pakraštyje, ir ypač, prisimi
nus Marjaną ir Lukašką, jam atrodė vi
sai aiškus tas melas, kuriame jis anks
čiau gyveno ir kuriuo jau ir ten piktino- 

jamez pasidarė
čiau gyveno ir kuriuo ja 
si, o dabar tasai melas 
neapsakomai šlykštus ir juokingas. Jis 
su kiekviena dieną jautėsi čia esąs-labiau 
ir labiau laisvas ir labiau sau žmogus. 
Kaukazas pasirodė jam visai ne toks, 
kokį jis vaizdavosi. Jis nerado čia nieko 
panašaus į savo svajones ir visus skai
tytus ar nugirstus Kąukazo aprašymus. 
“Nėra čia.jokių burkų, bedugnių, Ama- 
lat-bekų, didvyrių ir galvažudžių, — 
galvojo jis.— žmonės gyvena, kaip 
gamta gyvena: miršta, gimsta, susijun
gia, vėl gimsta, pešasi, geria, > valgo, 
džiatfgiasi ir vėl miršta, ir jokių sąlygų,

(Bus daugiau)

! Estu Tautos Kūrybinio Darbo Vaisiai
Rašo, A. Pachkuraa.

- Kiekvienoje sąjunginėje ta
rybinėje respublikoje vyksta 
didžiulio masto taikus kuria-

• masis darbas. Tarybų Estijos 
darbininkai, valstiečiai ir inte
ligentija renka gausingus kū
rybinio darbo vaisius.

Visos Tarybų Sąjungos res
publikos daug padeda Estijos 
TSR darbo žmonėms atkurti ir 
toliau vystyti liaudies ūkį bei 
kultūrą. Pokariniais metais į 
Estijos TSR iš kitų tarybinių 
respublikų buvo įvežta žaliavos, 
medžiagų, prekių, įrengimo bei 
kuro už daugiau kaip pustre
čio milijardo rublių.

Tarybų Estijos darbo žmonės 
broliškų tarybinių tautų pade
dami sėkmingai įvykdo socia
listinį savo respublikos indus
trializavimą.

PRIEŠKARINIO LYGIO 
PRALENKIMAS

Estijos TSR pramonė jau
1947 metais pasiekė savo prieš
karinį lygį. 1948 metais vyko 
tolesnis gamybos pakilimas. 
Reikia pažymėti, kad respubli
kos pramonė dar pernykščių 
metų gruodžio mėnesio pirmai 
dienai viršijo metinį planą; 
Bendrai gi pramoninės produk
cijos gamyba respublikoje, pa
lyginti su 1947 metais, padidė
jo daugiau kaip vienu trečda
liu.

Pramoninės produkcijos gamy
bos apimtį, kuri buvo numaty
ta 1948 metų valstybiniame 
plane, visa respublikos pramo
nė įvykdė 114 procentų.

CHEMIJOS PRAMONĖS
PUIRUS PAKILIMAS

Pati stambioji Estijos p r. 
monės šaka yra skalynų - che
mijos pramonė. Skalynų basei
no darbininkai ir specialistai
1948 metus pažymėjo įžymiais 
laimėjimais. Kombinato “Es- 
tonslanec” kalnakasiai įvykdė 
metinę programą prieš laiką. 
Skalynų gavimas, palyginti su 
1947 metais, . padidėjo pernai 
daugiau kaip dviem penktada
liais, darbo našumas padidėjo 
22 procentais. Skalynų gavimo 
pramonės produkcijos apimtis, 
palyginti su prieškariniu metu, 
padidėjo dvigubai. Skalynų sa
vikaina sumašinta 27 procen
tais.

Skalynų gavimas mašinomis, 
palyginti su 1947 metais, pa
didėjo 97 procentais, kombi
nato “Estonslanec” šachtų 
rūpinimo naująja tarybine 
chnika ir mechanizavimo 
lingo augimo dėka.

Skalynų baseino 
vimas yra naujai 
pramonė. Pereitais 
dėjo veikti dujinės 
pirmgfrnis — nauja

a-

ap-
te-
ga

pasididžia- 
įkurta dujų 
metais pra- 

pramonės 
\ skalynų

dujų gamykla ir dvi galingos 
šachtos, aprūpintos pačia mo
derniąja technika.
PERVIRŠYTAS 1948 METŲ 

PLANAS
Daugumas Estijos pramoni

nių įmonių viršijo 1948 metų 
planų tiek bendros produkcijos 
atžvilgiu, tiek ir natųra svar
biausių pramoninės produkci
jos rūšių atžvilgiu. Antai, stam
bios elektrinių motorų gamy
klos “Volta” kolektyvas vienu 
trečdaliu viršijo metinę užduo-

Fabriko 
viršum

Gerų rezultatų pernai pasie
kė Estijos tekstilininkai.. An
tai, fabriko “Punane Koit” ko
lektyvo pasiekimai. Bendros 
produkcijos išleidimo užduotis 
buvo įvykdyta spalio penktą 
dieną, o nomenklatūros — vie
nu mėnesiu vėliau., 
darbuotojai pagamino
programos per šimtą tūkstan
čių metrų audinių ir daugiau 
kaip 280 tūkstančių porų ko
jinių bei puskojinių. Jau gruo
džio mėnesį buvo pasiektas 
1950 metų produkcijos išleidi
mo lygis. Per metus sutaupyta 
žaliavos ir pagalbinių medžia
gų už 745 tūkstančius rublių. 
Iš sutaupytos, žaliavos papildo
mai pagaminta per 200 pūkš
tančių metrų audinių. Per me
tus fabrikus davė valstybėj, per 
5 milijonus rublių viršurdpla- 
ninių sankaupų.

If kitų pramonės šakų įmo
nių darbas pasižymėjo stam
biais pasisekimais. Miško ir 
Popieriaus Pramonės Ministe
rijos įmonės įvykdė metinį pla
ną 122 procentais, Vietinės 
Pramonės Ministerijos—118 %, 
Maisto Pramonės Ministerijos 
—116%, Civilinės Butų Staty
bos Ministerijos — 122%, ga
mybinės kooperacijos pramonė 

•— 126 procentais. Reikia pa-, 
žymėti, kad respublikos gamy
binė kooperacija savo penkme
čio planą bendros produkcijos 
apimties ^atžvilgiu jau įvykdė 
1948 metų spalio pirmai dienai.

DARBININKAI DIDINA 
DARBO IŠNAŠUMĄ

Rezultate 1948 metais respu
blikoje viršum plano yra išleis
tas didelis kiekis tokių pramo
ninės produkcijos rūšių, kaip 
elektriniai motorai, cementas, 
stiklas, fanera, popierius, deg
tukai, medvilniniai' ir vilnoniai 
audiniai, trikotažo baltiniai, 
avalynė ir tokių maisto produk
tų, kaip mėsa, mėsos ir žuvies 
konservai, sviestas, makaronai, 
konditerijos gaminiai ir pan.

• Estijos įmonėse smarkiai au
ga stachanovinis sąjūdis. Pa
daugėjo eilės lenktyniaujančių
jų dėl penkmečio įvykdymo 
prieš laiką. Daugelis stachano- 
vininkų, pralenkę laiką, įvykdė 
savo individualinius penkme
čius ir davė po dešimt ir dau
giau metinių normų.

Estijos pramonės darbinin
kai ir spacialistai aktyviai da
lyvaudami visuotiniame sąjū
dyje dėl ekonomijos, davė vals
tybei per 120 milijonų viršum- 
planinių sankaupų.

Gerus rodiklius turi respub
likos transportas. Estijos gele
žinkelio darbuotojai sėkmingai 
įvykdė metinį jlakrovimo pla
ną. Estijos'jūros laivininkystė 
dar gruodžio mėnesio viduryje 
įvykdė užduotį tonų atžvilgiu 
101 procentu ir pagal tonas- 
mylias — 106 procentais. 1948 
metais - krovinių pervežta 20 

■ procentų daugiau, kaip 1947 
metais.

PASIEKIMAI ŽEMĖS 
ŪKYJE

. žymūs Estijos TSR pasieki
mai ir žemės ūkio srityje. Res
publikos darbo valstietija po
kariniais metais atliko rimtą 
darbą gyvulininkystės išvysty
mo, pasėlių plotų atkūrimo ir 
derlingumo padidinimo srityje. 
1948'- metų pasėlių plotų prie
auglis, palyginti su pereitai
siais metais, sudaro 43.7 tūks
tančio hektarų. Pernai valstie
čiai prieš laiką įvyl’dė valsty
binį duonos paruošų planą ir 
pristatė viršum plano per 500 
tūkstančių pūdų grūdų. Estijos 
TSR bendro grūdinių kultūrų 
bei bulvių surinkimo, o taip 
pat ir derlingumo atžvilgiu vir
šijo prieškarinį lygį.

Estijos darbo valstietija vis 
ryžtingiau stoja į kolektyvizavi

mo kelią. Jei prieš 1948 metų 
pavasario sėją respublikoje* bu
vo 59 kolektyviniai ūkiai, tai 
į metų pabaigą jų jau buvo 
417. .

Jaunieji kolektyviniai ūkiai 
sėkmingai užbaigė žemės ūkio 
metus. Kolektyvinių ūkių der
lius 20 procentų didesnis už 
individualinių ūkių derlius, 
žymi kolektyvinių ūkių daugu
ma išdavė kolėkty vininkams 
už vieną darbadienį nuo. 6 iki 
8 kilogramų grūdų. Kolektyvi
niuose ūkiuose sparčiais tem
pais vystosi visuomeninė gyvu
lininkystė. 1948 metais stam
bių raguočių prieauglis sudarė 
3,5 procentus, kiaulių — 15f 
procentą, avių — 14 procentų.. 
Kolektyvinių ūkių ferma tampa 
svarbiausių visuomeninių paja
mų šaltiniu.
' Rimtų laimėjimų ' pasiekė 
respublikos tarybiniai ūkiai. 
Pagal pieno melžimą jie užima 
pirmą vietą tarp visų Tarybų 
Sąjungos tarybinių ūkių. .

LIAUDIES GEROVĖS 
PAKILIMAS

Praėjusieji metai pažymėti 
tolesniu Estijos respublikos gy-

ATMINČIAI
Mano mylimo sūnaus ir mūsų brolio

JUOZO ČERKAUSKO
kuris mirė spalių 25, 1948 m 

Vilniuje, Lietuvoje.

Anne Cherkauskas ir šeima
Scranton, Pa

BOSTON, MASS
Radio« Komiteto Žinios

būrelis 
kur visi 
smagiai.

Į Gintarų Krašto (Amber- 
land) radio programos komite
to rengtą “Whist Party,” kuri 
įvyko vasario 12 d., So.. Bosto
ne, susirinko gražus 
simpatikų - rėmėjų, 
praleido laiką labai
Tiesą pasakius, ir gana nervuo- 
tai, nes kažkaip lošimas beveik 
visiems gana prastai klojosi.

Pirmininkas S. Zavis, sura
minęs šiek tiek publiką, per
statė A. Kupstį tarti keletą žo
džių apie mūsų bėgamuosius 
radio reikaliukus. Kupstis pasa
kė gražią prakalbėlę, paaiškin
damas svarbą ir siekius mūsų 
programos organizaciniam mū
sų gyvenime, kad tik nuosava 
radio programa ‘gali aptarnau
ti mūsų organizacinius reikalus 
be iškraipymų ir pašaipų, ir 
burti mus į krūvą kultūrinėj 
veikloj. Palaikymas radio pro
gramos, suprantama, susirišęs 
yra sU tam tikromis išlaidomis.

Kadangi paramos mes nega
lime tikėtis iš niekur kitur,’ačiū visiems atsilankiusiems ir 
kaip tik iš Savo tarpo, tai ir 
kreipiamasi pas čia esančiuo
sius, po kiek kas pasižada 
duoti paramos per šiuos metus 
radio programos palaikymui. 
Moterys jau pradėjo pulti su 
komplimentais.kad Kupstis,bū
damas pasekmingiausias Real i neapsižiūrėjimą 
Estate biznierius So. Bostone, • nelis buvo biskelį praviras*

pats vienas gali šių programa 
išlaikyti ir siūlyti jam visokių 
patarimų. Tik gaspadinių pasi
rodymas su kava ir pyragai
čiais išgelbėjo jį iš keblios pa
dėties. Ataka atslūgo.

Pirmininkas paaiškino bėga
mųjų reikalų stovį, geri drau
gai sumetė $85 dėl pradžios^ ; 
Aukavo sekamai: po $10: Bal
tušis ir Zavis; Taraška pasiža
dėjo $10, įmokėjo $2. Po $5: . 
Niaura, Musteika, G. Likas, ' 
Norbutienė, Buzevičius, Damb
rauskas, Kupstis ir geras drau
gas. $2.50—Freimantienė. $2 
— John Borish? Po $1: ču- 
berkienė, Starkus, Belekevičie- 
nė, Matulytė, Gitzienė, Kardo- 
kas, Kazlauskienė, Kukaitis, 
Freimantas, jaunoji Freiman
tienė, Petraitis, Niukas, But
kus, Grigaliūnienė, Kavoliūnie- 
nė, Tamašauskienė, Kvietkaus- 
kienė ir Likieriė. Gasper — 50c. 
Pelno nuo įžangos liko $'23.50.

Vaj’de Centpalinio Amber- A 
land komiteto, tariu širdingą

už gausias aukas.
Pirm. 5. Žavia.

John Mitchell, 55 m., uždu
so gasu savo bute, Flushinge. 
Menama, kad tai įvyko per

— vienas kra-

Valdinis butams viršininkas (housing expeditor) 
Tighe Woods (dešinėje) kalbasi su Brent Spence, 
kongresinio bankiniams reikalams prižiūrėti komiteto 
pirmininku. Woods sakė tam komitetui, kad namų 
savininkai kels randas 50 iki 60 nuošimčių, jeigu rendų 

■ kontroles Įstatymas nebus pastiprintas ir pratęstas 
dvejiems metams.

vėnioj ų gerovės pakilimu. Val
stybinėje ir kooperatinėje pre
kyboje padidėjo^ pramoninių ir 
maisto prekių pardavimas., žy
miai sumažėjo žemės ūkio pro
duktų kainus.

— Atiduoti visas savo jėgas 
ir mokėjimų kovai dėl pokari
nio- penkmečio įvykdymo per 
ketverius metus, dėl kolektyvi
nių ūkių santvarkos laimėjimo 
respublikoje—šiuo šūkiu vado
vaujami dabar savo darbe Es
tijos darbo žmonės.

Prekybinė Lenkijos Sutar
tis su Holandija

Varšava. — Lenkija ir 
Holandija pasirašė preky
bos sutartį 1949 metams. 
Prekyba bus mainais iki 
$22,000,000 vertės iš vienos 
ir antros pusės. Rolandai 
siųs Lenkijai gumų, cinų, e- 
lektriniai-techninius įrengi
mus ir kt. Lenkija už tai 
gabens holandam anglį, ma
šinas, cementų, popierį, me
džius ir t.t. *

4 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Vasario 23,1949
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1948 metų spalio mėnesį 
Lietuvos Komunistų Parti
ja minėjo trisdešimtmetį 
nuo savo pirmojo suvažia
vimo dienos.

1949 metų vasario 15 
dieną ji sušaukė savo eilinį 
šeštąjį suvažiavimą.

Didžiuliai pasikeitimai 
įvyko per tą trisdešimtme
tį. Lietuvos Komunistų 
Partijos pirmasis suvažia
vimas posėdžiavo pogrindy
je, 1918 metų vokiškosios 
okupacijos laikotarpiu, šeš
tasis suvažiavimas susirin
ko laisvame Vilniuje, Tary
bų Lietuvos sostinėje. Lie
tuvos Komunistų Partijos 
eilėse yra jau nebe šimtai, 
o dešimtys tūkstančiu par-

įtaką jų marksistinės ideo
logijos formavimuisi. V. 
Mickevičius — Kapsukas 
(1880 - 1935) cariniame

tijos narių. kalėjime ir ištrėmime Ši
ls Istorijos ibire susitiko su M. Frunze,! 

Lietuvos Komunistų Par- J. Sverdlovu ir kitais. Pa-
tija susikūrė netarpiškoje bėgus iš Sibiro 1914 metų

uiniuiiiiiiyiuniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiHiiuiiiHiffl

TELEPHONE
STAGG 2-5013

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISMUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Luisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
| 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
^7

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 kairiomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

x ‘ EVergreen 7-4774

/ . f

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
X *

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

(Kampas 68th St.) \

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir it., 
telefonuokite:

Slloretoad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui - 

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

FUNERAL HOME, Ine., 3,54 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Rašo Ii. Šarmaitis

Didžiosios Spalio Socialisti
nės revoliucijos Rusijoje 
idėjų, bolševikų partijos 
idėjų įtakoje. Toms idėjoms 
išsiplėsti Lietuvoje dirvą 
paruošė visa ligšiolinė rai
da darbininkų judėjimo, 
kuris vystėsi tampriame 
ryšyje su Rusijos revoliuci
niu judėjimu.

Senieji darbininkų judė
jimo dalyviai, vėliau Lietu
vos Komunistų Partijos or
ganizatoriai, ne kartą susi
tikdavo su Rusijos bolševi
kais, kurie padarė lemiamą

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

RES. TEL.
HY. 7-3631
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pradžioje, V. Mickevičius- 
Kapsukas- Galicijoj palaikė 
ryšius su V. L Leninu. Čia 
pat susitikdavo su Leninu 
Lietuvos socialdemokratinio 
judėjimo dalyviai P. Mažy
lis, V. Didžiulis, P. Eiduke
vičius ir kiti.

Dar iki 1917 metų Spa
lio revoliucijos Rusijoje gy
vavo lietuviškosios bolševi
kų organizacijos Petrogra
de, Maskvoje, Voroneže, 
Dorpate ir kitose vietovėse. 
Tuo metu savo bolševikinę 
veiklą pradėjo poetas Ju
lius Janonis, V. Riekašius, 
Karolis Požėla ir kiti Lie
tuvos proletariniai revoliu
cionieriai. Po Spalio revo
liucijos lietuviškosios bolše
vikų organizacijos dar la
biau. išaugo.

Partijos Susikūrimas
Visoje Lietuvoje sukur

tos komunistinės organiza
cijos susivienijo pirmajame 
Lietuvos Komunistų Parti
jos steigiamajame suvažia
vime, įvykusiame 1918 me
tų spalio 1 — 3 dd. Suva- 

Į žiavimas įvertino einamąją 
padėtį, nubrėžė artimiau
sius partijos uždavinius, iš
rinko partijos vadovybę — 
Centro Komitetą.

Jaunoji komunistų parti
ja išplėtė darbą Lietuvos 
darbo .masių tarpe. Ji sto
jo proletarinės revoliucijos 
Lietuvoje priešakyje, vado
vavo darbo žmonių kovai 
dėl vokiškųjų okupantų iš
vijimo iš šalies, dėl smeto
ninės — kaizerinės “Tary
bos” komitetu nuvertimo, 
dėl Tarybų valdžios organų 
sukūrimo. Plačiųjų Lietu
vos darbininkų ir valstiečių 
masių kovos rezultate,. ko- 
munistų partijai vadovau
jant, 1918 metų pabaigoje 
ir 1910 metų pradžioje di
desnėje Lietuvos teritorijos 
dalyje buvo įkurta tarybų 
valdžia. Tarybų Lietuvos 
vyriausybė, su Mickevi
čium - Kapsuku priešakyje, 
vykdydama darbo žmonių 
valią, įgyvendino šalyje di
deles socialines reformas.

Netrukus Tarybų Lietuvą 
užpuolė užsienio interventai 
ir vidines k-ontrrevoliucijos 
jėgos. Tarybų valdžia buvo 
nuslopinta. Lietuvos Komu
nistų Partija nuėjo į gilų 
pogrindį ir nelegaliose są
lygose ir toliau vadovavo 
revoliucinei darbo žmonių v 
kovai.

Partijos Veikla
1919 metų rudenį buvęs 

Dorpato universiteto stu-

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J.

Sietyno Gcncralės Pamokos įvyks 
ketvirtadienio vakare, vasario 24 
d., 8 v. v., vietoje trečiadienio va
karo, nes žinote, kad reikės važiuo
ti Brooklynan, dalyvauti Laisvės 
Bazaro programoje vasario 26 d. 
Tad būtinai dalyvaukite šj ketvir
tadienį, kad galėtume susitarti ko
kiu laiku važiuoti. — Jūsų Repor
teris“ (44-45)

NEWARK, N. J.
Dalyvaukite svarbiame susirinki

me —Free the Trenton Six susi
rinkimas. .Terrace Room (Mosque 
Theatre), 1020 Broad St. Vasario 
24 d., 8:30 v. v.> Kalbėtojai: O. John 
Rogge, buvęs pagelb. J. V. prokuro
ro, kuris dabar veda bylą už Tren
ton šešis areštuotus jaunuolius: 
William L. Patterson, Civil Rights 
Congress, nacionalis sekretorius; 
Marian Perry, adv, NAACP Nat’J 
ofiso. Išgirskite teisybę kas liečia 
neteisingą, areštavimą šių nekaltų 
šešių asmenų. Įžanga 60c. (su tak
iais). Rengėjai — N. J. Komitetas 
Išlaisvinimui Trentono "šešių. •

(44-45)

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 23 d., 7:30 vai. vak., 946 E. 
78th St., netoli St. Clair Ave. Na
riai prašomi dalyvauti, nes kaip 
kurie nepasiėmė 'knygos Žmogus ir 
Mašina. Ateikite, gausite knygtj. 
Taipgi nepamirškite užsimokėti už 
duokles šiais metais, nes reikia šių 
sti į Cbntrą. —- Koni. (43-44) 

dentas komunistas Karolis 
Požėla Raseiniuose suorga
nizavo pogrindinio komu
nistinio laikraščio '“Tiesa” 
leidimą. 1920 metais jis 
persikelia į Kauną ir vado
vauja Lietuvos Komunistų 
Partijos pogrindinėms or
ganizacijoms.

Įveikdami žiaurų buržua- 
zin. valdžios terorą, Lietu
vos komunistai dalyvauja 
sukuriant masines profesi
nes sąjungas, vadovaja 
streikams ir demonstraci
joms, organizuoja darbinin
kus kovai dėl jų ekonomi
nės bei politinės būklės gy
nimo. Lietuvos Komunistų 
Partija aktyviai dalyvauja 
seimų bei savivaldybių rin
kimuose. Darbo žmonių iš
rinktieji deputatai - komu
nistai neilgai tegalėjo' ginti 
darbininkų % ir valstiečių in- 
teresų: buržuazinė vyriau
sybė suimdavo juos ir įkiš- 
davo į kalėjimus. Atkakliai 
komunistai kovojo profesi
nėse sąjungose su dešiniai
siais socialdemokratais, ku
rie, kad įtiktų buržuazijai, 
savo suskaldymo politika 
ardydavo profsąjunginio ju
dėjimo vienybę. Lietuvos 
profesinėse sąjungose ko
munistai išsikovojo daugu
ma. L-

Kova su Fašistine
Diktatūra

1926 metais lietuviškoji 
buržuazija, numetus demo
kratinę iškabą, nustatė at
virą fašistinę diktatūrą. 
1926 metų gruodžio* 17 die
nos fašistinį perversmą 
įvykdė reakcinės partijos — 
tautininkai ir krikščionys- 
demol$ratai, liaudininkams 
ir dešiniesiems socialistams, 
įėjusiems tuomet į vyriau
sybę, visiškai nesiprieši
nant. -Šalyje sustiprėjo fa
šistinis teroras. Darbininkų 
organizacijos buvo sutriuš
kintos. Nuo smetoninių bu
delių kulkų žuvo vadovau
jantieji Lietuvos komunis
tinių organizacijų darbuo
tojai: K. Požėla, J. Greifen- 
bergeris, K. Giedrys, R. 
Čarnas.

Šiomis kruvino teroro 
dienomis į žuvusių bei įkiš
tų į kalėjimus draugų vietą 
partija iškelia naujus vado
vus. Lietuvos pogrindinių 
komunistinių organizacijų 
priešaky stoja Antanas 
Sniečkus (dabar Lietuvos 
Komunistų Partijos CK se
kretorius), jo artimiausieji 

i bendražygiai Juozas Gare
lis, Kazys Preikšas, Motie
jus Šumauskas, Vladas 
Niunka, Balys Baranaus
kas ir kiti. ;

Komunistų vadovaujami, 
Lietuvos darbo žmonės ėmė 
atkurti savo sutriuškintą
sias orgarfizacijas. 1931 
metais komunistai laimėjo 
ligonių kasų tarybų rinki
muose, gavę Kauno ligonių 
kasos Taryboje 11 iš 20 
vietų. Tokią pat pergalę 
komunistai laimėjo ir eilė
je provincijos centrų (Pa
nevėžyje, Biržuose, Telšiuo
se ir k. k.). Lietuvos komu
nistai aktyviai dalyvavo 
Suvalkijos valstiečių nera
mumuose 1935 metais, va
dovavo visuotiniam Kauno 
darbininkų streikui 1936 
metų birželio mėnesį.

Lietuvos Komunistų Par
tija ėmė telkti darbo žmo-. 
nių jėgas Lietuvos nepri-, 
klausomybei ginti. Komu
nistų partijos politikos tei
singumu Lietuvos liaudis 
dar sykį turėjo progos įsi
tikinti josios nacionalinio 
pažeminimo, dienomis: 1938 
metų kovo mėnesį buržuazi
nė Lietuva, poniškos Lenki
jos kariuomenei grąsinant 

įsiveržti, buvo priversta at
sisakyti savo teisių sostinei, 
Vilniaus miestui, o 1939 
metų kovo mėnesį ji neteko, 
savo vienintelio uosto — 
Klaipėdos, kurį užgrobė 
hitlerine Vokietija. • K

Kai 1939 metų rugsėjo 
mėnesio pradžioje hitlerinė 
Vokietija užpuolė Lenkiją, 
dar labiau paaiškėjo pavo
jus, ..kuris gręsė Lietuvos 
liaudžiai iš fašistinių agre
sorių pusės. Tomis fašisti
nio plėšimo dienomis Lietu
vos liaudžiai į pagalbą atė
jo Tarybų Sąjunga. Ji grą
žino lietuvių tautai josios 
senovinę sostinę Vilnių ir 
kartu sudarė su Lietuva 
sutartį dėl savitarpio pa
galbos prieš agresorių.

(Daugiau bus)

Cleveland, Ohio
Bendras parengimas su žais

lais ir šokiais įvyks vasario 27 
d., Lietuvių svetainėj, 6835 
Superior Ave. Pradžia 2 vai.1 
po pietų. LDS 55-ta ir LLD 
22-ra kuopos rengia smagų 
pažmonį su žaislais ir šokiais.

O kas svarbiausia, tai kad 
įžangos .nebus.

Šitame parengime tikrai bū
site patenkinti* Mūsų geros 
gaspadines tikrai pagamins 
skanių lietuviškų valgių, o 
skaniai pasivalgius bus gero 
ir įsigėrimo, Gi geriausi žai
dėjai gaus dovanas.

Todėl, gerbiamieji kuopos 
nariai ir clevelandiečiai, esa
te kviečiami į šią linksmą su
eigą, nepamirškite ateiti, pa
sižymėkite ant kalendoriaus 
dieną, o pamiršę gailėsitės.

Muzikantas bus geras, jau 
daug metų kaip pas mus ne
grojo, bet būsimam parengi
me palinksmins visus. Vardo 
nesakysiu, kaip ateisite, daži- 
nosite. Visi ir visos vasario 
27 d. LDS 55-tos ir LLD 22- 
ros kuopos parengime daly
vaukite.

Rengimo Komisija.

Lowell. Mass.
Kultūros Ratelis Rengia 
Gražų Bankieta Paramai 
Gintarų Radijo Pusvalandžio

Lowellieciai visados neblo
gai rūpinosi palaikymu Gin
tarų — “Amberlando” radijo 
pusvalandžio, per kurį kas 
sekmadienio rytą, 9 vai., duo
dama gražios programos ir 
profesorius F. Kubilius tei
kia labai vertingus praneši
mus’ iš Tarybinės Lietuvos ir 
kitų pasaulio kampų, žmonės 
tais pranešimais ir 'gražiomis 
programomis labai esti paten
kinti ir jas gerai remia.

' Ką pirmiau rėmėme, tai bu
vo pirmiau ir to negana. Mes 
visuomet turime rūpintis gero
mis organizacijomis arba 
įstaigomis, kurios neša didelę 
nauda visuomeniškiems reika- 

flams. . O radijas yra nepava
duojamai svarbus reikalas),

Kad dar geriau paremti, ne- 
gu iki šiol, tai Kultūros Ra
telis, kuris ir susitvėrė radijo 
pusvalandžiui ir kitokiems 
kultūros darbams palaikyti, 
rengia šaunų bankieta su gra-

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas ' ‘ !
417 Lorimer Street

: - Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių
■ , gražus pasirinkimas. 

žia dainų programa, šį sek
madienį, vasario 27 d., 2 vai. 
p. p., Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo viršutinėj svetainėj, 14 Ty
ler St. Visas pelnas skiriamas 
vien tik radijo pusvalandžio 
palaikymui.

Todėl mes, tikėdami plačios 
visuomenės atjautimu, prašo
me visų ir iš visur skaitlingai 
dalyvauti, kad šiam be galo 
vertingam tikslui bendrai si> 
teikti gražiausią paramą.

čia ne vien Lowellio lietu': 
vių reikalas, bet kartu ir pla
čiosios apylinkės lietuvių. Yra 
užkviesti šie dainininkai pro
gramą pildyti: Bob Niaura, 
Stasys Paura, Ruth Gitzus ir 
jos sesutė Emma ' Chulada. 
Taipgi mes prašome ir Nor
wood© Vyrų Chorą, kas būtų 
dar pirmu kartu Lowellyj*

Ruoškitės visi, kaip daini
ninkai, taip ir dainų mylėto
jai iš visur.

J. M. Karsonas.

LAISVĖS 
SPAUSTUVĖ

GALI JUMS PATARNAUTI
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 išjietuvių į anglų kalbas.

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

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisves 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 1. 
BUYUS 

, (BUYAUSKAS)

□

• 1 . .

Laidotuvių Direktorius
□ □ □

• 426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
X

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

x Tel. EVergreen 8-9770

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam "reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ specialistai.
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G
Tel. EVergrecn 7-6238
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Tėvo Automobiiiumi <
Nuvažiavo Kalėjimai! O

. — SPastebėjus keistai ir per 
greitai vingiuojantį New Yor- 
ko gatvėmis auto, policija • • • pradėjo ji vytis, o vejamasis- 
dar labiau vingiuoti. Važiuo
damas po 70 mylių per va
landą greičiu jis pravažiavo 
17 raudonų šviesų, užvažiavo « 
ant šaligatvio, važiavo prieš 
trafiką vienšoniškomis>gatvė
mis.

Kuomet auto sustabdė, jame 
rado 17 metų vyruką, vairuo
jantį bei leidimo, tėvo mašina, 
duota jam tik išbandyti vaira
vimą arti namų Long Islando 
kaime. Vyruką areštavo.

Kitoje vietoje, Queense, vy
damiesi panašų auto susižei
dė du policistai. Vejamasis 
pabėgo.

■1 *-1 '♦ ✓ ■
SKELBKITĖS LAISVĖJE

-r*"

M

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.* 

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

, lūs ‘ ir krajavus 
k sudarau su ame- 
|\ rikoniškais. Rei
ff kalu! esant ir; 
Spadidinu tbkio 
r dydžio, kokio pą- ; 
’ 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 5-6191f

v®

Aa

Egzaminuojant Akis,: 
:: Rašome Receptus : 

Darome ir Pritaikome Akinius;

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST.' 2-8342

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

•^6 i
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Dovanos Bazarui

šeštadie

Kelrod Laisvės Bazara

VASARIO-FEBRUARY
PAJ1EŠKOJ1MAI

DIENRAŠČIO LAISVES

BAZARAS■V aBB .■ R

111 AINSLIE STREET

Ištisas 3 dienas šokiai, dainų programa
>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<

BAR & GRILL
LIBERTY

AUDITORIUM Valandos

110-06 Atlantic Avenue Telefonas EVergreen 4-0203
Peter Kapiskas

TONY’S
i

GERAI PATYRĘ BARBERIAI
nuo

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

BROOKLYN, N282 UNION AVENUE
Tel. EVergreen 4-9612

kad 
vaikai

Brook- 
mezgi- 
(rankų

Telefonas
EVergreen 4-7729

Šv. Jurgio Draugystes 
Balius

Telefonas
EVergreen 4-9407

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

Mrs. Isabelle Ellison, 44 me 
tų, rasta užsidusinusi gasu sa 
vo bute, New Yorke.

i u s k as;
E. prosą

A. PAVIDIS DU ORKESTRAI
Gros lietuviškus ir amerikoniškus šokius

Kreipkitės kas vakarą 
nuo 7-tos vai.

šeštadieniais ir Sekma
dieniais ištisa dieną.

pai ir gėrimai
Peter 

KAPISKAS

Juozas Z a 
Brooklyn, N. 
ii* ice . break ei

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Laisves Bazaran Atvyks 
Svečių Iš Toliau

Geri Valgiai laukia jūsų visada 
DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Degtinės, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

nuo kurių išplėšime 
šiandien, > negalės 

kada 
turės

Penktadicnj ir šeštadienį

STANLEY ZUBAVIČIUS 
Akountentas

Conn 
veika 
ward 
John 
Bridgeport 
reika, I|’klyn, N. Y. Viso $13

balandžio 10-tą lie
tą dieną teatrų 

lankytojai di- 
turės tikietus ir 
veikalo “Gieda 

Jonas Juška-

Šį šeštadienį, vasario 26 d., 
įvyks šv. Jurgio Draugystės 
balius. Bus Grand Paradise 
Salėje, 318 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Pradžia 7 :30 v. v.

Antano Pavidžio 2 orkestrus 
gros lietuviškus ir ameriko
niškus kavai k uis šokiams. 
Įžanga 60c, taksai įskaityti*

, Šios draugystės baliai visa
da būna skaitlingi ir links
mi, tad ir šiuom kartu turėsi
me progos pasilinksminti. 
Kviečiame visus didžiojo New 
Yorko apylinkės lietuvius da
lyvauti. J. Yasiūnas.

Visuomet klauskite kelio į 
Richmond llill (ne į Rich
mond). Liberty Auditorija 
randasi prie’ kampo Atlantic 
Avė. ir HOth St. Privažiuo
jama keliomis linijomis:

BMT Jamaica traukiniu iki 
lllth St. stoties. Eiti du blo
kus.

Independent Jamaica eks
presiniu traukiniu iki Union 
Turnpike-Kew Gardens sto
ties. Stotyje išsipirkti , už 2 
centus transfėrą ir sekti rody- 

c v
klį iki Q-37 buso. Iš buso iš
lipti prie Atlantic Avė., sker
sai gatvę nuo auditorijos.

DD*C D A t? 411 GRAND STREET /jU!Ii0 DAll BROOKLYN, N. Y.

* Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

Pudims, fireside cape; Mrs. 
M. Valacka, two bath towels 
and one wash cloth, I>?e & 
Al Valacka, potholders; Mrs. 
A. Pudimas, priejuostęMrs. 
A. Arison, Stratford, Conn., 
satin nightgown; Alma & 
Bob Bruwer, Fairfield,'Conn., 
rankom nųmcgstaš pirštines: 
•John Rigely, Milford, Conn., 
cribbage board, complete pins 
and cards, rankų darbas.

Širdingai dėkojame už gra
žias dovanas. Bazaras artėja, 
dar. vis trūksta dovanų. Bū
tų gerai, kad, kurie aukos do
vanas bazarui, galėtų jas tuo
jau pristatyt į Kultūros Cen
trą ar į Laisvės raštinę, kad 
galėtume turėt pakankamai 
dovanų išstatymui bazarui 
prasidėjus*

L. Administracija.

BMT Fulton-Lefferts trauki
niu iki Greenwood Avenue 
(111th St.) stoties. Eiti 4 
blokus.

Atlantic-22 busais iki HOth

Ju kelionė 
nė, Shillings, P. 
Paliokai tis, 
vinienė, 36 
sins k as, A. 
ir Beržinispenktadienį

bazare. Drauges ne
dovana bazarui — 

lioja, kad ją laimėti.
Stasys pažadėjo įdėti

Balandžio (April) 
dieną, Liberty Auditorijoj, 
Richmond Hill, bus vaidina-' 
mas gražus veikalas “Gieda 
Gaideliai.’’ Jį vaidins Liau
dies Teatro aktoriai, kurie jau 
sušilę mokinasi, praktikuoja. 
Aktoriai yra surinkti geriausi, 
ką mes turime, visi meno ve
teranai, pritaikinti veikalo 
charakteriams. Nėra abejo
nės, kad jie vaidindami per
duos žiūrėtojams veikalo dva
sią ir žavės juos.

Komisija darymo tikietų 
buvo apskaičiavus, kad tikie- 
tai galima daryt po $2.00 to
kio gražaus veikalo pamaty
mui* Bet padiskusavus šį 
klausimą, komisija nusileido 
ir padarė tikietus tik po $1.25, 
sakydama, kad reikia žiūrėt 
į meną, o ne į pinigus.

Patartina greit nusipirkti ti
kietus, kad užtikrinus įėjimą 
į svetainę. Tikietų gi bus 
parduota tik tiek, kiek į sve
tainę žmonių telpa. Nors mes 
vaidinsimi nemažoj svetainėj, 
Liberty Auditorijoj, bet vis- 
tiek nesitikim, kad visi tilpsit, 
nes, mat, tą dieną Brooklyno 
ir apylinkės žmonės gūžėto 
gūžės į Liberty Auditoriją. Ir, 
žinoma* kas gi galėtų išlaikyt 
nematęs tokio stebuklingo vei
kalo, kaip kad “Gieda Gaide
liai,” kuris buvo vaidintas Lie
tuvoj, Valstybės Teatre, su la
bai geromis pasekmėmis.

Taigi, šitas rašinėlis lai bū
na kaipo perspėjimas visiems 
Brooklyno ir apylinkės pramo
gų rengėjams, kad jie jokių 
pramogų 
rengtų, nes 
bei pramogų 
džiumoj jau 
eis pamatyt 
Gaideliai.”

Šeštadienį Dainuos 
no Choras, vad. Walter Žul

vakarą didis išpardavi- 
gražių ir naudingų dova- 
Kas vakarą vaišės.

Laisvės bazaras įvyks Li
berty Auditorijos gimnastų 
salėj’e — toje pačioje, kurioje 
įvyko Laisvės ir East New 
Yorko-Richmond Hill organi
zacijų labai sėkmingi bankie-

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: jHHAV 
( 1— B vakaro

Penktadieniais uždarytą

Mr. ir Mrs. Rigely, iš Mil
ford, Conn., lankėsi Lietuvių 
Kultūros Centre ir atvežė do
vanų ir blanką su pinigiškom 
aukom. Pinigais davė—Alma 
& Bob Bruwer, Fairfield, 

$5. Mrs* Emily Mu- 
Mil ford, Conn. $3. Ed- 
Mureika $2. Po $1 : 
Rigely, J. Mockaitis, 

Conn, ir A. Mu-

Dovanos šiomis paskutinė
mis dienomis ateidinėja kas 
dieną gausyn. Ne visas bes\i- 
spėsime priruošti spaudai ir 
paskelbti pirm bazaro. Tad 
norintiems viską pamatyti, iš 
visko pasirinkti geriausius, 
gražiausius daiktus, verta 
pradėti nuo pradžios, ateiti į 
bazarą jo atidarymo vakarą.

Bazaras prasidės šio penk
tadienio vakarą, 25-tą vasa
rio. Baigsis sekmadienį, 27-

Binghamton, N.' Y 
Feb. 18, 1949. . 

Gerbiami Laisviečiai: '
Laisvės bazaro metu tikiuo 

si būti Brooklyne 
ni, dalyvauti giminaičio vestu 
vėse .o penktadieni ir sekma 
dieni 
trikienės 
dresė—v 
Net 
dešimkę,! kad tik daugiau lai
mėjimo bilietukų galėčiau nu
sipirkti. Spėju, kad daug 
svietelio teks pamatyti, daug 
pažįstamų sueiti.

Iki pasimatymo, 
Paulina Jasilionienė.

Jicškau kambario Brooklyno, ųnoj 
kosiu ?10 j menesį. Malončįkito -pra
nešti Jonui Ignatavičiui, 427 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y. (43-44)

JOSEPH BALKAITIS
BAR & GRILL

Kriaučių Atydai
Vasario (Feb.) 2.- 

lietuvių kriaučių svarbus susi
rinkimas, 7 :30 vakaro, Lietu
vių Amerikos Piliečių ' Klubo 
patalpoje. Kliaučiai. ir kriauč- 
kos, dalyvaukite visi ir visos, 
nes susirinkimas yra svarbus. 
Taipgi praneškite ir savo 
draugams, kad dalyvautų. Jū
sų noatėjimas į susirinkimą 
gali jums patiems padaryti 
žalos* , J. S.

Laisviečius atlankė balti- 
morietė Mrs. Deltuva. Ji bu
vo atvykusi į Brook lyną daly
vauti laidotuvėse Vinco Ku- 
nickio, gyvenusio 22 Ainslie 
St. Jis mirė vasario 15-tą, pa
laidotas 19-tą.

Viešnia, lydima jaunuolio 
Kunicko, buvo nuvykusi pa
matyti Lietuvių Kultūrinį 
Centrą, jo darbymetę. Ji pa
reiškė didį pasitenkinimą cen
tru, jo reikalams dovanojo 
penkinę.

LITUANICA SQUARE .

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

. SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

Daugiau aukų gauta: Anta
nas Leimonas, savininkas To
ny’s Up-to-Date Barber Shop. 
306 Union Ave., Brooklyne 
davė $5.

Kazys Balčiūnas, brookly- 
nietis, $2.

Eva s Andrušaitienė, brook- 
lynietė, $1.

Daiktais
Vincas ir Ona Venskūnai,

dainuos chorai 
tynas. Ir kas 
Kas 
m as

UP-TO-DATE -J

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENVĘ

Nebuvimas Mokyklų 
Skriaudžia Vaikus

Ką mokytojų, taipgi ben
dros tėvif ir mokytojų organi
zacijos, darbininkų partijos ii; 
kitos liaudies organizacijos se
niai kalbą dėl stokos moky
klų, tą patvirtino ir pačios 
miestavosios švietimo tarybos 
paskirta specialė komisija.

Toji komisija per savo pir
mininką James Marshall ra
portavo, kad New Yorko 
miestui tuojau reikia 153 nau
jų mokyklų ar kur nors su
rasti tinkamą vietą mokymui 
215,000 daugiau vaikų, kurie 
pirmu kartu pradės lankyti 
mokyklą 1954 metais. Savo 
reikalavimą remia faktais, su
rankiotais bėgiu 8 mėnesių.

Tų mokyklų stafyba kainuo
tų $272,622,000. Tai daug 
pinigų, tačiau jų reikia. Tei
singai Marshall pastebi: “tie 
vaikai, 
apšvietą 
džiaugtis tuomi, 
nors ateityje kiti 
mokyklas.”

Darbo žmonės, 
vaikų toji apšvieta išplėšiama 
•dėl nebuvimo tinkamų moky
klų ir pakankavo skaičiaus 
mokytojų, sako: “Meskite į 
šiukšlyną atombombų projek
tus, o duokite mūsų vaikams 
mokyklas*!” Tą obalsį matė
me desetkus, o gal ir,šimtus 
kartų darbininkų masiniuose 
mitinguose, gegužinės para

duose ir kitose, demonstraci
jose. T—as.

Richmond llill, N* Y., jo pa
ties darbo vazonui pastolis 
(stainless steel) su vazonu ii 
žolynu, lempa ir cigaretėms 
pelenine.

Elzbieta Kukėnas, 
lyn, N. Y., du gražius 
nėlius ir labai gražią 
darbas) priejuostę.

Viešnių-svečių- turėsime iš 
daugelio miestų. Dovanų, taip

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Brooklyno Sveikatos ir Kultūros 
klubo susiripkimas įvyks vasario 
24 d., 8 v, v. Laisvės salėje 419 
Lorimor St. Svarbu visiems na
riams dalyvauti, atsiveskite ir sa
vo pažįstamus, nes bus svarbi pro
jekcija skaitoma, sveikatos klausi
me. —J. W. Thomson. (44-45)

GYDYTOJAS ?

S. S. Locket, M. D.
223 South 4th Street į

BROOKLYN, N. Y. T
1—2 dienom |
6—8 vakarais T

Ir Pagal Pasitarimais. Į

Pinigais
Iš Los Angeles, Calif., M. 

Pūkis prisiuntė blanką vardu 
LLD 145 kp. ir $10. Aukavo 
sekamai: Po $1 : A. Talan- 
dzevičius, J. Rudaitienė, G. ir 
O. Bernotai. L. Peters, 64c. 
Po 50c: E. Slesariūnienė, M. 
ir J. Pupis, Pečiulis, Gaurila- 
vičius, Jakeliene, Deimentie- 

Repečkas, J* 
M. Pūkis.—M. Al- 
c. Po 25c : J. Je- 
Brent, H. Deiviene Sekamus daiktus atvežė Mr. 

ir Mrs. John Rigely, nuo 
bridgeportiečių (Conn.) — V. 
Michnavich, priejuosčių; A. 
Jocis, kojinių; Mrs. T* Sta
nciką, pin cushions; Mrs. A.

■j Visus širdingai kviečiame dalyvauti šiame Baliuje, kuris y 
j bus didžiausias visoje apylinkėje. Čia turėsite malonių su- į
3 sitikimų su savo pažįstamais ir pasivaišinsite skaniais už- p
j kandžiais ir gėrimais. — Kviečia RENGĖJAI.
4 ' K
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I 54-tas j 54-tas |

| METINIS BALIUS
:! Rengiamas ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖS !] 
P . ' įvyks I
y Šeštadienį, Vasario 26 |
I Grand Paradise Salėje
3 (Kampas Havemeycr St.) H

Penktadienį Dainuos 
Aido Choras, vad. Geo. Kazakevičiaus




