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Kaip danguj, taip ir ant 
žemes.

Žiupsnelis šventosios Tie-
Žmonių gadinimas. [sos.
Nesidžiaugia ir tiek.
Vyskupai ir komunistų 

spauda.

Štai dar vienas 
apie Staliną ir tarybų 
Chicago “Daily News’ 
pondentas Weller rašo
cagos menševikų dienraščio 
redaktorius užtvirtina, 
netiesa, “kad Stalinas ii 
klapčiukai nori sunaikinti 

Fligiją... Stalinas kovoja 
F prie?

tai prieš tas religines 
zacijas (bažnyčias), 
nepasiduoda Maskvos 
loi.“

£
*

nera- 
visiš-

Aš. manau, kad už 
pažinimą Grigaitis 
grieku atleidimo nei 
tj barzdotą prelatą Krupavi
čių. Kunigų Draugas 
tų tuojau jį prakeikti.

Argi Draugas kasdien 
šo, kad bolševikai nori
kai išrauti su šaknimis ir su
naikinti visokią religiją?

Kap tai galėjo būti, 
Grigaitis taip parašė be 
siklausimo pas savo 1 
prezidentą šimutį?

Bažnyčia jau kitas dalykas. 
Bažnyčia turi prisitaikyti prie 
valstybės sąlygų. Ar Ame
rikos valdžia toleruotų tokią 
bažiryčią, kurios dvasininkai 
taptų svetimų valstybių šni
pais ir suokalbininkais nu
versti respubliką ir Įsteigti 
fašistinę monarchiją ?

Tai kodėl “Maskva“ neturi 
teisės pasikalbėti su tokiomis 
bažnyčiomis, kurios yra sve- 

* timų valstybių agentūros ir 
kurios norėtų atsteigti kapita- 

’ lizmą?

tikėti bet tikra tie- 
John Foster Dulles, 
“valstybės sekreto- 

ėmė ir pateikė žiupsne-

Sunku 
sa, kad 
Dewey 
rius,
lį šventosios tiesos?

Jis pataria Amerikai gerai 
apsidairyti dėl šiaurinio At
lanto Pakto. Perdaug toli ei
nama. Jau siekiama karinės 
bazės Tarybų šalies kaimin- 
koje Noivegijoje. žygis pro
vokatoriškas. Dulles sako:' 

* Ar Amerikos žmonės pakęstų, 
“jeigu Sovietų Sąjunga pada
rytų militarines sutartis su 
kuria nors šalim prie mūsų 
rubežiaus?“

Tai sveika ir rimta pasta
ba.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

FILIBUSTERIS GRESIA PANAIKINT RENDU KONTROLE
* . * * v f—«

Džiūrimenai Teisme prieš 
Komunistus Sako, Būk Nieko 
Nežiną apie Komunistus
Prieškomunistinių Organizacijų Nariai Nuduoda, Būk Nieko 
Niekad Neskaitę ir Negirdėję už ar prieš Komunizmą

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Haroldas 
Medina pradiniai parinko 7 
vyrus ir 5 moteris į džiūrę 
vienuolikai komunistų vadų 
teisti. Teisėjas sakė, kad tie 
džiūrimenai esą “bepusiš- 
ki.”

,iu ( Komunistų advokatams 
at. | buvo užginta klausinėti 

tarybos | kandidatus į džiūrę. Juos 
klausinėjo tiktai pats teisė
jas: ar jie žino bet ką apie 
komunistus, ar jie pritaria 
kaltinimams prieš komunis
tus, ar palankūs komunis
tams ir 11.

Norėdami patekt į džiūrę 
ir spręst bylą prieš komu
nistus, tie 7 vyrai ir 5 mo
terys žinojo, kaip tuos klau
simus atsakyti. Visi jie pa
reiškė, būk nieko niekad ne
girdėję ir neskaitę nei už 
nei prieš komunizmą.

Tarp tų džiūrimenų’ yra 
du nariai raudonbaubiško 
Amerikonų Legiono, o vie
nas priklauso prieškomuni- 
stinei Liberalų Partijai. 
Abidvi organizacijos užsii
ma pjudymais ■ prieš komu
nistus. Tačiau ir tie trys 
asmenys tvirtino, būk dar 
tiktai pirmą, kartą, šiame 
teisme, jie išgirdę apie ko
munistus.

Teisėjas Medina buvo lei-

dęs komunistų advokatams 
paruošti klausimus, kuriuos 
jis statys kandidatams į 
džiūrę. Bet apklausįnėda- 
mas kandidatus trečiadienį, 
Medina perskaitė jiems tik 
kai kuriuos komunistų 
klausimus ir praleido visą 
eilę kitų.

Komunistų advokatams 
jis leido pareikšti viso tik 
10 pasipriešinimų jo užgi
namiems džiūrimenams. 
Advokatai naudos tuos pa
sipriešinimus prieš tūlus 
pradinės džiūrės narius, 
reikalaudami juos pašalin
ti.

Komunistų advokatai pirm 
džiūrės rinkimo parodė, 
jog busimųjų džiūrimenų 
sąrašai milžiniškoj daugu
moj sudaryti iš fabrikantų, 
kompanijų pareigūnų, po
nų, profesionalų.

Komunistų parodymams 
atremti, teisėjas Medina 
dabar panaudojo tokį sąra
šą, kur įdėta ir šiek tiek 
negrų ir kitų eilinių 
čiu.

Besukant rata dėl 
rėš pirmininko, tad 
krito pirmuoju
Thelmos Dial’ienės vardas. 
Reiškia, ji galėtų būti džiū
rės pirmininkė. Thelmos 
vyras yra muzikantas. Pir
miau ji uždarbiavo kaip su- 
kniasiuvė.

Kita pradinėn džiūrėn 
patekusi eilinė pilietė yra 
Martha E. Walker, buvusi 
raštininkė, o dabar žibalo 
vežiko žmona.

pilie-

džiū- 
ir iš- 

negrės

Kongresmany Komite
tas Užgyrė 75 C. Algą

JANKIAI GABENA GINKLUS 
KINIJOS TAUTININKAMS

Tokio, Japonija. — Du 
Amerikos laivai su ginklų 
ir amunicijos kroviniais 
plaukia į Šanghajaus uostą, 
tautininkų valdomoj Kini
jos daly j.

Kinų tautininkų valdovas 
Li Tsung-jen prašė ameri
konus, kad kur nors kitur 
iškrautų * tuos ginklus ir 
amuniciją pirma, negu lai-

vai pasieks Šanghajų; sa
ko, geriau būtų šiuo tarpu 
įgabent tiktai maistą ir ki
tus paprastus reikmenis j 
Šanghajų. Nes jeigu ameri
konai iškrautų iš laivų gin
klus į Šanghajų, tatai ap
sunkintu tautininkams lau
kiamas taikos derybas su 
kinu komunistais - liaudi
ninkais.

Pietiniai
Paliovos Plepėdami, Stabdo 
Bet Kokį Senato Veikimą
Republikonai Padeda Linčiškiems Demokratams Laidoti 
Pilietinių Teisių Rilių ir Kt. Naudingus Sumanymus

Kinų Liaudininkai Ruošįąsi 
Vėl Atakuot Tautininkus

Nanking, Kinija. — Kinų 
liaud.-komūnistai telkia sa
vo armijas ir daro prati
mus šiauriniame Yangtze 
upės šone tarp šanghajaus 
ir Nankingo didmiesčių. 
Liaudininkai statosi valtis 
persikėlimui į pietinę tos 
upės pusę, kur stovi Nan- 
kingas ir Šanghajus.

Jeigu tautininkai nepa- (Diktatoriaus Čiang Kai-še- 
tenkins liaudininkų per at- ko pavaduotojas, vice-pre- 
eimančias taikos derybas, zidentas Li Tsung-jen kvie- 
suprantama, liaudininkai ęia generolą Ho Ying-činą 
permes savo kariuomenę j sudaryti 
pietinę Yangtze .upės pusę kabinetą.

ir darys žygius prieš Nan- 
kingą bei Šanghajų. Tauti
ninkai rengiasi p asiųsti 
savo atstovus į taikos dery
bas su komunistais - liau
dininkais po kovo mėn. 15 
dienos.

Pasitraukė tautininkų 
premjeras Sun Fo su visu 
savo ministrų kabinetu.

vice-pre-

naują ministrų

CHRYSLER PALEIDO 23,200
AUTOMOBILIŲ DARBININKŲ

Reikia pilnai su Dulles su
tikti, kai jis sako, kad karas 
nėra neišvengiamas, kad karo 
galima išvengti. Jis sako: 
“Manymas, kad karas yra ne
išvengiamas, gali padaryti ka
rą neišvengiamu.“

Lygiai taip argumentuoja ir 
komunistai ir visi kiti naujo 
karo priešai.

Reikia laukti, kada šis stam
bus republikonų šulas bus ap-1 
šauktas “Maskvos agentu“ už 
tokius “pavojingus” išsireiš
kimus.

Vengrijos ir Bulgarijos, teis
mai įrodė, kad daugybė ku
nigų ir aukštesniųjų dvasinin
kų tapo šnipais ir parsidavė
liais.

Mūsų Kongreso Atstovų Bu
tas jau priėmė bilių, kuris ža
da svetimšaliams ir pilietybę, 
ir prieglatidą, ir * užtikrintą 
gyvenimą Amerikoje, kurie 
taps mūsų valdžios agentais 
ir šnipais, išdavinės savo ša
lių reikalus.

Tikrai baisu. Niekada isto
rijoje nebuvo tokio ieškojimo 
šnipų ir parsidavėlių. Toks 
masinis žmonių gadinimas ne
veda prie gero ir nepakelia 
Amerikos garbės.

(Tąsa 5-me jpusl.)

Washington. — Kongres- 
manų komitetas darbi
niais reikalais šiaip taip 
užgyrė prez. Trumano siū
lymą pakelti būtinąją algą 
už darbo valandą nuo da
bartinių 40 centų iki 75 
centų. Republikonai komi
teto nariai siūlė mažiau.

Už valandinės algos pa
didinimą iki 75 centų- bal
savo‘13 komiteto narių, o 

| nrieš — 12.
Tačiaus ir valdiniai de

mokratai sutiko paliuosuot 
nuo tokio algos pakėlimo 
valgių krautuves ir maisto 
fabrikantus, gaunančius 
mažiau kaip $500,000 
įplaukų per metus.

darbininkus, kad nekovotų 
prieš 
Todėl 
briku 
kam,

įjuos pašauks atgal.
Žymėtina, jog

Detroit, Mich. — Chrys- 
lerio korporacija paleido 
23,200 darbininkų iš Dodge, 
DeSoto, Chrysler ir 'kitų 
savo automobiliu fabriku, c- *,

Chrysler is pasakoja, būk
negaunąs automobiliams Chrysleris mokėjo 
rėmų, todėl turįs sustabdy- ninkui tiktai po 45
ti darbą. Bet unijos vadai už tokią pat darbo dalį, už 
mato ką kitą. Jie sako, kurią darbininkas pirm 12 
Chrysleris nori įbauginti mėnesių gaudavo 63 centus.

didinamą paskubą, 
jis ir uždarė savo fa- 
duris tiem darbinin- 
nesakydamas, kada

dabar 
darbi - 
centus

Valdžia Nepaliuosuoja
Sovietinio Inžinieriaus

Džiūrę Ginčijasi, ar Axis 
Sally — Amerikos Išdavike

Japonę Karalius Gerinasi 
Junginėms Valstijoms

Tokio. — Japonų kara
lius Hirohito pareiškė, kad 
Japonijai “yra net naudos 
iš to,” jog Amerika laimėjo 
karą^ prieš japonus.

Pasikalbėjime su laikraš
čio Asahi redaktorium Hi
rohito sakė, kad, ameriko
nam atsikrausčius į Japoni
ją, išsivysto 
susipratimas” 
dviejų šalių.

j-.

“draugiškas
tarp šių

. Y.

Washington. — Sovietų 
ambasadorius Aleksandras 
Paniuškinas vėl kreipėsi į 
Amerikos valstybės sekreto
rių Deaną Achesoną, kad 
paliųosuctų suimtą sovieti
nį inžinierių Valentiną Gu- 
bičeva.

Paniškinąs sakė, jog Gu- 
bičevas yra Jungtinių Tau
tų štabo narys, todėl jis tu
ri neliečiamybės teisę.

Acheson atmetė Paniuš- 
kino reikalavimą.

Gubičevas buvo areštuo
tas New Yorke už tai, kad 
jis kalbėjosi su Juditha 
Coplon’aite, teisingumo de
partment , sekretore. Slap
tieji FBI policininkai tada 
pas ją rado, esą, “sekret- 
nus” valdžios popierius. O 
pas Gubičevą nerado jokių 
amerikinių slaptybių.

Washington. — Federalė 
džiūrė — 7 vyrai ir 5 mo
terys —. tęsė ilgus ginčus, 
ar Axis Sally išdavė Ameri
ką, kuomet jinai per Ber
lyno radiją šaukė jankius 
nekariaut prieš Vokietijąt

Tikras Axis Sally vardas 
yra Mildreda Gillars. Ji 
Aųierikoje gimus ir buvo 
mokytoja pirma, negu nu
plaukė Vokietijon ir parsi
samdė naciams vest radijo

propagandą prieš Jungtines 
Valstijas ir kitus talkinin
kus kare.

Jeigu ji būtų pripažinta 
kalta kaip išdavikė, teisė
jas galėtų pasiųsti ją kalė- 
jiman arba nusmerkti mir
kti n. Mažiausia bausmė bū
tų 5 metai kalėjimo.

Jos" advokatai pasakojo, 
būk naciai grūmojimais 
privertė ją agituot jų nau
dai per radiją.

<

Budapest. — Vengrų tei
smas įkalino du kunigus, 
dalyvavusius kardi n o 1 o 
Mindszenty šmugelyje.

ORAS. — Būsią šalčiau.

$361,000,000 Naujiems 
Kariniams Įrengimams

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas “vienbalsiai” 
nutarė paskirti $161,000,- 
000 radarams įrengti ir ki
tiems perspėjimams įtaisy
ti visais Jungtinių Valstijų 
pakraščiais prieš “priešo 
lėktuvus.”

Kartu kongresmanai nu
balsavo $200,00.0,000, v kad 
įgyti ir įrengti didžiulį že
mės ruožtą, bent 3,000 my
lių ilgio, kur būtų išbando
mi rakietiniai lėktuvai , ir 
lekiąnčios rakiet-bombos.

Plėšikai Sustabdė Traukini 
Apiplėšė 100 Keleiviu

Martinsburg, W. Va. — 
Keturi ginkluoti plėšikai 
sustabdė Baltimore and 
Ohio traukinį;- grūmodami 
keleiviams ir šaudydami, iš
kratė jiem kišenius ir pašo
vė viena traukinio tarnau
toją.

Paskui plėšikai pagrobė 
automobilį ir nupleškėjo sa
vais keliais. Iš 100 trauki
nio keleivių jie išplėšę bent 
$1,000 pinigais ir daugiau 
laikrodėliais ir 
giais daiktais.

kitais bran-

Washington. — Atžaga-| 
reiviškų demokratų senato
rių grupė iš pietinių valsti
jų jau 12 dienų “filibuste- 
riavo” — begaliniais ple
palais stabdė Senatą nuo 
bet kokjio veikimo.

Tie pleperiai grasino 
tuščiais, dažnai kvailais 
tauškalais trukdyti Senatą 
dar ’ bent kelias savaites. 
Jeigu jie nutęstų savo fili
buster} iki šio mėnesio pa
skutinės dienos, tai išsibai
gtų senasis įstatymas dėl 
gyvenamųjų namų rendų 
kontrolės, o naujo kontrolės 
įstatymo nebūtų išleista.

Tie linčiški demokratai 
dabar varo filibuster}, rei
kalaudami, tokiu Senato 
taisyklių, kad jie bile kada 
galėtų be galo, be krašto 
filibusteriuoti prieš nepa
tinkamus jiem sumanymus.

Senato taisyklės, priim
tos 1917 metais, sako, jog 
du trečdaliai senatorių gali 
sustabdyti visokias diskusi
jas, taigi ir filibusterio ple
palus.

Bet kai vice-prezidentaš 
Trumanas tapo prezidentu, 
o republikonas senatorius 
Arthuras Vandenbergas 
buvo išrinktas Senato pir
mininku, tai Vandenbergas 
pažeidė tas taisykles. Van
denbergas tada padarė -to
kį patvarkymą:

VANDENBERGO PA- *
TVARKYMAS *

— Jokia balsų dauguma 
negali sustabdyt šnekų 
prieš pasiūlymą, ikiztas pa
siūlymas bus formaliai pa
imtas svarstymui.

Dviem trečdaliais balsų 
galjma, girdi, sustabdyti 
kalbas tiktai po to, kai pa
siūlymas jau buvo paimtas 
svarstynlui.

Vadinasi, pagal Vanden- 
bergo patvarkymą, keletas 
senatorių gali nesaikuotais 
plepalais sulaikyti bile ' su
manymą net nuo ėmimo ji nariai 
svarstyti.'

Už tokios Vandenbergo 
“taisyklės” išlaikymą dabar 
ir filibusteriuoja pietiniai 
demokratai—stengiasi nuo
latinėmis šnekomis kuo to
liausiai nustumti ir galų 
gale palaidoti trumanišku 
demokratų reikalavimą, 
kad du trečdaliai senatorių 
galėtų uždaryti bet kokias 
diskusijas.
LINČININKŲ SIEKIMAS

Ta Vandenbergo taisyklė 
reikalinga linčiškiems se
natoriams,- kad jie galėtų 
palaidoti sumanymą, siū
lant} negrams pilietinių tei
sių lygybę su baltaisiais, 
kad galėtų sulaikyti šį su
manymą net nuo pradėjimo 
svarstyti.

REPUBLIKONŲ 
TIKSLAS

Daugelis republikonų se
natorių remia pietinių de
mokratų filibuster}. Repu
blikonai tikisi, kad jiem pa
tiem galėtų patarnauti fili- 
busteris prieš tokius suma
nymus, kaip senatvės pen
sijų, pagerinimas darbinin
kams, tinkama rendų kon
trolė, būtinai mokėtinos ai- 
gos pakėlimas darbinin- . 
kam s ir tt.

PRAŠYMAS ALBENUĮ 
BARKLEY

Trumanišku demokratu 
vadas, senatorius Scott Lu
cas surinko 33 senatorių 
parašus, prašant, kad Al- 
ben Barkley, dabartinis Se
nato pirmininkas (Jungt. 
Valstijų vice - prezidentas), 
stabdytų filibuster}. To
kiam prašymui užtenka' 16 
parašų.

Valdiniai demokratai ti
kisi, kad Alben Barkley at
mes filibusterišką Vanden
bergo taisyklę ir patvarkys, 
jog dviem trečdaliais balsų 
galima uždaryt bet kokias 
diskusijas.

Filibusterio pleperiai, ta
čiau, tikisi iš republikonų 
gana paramos, kad Truma- 
no demokratų pasiūlymas 
negautų dviejų trečdalių 
balsu, v
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Acheson Žada Parodyt 
Atlanto Santarvę

Washington. — Ameri
kos valstybės sekretorius 
Dean Acheson sakė repor
teriams, kad jis spaudoje 
paskelbs karinės Atlanto 
kraštų sutarties turinį pir
ma, negu Jungtinės Valsti
jos pasirašys tą sutartį, 
kuri atkreipta prieš, Sovie
tų Sąjungą.

Republikonai senatoriai 
Watkins ir Malone, Senato 
užsieninių reikalų kortiisijos 

i smerkė Trumano- 
Achesono valdžią, kad jinai 
net nuo Kongreso narių sle
pia tikrą tos karinės san
tarvės reikšmę.

Todėl manoma, kad jeigu 
Achesonas ir paskelbš šią 
sutartį, tai jos turinys bus 
“išlaižytas.”

Skerdyklų Darbininkai 
Pasirinko CIO Uniją

Chicago. — Nepaisant, 
kad Wilsono skerdyklų 
kompanija įkandžiai kurs
tė darbininkus prieš CIO 
uniją, vadindama ją “rau
donaisiais,” tačiau balsavi
muose darbininkai didžia 
dauguma pasirinko CIO u- 
niją. Balsavimai buvo pri
žiūrimi valdinės Darbo. 
Santykių Komisijos.
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Į Tarptautinė Apžvalga i
I į Rašo D. M. š.

Bedieviškos Mintys Apie Viešpačius

Kongresas į 40 
i laiko nutarė įste 
įgą šnipavimo aparatą, mo-
i kinimui šnipų, siuntimui jų
ii darbininkų unijas ir orga-
■ nizacijas ir i demokratines 
j liaudies respublikas užsie-
■ nyje. Už organizavimą šni- 
i pavimo aparato, kuris atsi
leis daug milionų dolerių,
balsavo 384 “demokratai” 
ir republikonaį kongresma
nai.

Bet jie jau trečias mėne- 
isis, kaip svarsto apie at- 
; kaukimą reakcinio Tafto- 

kaip kardino-i Hartley įstatymo ir vis ne
įgali prieiti išvados. Dar 
dūugiau,’ jau bus 80 metų, 
kai]) Kongrese kalbama 

Kapinės priklauso kardinolui, tos kapinės kardinolui nei upių aptvėrimą, kad iš- 
igelbėjus žmonių gyvastį ir 
: turtą, bet kas metai potvy
niai nuneša šimtus papras
tų piliečių gyvasčių, ir pa
daro apie porą bilijonų do-j 

i leriu nuostoliu. P 
;gresmanai tiems reikalams 
“neturi pinigų,” kaip ir gy
venimo namų statybai, 

j Išbūstymui lėktuvų bom- 
jį aplanke, kardinolas ■ bininkas “B-50” be apsi-

minučių i galba bandoma 
Ii galiu- |burmiečių kovos 

laisvę.

nuneigti 
už tikra

Jis Pasistatė Paminklą.
Kardinolas Spellmanas pasistatė sau paminklą. Tasai 

paminklas yra juodas, negarbingas, bet, matyt, kardi- ■ 
nolui jis labai patinka.

“Didžiuojuosi tuo, kad galiu būti streiklaužys 
dinolas andai pareiškė.

Retai šiandien rasime tokių “didvyrių”,
Jas Spellmanas kuris didžiuotųsi streiklaužiavimu!

Kardinolas Spellmanas, kaip žinia, laužo kapinių dar-: 
bininkų — duobkasių ir kitokių darbininkų — streiką, j

ša milžiniškus pelnus, na, ir kardinolas, bijodamas pra
rasti pelnų, pasimojo atvirai ir drąsiai sulaužyti strei
kuojančių darbininkų streiką, iššauktą už geresnes dar
bo sąlygas.

Streikieriai buvo pasiuntę pas kardinolą savo žmonas,
— daugumoje katalikes, — kad jos prašytų kardinolą 
sušvelninti savo streiklaužystę, kad jis ištiestų vargdie
niams ranką, kad jis paskirtų kokį nors padoresnį tarpi
ninką, galintį sutaikyti streikininkus su samdytoju.

Bet nieko ir iš to neišėjo!
Po to, kai darbininkų žmonos 

išdidžiai pareiškė: “< 
aš nieko negalėjau pasiūlyti joms... f

Tai ir viskas!
Atrodo, jog kardinolui Spellmanui. pavyks sulaužyti šis 

darbininkų streikas. Nusigandę pikto, žiauraus ir go
daus samdytojo - streiklaužio, darbininkai nutarė pasi
traukti iš CIO unijos ir įstoti į ADF uniją. Tai koncesija 
žiauriajam streiklaužiui, kuris pareikalavo streikininkus 
pasitraukti iš CIO.

Vadinasi, kardinolas Spellmanas laimėjo pirmąjį
“roundą”. i veikimui į Kongresą, kad

Ir kur gi jis nelaimės! Su juo spauda, su juo polici- ,daugiau skirtų pinigų kari- 
ja, su juo visa raudonbaubių govėda. Viskas atsukta i niam orlaivynui.
prieš streikuojančius darbininkus! i Pavasariniai potvyniai

Nesigėdino kardinolas ir Dievą talkon pasišaukti. Jis, i jau prasidėjo Missouri upės 
kaip ir kiti žiaurūs samdytojai - streiklaužiai, naudoja 1 slėnyje, i-’--- —
prieš darbininkus visas priemones, kurios tik tarnauja Montana, 
doleriui ginti, darbininkams spausti, ju unijoms ardy-■ Dakota, 
ti!

Ką atlikdinėja kardinolas Spellmanas Amerikoje ma
žesne papėde, tą atlikdinėjo L... Y..A— ------ v,
Vengrijoje didžiule papėde. Kaip vienas taip ir kitas I Daug žmonių jau nukentė- 
yra darbiųinkų judėjimo priešas. Kaip vienas tai]) ir ki-1 jOt 
tas tarnauja išnaudotojams, tarnauja kapitalui.

Mes suprantame, jog kapinių darb., pralaimėję strei
ką, formaliai nusilenkę prieš “didvyrį”, prieš streiklau
žį, savo mieloje niekad nepamirš, ką jis jiems atliko.

Juk darbininkai gerai žino, kad jie neišstojo prieš baž-

Kinijoj dalykai daug ne
pasikeitė. Sumušti reakcijo- 
nicr iai imasi visokių sky- 
mų, kad “išgelbėti ką gali
ma.” Virš 5,000 jų kareivių 
perėjo per Yangtze upę ir 
pasidavė liaudiečiams.

Dabar Kinijoj yra seka
mos trys grupės: (1) Liau- 
dieciai,, komunistų vadovau
jami, kurie nugalėjo reakci-7. 
jos armiją ir reikalauja li
kučius pasiduoti. (2) Li 
Tsung-jeno valdžia, kuri už
ėmė generolo Čiang Kai-še- 
ko valdžios vietą ir manev
ruoja. Dalis šios valdžios 
žmonių, atskiri gubernato
riai, matydami, kad negali 
laimėti, siekia taikos su ko-1 
munistais. Bet kita dalis

iiMiiiiiiiioof 
rytinėje Azijos dalyje. Ji 
užima 280,850 ketv.. mylių 
ir turi 25,000,000 gyvento
jų. Tai turtingas kraštas. 
Ten jau keli metai eina su
kilimas, yra įsteigta Viet- 
Nam liaudiška respublika, 
Francijos imperialistai ne
teko apie .100,000 kareivių.

Dabar Francijos1 valdo
nai susitarė su Indo-Kinų 
buvusiu karaliumi Boa-Dai 
ir pasidalino šalį. Bet tas 
karalius, karo laiku tarnavo 
Japonijos imperialistams, 
po karo jis turėjo iš Indo- 
Kinų bėgti. Jo ir dabar ten 
vardas labai prastas. Mažai 
francūzai imperialistai lai
mės iš susitarimo.

Japonijoj dabar yra 127,- 
000 Jungtinių Valstijų ar
mijos. Netrukus skaičius 
bus padidintas dar ant 20,-

Mac-’ suokalbiauja su reakci- 000. Mat, generolas
(3) Arthur pažadėjo “ginti Ja- 

onai kon-1 Generolas Čiang Kai-šekas, ,poniją,” 1......  ”
ir nori tęsti karą.

kuriai, žinoma, jo-

Jos nieko negalėjo pasiūlyti man, o įstojimo apskrido
‘ ’ 'pasaulį, padarydamas 23,-

1452 mylias. Kuru jį aprū
pindavo ore kitas transpor

tinis lėktuvas, pakildamas 
tam tikrose vietose.

Šią kelionę atliko į 94

■ nimui karo aviacijos ir pa-

kurie pasireiškė 
North ir South 

Nebraska, Iowa, 
Kansas ir Missouri valsti
jose. Vandens apsemta virš 

kardinolas Mindszenty Į 200,000 akrų žemės plotas.

nors pasitraukė iš valdžios, [kis^ užpuolimas negręsia. 
tikrumoj jis palaiko ryšius 
su jam pritariančiais armi
jos komandieriais ir dalimi 
Li Tsung-jeno valdžios, 
kurie nori ir toliau tęsti na
minį karą su Wall Stryto 
pagalba.

Graikijos monarcho - fa
šistai teisia saVo generolą 
V. Ketseasą ir jo pagelbi- 
ninkus už tai, kad jie nega
lėjo nugalėti partizanus ir 
atimti Karpenisiono miestą. 
Reiškia, kad reakcininkams 
nesiseka, jei net' savo gene
rolus teisia už nenugalėji- 
mą partizanų.

Partizanų radijas prane
šė, kad jie kirto kelis skau
džius smūgius fašistų armi
jai šio miesto srityje.

Iš Italijos rašo Mr. E. 
Hill, kad italai, kurie 4-ri 
metai atgal kovojo išvien su 
Anglijos ir Amerikos jėgo-j į 
ia-i i r', l\/i niinnl i n i/a rcnii • I

jie norėjo, norėjo geresnių darbo sąlygų. Be besielis, 
beširdis jų samdytojas, besiskelbiąs vyriausiuoju “Die
vo atstovu” Amerikoje, naudojo religiją ir savo aukštą 
vietą streikui sulaužyti, atmetant darbininkų teisėtus 
reikalavimus.

Taip, ’kiekvienas katalikas darbininkas gaus daug iš 
šitos kardinolo “akcijos” pamokų!... v

as užsienio minis- 
Bevinas sakė, kad 

jis “be pertraukos protes
tuoja” prieš demokratinių 
liaudies respublikų valdžias, 
bet jos jo nepaiso. Žinoma, 
jos nėra Anglijos kolonijos 
ir nepaiso, ką socialistas — 
kapitalo bernas zaunija.

Anglija iš Jungtinių Val
stijų pagal Marshallo planą 
reikalaus mažiausia $,1,- 

•i 000,000,000. Jeigu to ne
įgaus, tai gąsdins “komunįs- 

I tais” ir “nacionalizacija.”
Bulgarijos liaudies demo

kratinė vyriausybė nuteisė 
protestonų kunigus šnipus į 

i kalėjimą, kurie visi prisipa
žino kaltais. Buvo teįsta 15 

Ikunigų .ir kitų aukštų dva
riškių. Sakoma, kad ir dau-

| tras E.

Nauji Biliai, Nauji Žabangai.
Praėjusiais metais kongresmanai Mundt ir Nixon bu

vo įnešę Kongresan bilių-sumanymą, pagal kurį buvo 
siektasi padaryti nelegale Jungi. Valstijų Komunistų 
Partija.

Bet kilusi didžiulė žmonių protestų banga taip pa
veikė į Kongresą, ka<į jis tą bilių atmetė. Faktinai, Se
natas jį atmetė. . ' ■

Dabar tie patys asmenys (Mundt, beje, jau yra se-'giau jų areštavo, nes teisia- 
natorius) ir vėl įnešė panašų bilių, — šiuo metu pateikė imi išdavė eilę savo sėbrų.
jį 81-majam Kongresui. Panašų^ bilių pagamino ir se
natorius (republikonas iš Michigano) Homer Ferguson.

Jei bet kuris iš šitų bilių būtų padarytas įstatymu, 
tai pažangioji Amerikos visuomenė ant syk pasijustų 
supančiota reakcijos pančiais.

Reikia tikėtis, kad ir šiemet visuomenė atsistos ant 
kojų ir privers 81-mąjį Kongresą reakcininkų pasimoji- 
mus atmesti.

ų' i Dėkoja. į

* , Bulgarijos teismas Sofijos mieste išnešė sprendimą
14-kai protestantų‘kunigų, teistų už šalies, priešui .tar
navimą ir kitus kriminalinius nusižengimus.

Keturis iš* teisiamųjų teismas nusmerkė visam amžiui 
kalėti, o kitiems dešimt paskyrė trumpesnes kalėjimo 
pabaudas.

Kaip žinia, patys vyriausieji kaltininkai teisme vie
šai prisipažino prie savo kriminalinių darbų ir prašė 

i teismo jų pasigailėti. ' .
£ : Teismas, galimas daiktas, pasigailėjo jų ir mirties
- bausme nesmerkė — pasitenkino nusmerkimu kalėti.

Vienas nusmerktųjų, Ziapkovas, išklausęs teismo 
k sprendimą, sakė:

“Aš esu labai pasitenkinęs teismo sprendimu. Dabar 
aš turiu savo gyvenimui viltį, ir skelbiu visa savo pa
jėga, jog dirbsiu Bulgarijos socialistinei respublikai,

birą gujamas, kankinamas 
ir žudomas.” Matote, tasai 
vienas “žiaurus bolševikas” 
tautą po visą pasaulį blaš
ko, o “pasigavęs” vieną lie
tuvį kalina (kalėjime lai
ko), tuo patim sykiu jį Si
biran išvaro, ir tuo patim 
sykiu jį nužudo. Taip kla-

Iš Vokietijos Amerikon 
atskrido (orlaiviu) du la
bai “mokyti” vyrai, xtai 
viešpačiai kunigas Mykolas 
Krupavičius ir Vaclovas Si
dzikauskas. Pirmiau, be a- 
bejonės, jie vadinosi— pan 
Krupowicz ir pan Sidzikow- 
ski. Bet kadangi dabar Eu
ropoje (ir net Azijoj) po- (joja, kaip kokios ligos ap- 
nai jau eina iš mados, tai sėsti — Krupavičius ir Si- 
Vokietijoj esantieji ponai ! dzikauskas. Jei lietuvį ka- 
pabėgeliai tokius ponus lie- Įėjime laiko, tai jo neveža 
pia vadint viešpačiais. Te- Sibiran, jei išveža Sibiran, 
gul jie sau būna viešpa- i tai kalėjime nelaiko, o jei 
čiais, bet mes žinome, kad tasai “žiaurus bolševikas” 
tie viešpačiai yra $meto-1 pasigavęs tą lietuvį nužu- 
nos pakalenijos, smetoni- j do — kaip sako Krupavi- - 

čius ir Sidzikauskas, — tai 
nei kalėjime jo nelaiko, nei. 
Sibiran neveža. Aišku, kad, 
taip nėra! Bet viešpačiai 
Krupavičius ir Sidzikaus-

Tiedu “mokyti” vyrai i nemokėdami lietu-
(Krupavičius ir Sidzikaus- H k.|lbos- viską raso ls sa‘ 
kas) parašė ,ir atsišaukimą | vo Pllvo- 
į Amerikos lietuvius. Atsi- ' 
šaukimas ir jų “abrozde- 
liai” patalpinti ir “Tėvynė
je”, SLA organe, vasario 
mėn. 18 d., š. m.

nes - buržuazinės diktatu-1 
ros bendradarbiai. Jie dar j 
vadinasi ir Dievo Paukšte- j 
liais!

ne viskas. Tie 
sako “lietuviš- 
tasai “žiaurus 
“maskolius su-

a

I

r
i

mis prieš Mussolinio gan 
jas, buvo skaitomi 
riais, tai dabar 
traukiami teisman, 
“kriminalistai.”

Matote,- kaip persikeitė 
dalykai. Mussolinio vadai 
dabar yra laisvi ir veikia, 
kaipo “demokratai;” gi ko
munistai, kurie tada vado
vavo partizanų kovai prieš 
fašistus, skaitomi “krimi
nalistais.”

Indonezijoj vien gruodžio 
mėnesį, 1948 metais, holam 
dai 

(virš - 
Bet šį jų budelišką
Wall Stryto ir Anglijos im-

šimtais

imperialistai išžudė Į 
20,000 indoneziečių.

. žygį

Lenkijoj stato naują plie
no fabriką, 'kuris į metus 
laiko duos 1,500,000 tonų 
plieno.

.Lenkijos vyriausybė kal
tina Angliją, kad ji “pavo
gė” pusę miliono lenkų. Ka
ro laiku 115,000 lenkų ka
riavo Anglijos armijoj. Po 
karo jų tarpe vedė kurstan
čią propagandą prieš Len
kiją, taip, kad iš jų tik 9,- 
000 grįžo Į tėvynę, kitus 
apgavo ir jie liko Anglijoj 

i vergauti. Apie 400,000 len
kų anglai panašiu būdu pa
silaikė okupuotoj \ Vokieti
joj.

Makedonijoj prasidėjo ju
dėjimas už tautinę laisvę 
Senovėje buvusi garsi Ma
kedonija, kuri davė pasku
busį karininką Aleksandrą 
Makedonietį, dabar yra da- 

j limi Jugoslavijos. Mažyčiai 
■ jos plotai yra Bulgarijoj ir 
Graikijoj. Sakoma, kad su
sidarė makedoniečių sąjun
ga, kuri reikalauja tautinės 
laisvės ir federatyvės sąjun
gos su Bulgarija.

Norvegijoj liaudis bruz
da prieš įtraukimą šalies į 
karinę Šiaurinio Atlanto 
Sąjungą. Ypatingai smar
kiai žmonės priešinasi šiai 
karo sąjungai toj srityje, 
kuri susieina su Tarybų Są
junga. Norvegijos ir Sovie
tų Sąjungos siena yra 122 

i mylių ilgio.
Suomija, afsisakė įsileis

ti švedų korespondentą Gus
tav Svenssoną. Mat, pirmiau

Bet ar žinote, kad tiedu 
Smetonos pagelbininkai ne
moka lietuvių kalbos!? Čia 
pažymėsiu tūlus sakinius iš 
jų atsišaukimo (“Tėvynė
je”). Štai kaip jie rašo: 
“Sunku mūsų valstybei ir 
mūsų tautai laiku, atvyko
me pas Jus.” “Sunku vals
tybei, sunku tautai laiku”! 
Iš to sakinio, taip sakant, 
neišeina nei velnias, nei ge- 

I gutė. Jei valstybei ir tautai 
sunku, tai reikėjo važiuoti 
Lietuvon, ir palengvint tą 
sunkumą. Ko jie čia atvy
ko?

Bet dar 
viešpačiai 
kai”, kad 
bolševikas” 
kaustė ir žudo lietuvį”. At
rodo, kad jiems gaila ir 
“maskolių”, kad bolševikas 
juos sukaustė. Jei “masko
liai” nebūtų sukaustyti, tai 
gal neleistų žudyt lietuvį ?f

Vietoje rašyt tokias ne
sąmones, geriau būtų, kad 
tie viešpačiai ateitų prie 
A.Ž.V.D. (vaikų draugijė
lės) ir pasimokintų lietu
vių kalbos.

Jie pasako, kodėl “mūsų 
valstybei ir tautai sunku.” 

‘ Štai kaip jie pleperiuoja: 
“Lietuvių tauta žiauraus 
bolševiko ne tik pavergta, 
bet ir naikinama, tremia
ma, po visą pasaulį blaško
ma.” Nejaugi tasai “žiau
rus bolševikas” net Krupa
vičių ir Sidzikauską su lėk
tuvu iš Vokietijos atbloškė 
Amerikon ? Pirmiaus jiedu 
buvo išsibloškę Vokietijon 
pas Hitlerį, bet; matyt, kad 
tasai “žiaurus bolševikas” 
ir ten juos “surado”, ir da
bar “atbloškė” Amerikon. 
Tai matote, kokia “tauta” j 
po visą pasaulį blaškosi.

Net ir pasirašyt lietuviškai 
nemoka! Štai kaip Krupa
vičius pasirašo: “Prelatas 
Mykolas Krupavičius, Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas”., Paskui 
pasirašo Sidzikauskas, pa
žymėdamas savo titulą, ir 
t.t. Jei Krupavičius yra 
pats komitetas, tai ką reiš
kia '• žodis “Vyriausiojo”? 
“Vyriausiojo Išlaisvinimo”, 
ar “Vyriausiojo Komiteto’’ 
— kas?

Viešpačiai viešp 'a t a v o 
Lietuvoje ir neišmoko lie
tuviškai rašyt - kalbėt.

Žodis “viešpats”, arba 
“viešpačiai” paeina nuo žo
džio — viešpatauja, vieš
patavo, t. y. valdo, valdė 
visus, ir tik pats vienas, 
taip, kaip pirmiau buvo ca-

1 ras “samoderžavec vsej Ro- 
I ssii”, arba kaip kunigų ir 
I davatkų dievas “viešpatau- . \. u, * ....Bet paklausykite, ką dar ja . valdo ‘ visą pasaulį”, 

žiau- Smetoniniai ponai dar tiki- 
Krupavi- ; sj viešpataut Lietuvoje, 
- 1 yal?.: i vaWt ir išnaudot visą liau- 

, . I (Tąsa 3-čianie pusi.)

daugiau daro tasai “ži 
rus bolševikas.” 7’ 
čius ir Sidzikauskas : 
“Lietuvis kalinamas, į Si- i

I
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perialistai visaip pridengdi- ^uvo Suomijoj bet išvy-
. . _ . _ . . Lrnc’ 1 Qxrndiia o Ir Iru dn r niin*nėja ir kenkia Juųgtinių kęs į Švediją paskleidė daug

Tautu organizacijai ištirti! melų, kurstydamas suomius 
tuo reikalu Pnes Aai’ybų Sąjungą. Suo-Mažai naudos 

buvo ir iš Azijos valstybių 
konferencijos, 1kuri atsibuvo ^osrrn,ei7^’;

Burmoje eina rimtas su-i New Delhi mieste, nes ir j 
kilimas, valdžia -negali at- ten viešpatavo virš minėtų' 
laikyti miestų. Sukilę yra imperialistų valia, 
karenų tautos gyventojai 
Sakoma, kad Burmos .ko 
munistai ir demokratai pa 
laiko karenu sukilimą.

Burma yra pietinėje Azi-;rė Tudeh (kairiųjų' parti
joje, prie Indijos ir Siamo.• ją), įvedė karinį stovį visoj 
Ji užima 261,610 ketv. my-; šalyj, 
lių ir turi 15,000,000 gy-‘ Bet reakcijos padėtis ne
ve n to jų. Tikrumoj, tai yra 
Anglijos imperializmo kolo
nija. Anglija po karo sutei
kė Burmai “nepriklausomy
bę;” bet praktikoj jos vieš- 
p’atavimo tas nepakeičia, 
tik “nepriklausomybės” pa-

rnija sako, kad melagiui vie-

■

Senato didžiumos lyderis Scott Lucas iš Illinois (vidu
ryje) diskusuoja pietiečių filibuster} prieš sustabdymą 
filibusterio (kalbėjimą be pertraukos, kad negalėtų 
pasiūlytą klausimą balsuoti) su filibuster!© patronais 
Richard B. Russell ir Walter F. George, senatoriais iš 
Georgijos. Jie kalbėjimu nori nedaleisti priimti bent 
kokį civilių teisių ar bendrai žmonėms pagerinimų ža
dantį įstatymą. . Naudingų įstatymų jie nenori, o lai
ko turi, nes už tą laiką taksų mokėtojai riebiai už- 

» moka, net po $25,000 metams.

I

Turkijoj, I n s t a n bulio 
mieste susprogo didelis 

r u amunicijos fabrikas, kur 
i buvo gaminama kanuoliu 

mas liaudies išstojimo/Re-i sviec^1.?iai 1,1/<1^0<ia sPro£s- 
i tanioji medžiaga. Sakoma, 
užmuštų yra tik 15 žmonių, 
bet dhug sužeistų.

Trizonijoj, Amerikos ge
nerolas Lucius D. Clay jau 
ketina važiuoti namo. Sako
ma, kad ir jis-turės pasi
duoti operacijai. Taigi, tas 
“šaltasis — bekraujis..f ka
ras,” kaip matome, beina 
sveikatOn ir generolams.

Vokietija (Sovietų zona), 
Leipzigo mieste atsidarė 
f erai (paroda) proga 700 
metų miesto sukakties. Ke
liami ir politiniai obalsiai 
už apvienytą ir demokrati
nę Vokietiją.

Maršalas Sokolovskis; ko- 
mandierius Sovietų armi- 

(Tasa ant 3 puslapio/

■ akcininkai areštavo daug 
j demokratinių žmonių, užda-

! kokia. Jie prašo iš 'Jungti
nių Valstijų dar $250,000,- 
000 paskolos, kad sutvirtin
ti savd reakcinį režimą.

Indo-Kinų klausime re
dakciniai Francijos valdovai 
blaškosi, ši šalis yra piet-

1

kadangi laisvės šviesa prieš mane kyla... ” ,
Kodėl- Ziapkovas taip buvo teismui dėkingas už tokį 

sprendimą?
Mums atrodo, jog dėl to, kad Ziapkovas ir kiti buvo

’ ; manė,taip labai sunkiai savo kraštui nusikaltę, kad jie 
jog mirties bausmė jiems bus tikrai paskirta.

Bet teismas, pasirodo, ant jų susimylėjo. 2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Kovo 11, 1949 
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Tarybų Litu vos Geležinkeli
• ninku Laimėjimai

Vokiečių okupacijos me
tais Lietuvos geležinkelio 
transportas buvo sugriau
tas. Tiltai, depo, stočių rū
mai, elektrinės, vandensiur
bliai buvo susprogdinti. At
rodė, atstatymui kas su
griauta, reikės dešimčių 
metų. Bet nepraėjo nė ket- 
veri metai, ir respublikos 
geležinkelio transportas vėl 
atgaivintas.

Geležinkelio atstatymas
Per 120 milijonų rublių 

išleido Tarybų valstybė 
Lietuvos geležinkeliui at
statyti. Jis dabar pasidarė 

t pajėgesnis ir techniškai ge- 
r riau aprūpintas, negu prieš 

karą. Pokariniu laiku čia 
pasirodė: didžkrovinių ke- 
turašiai prekiniai vagonai, 
įrengti geriausiais pasauly- 

' je Matrosovo sistemos au- 
tostabdžiais ir automatiniu 
sukabinimu; ištisai metali
niai keleiviniai vagonai, pa- 
sižymintieji komfortabeliš- 
kumu Ir daugeliu patogu
mų ; p i r m a r ū š i a i ke
leiviniai garvežiai; kranai, 
transportieriai ir autokro- 
vikai, mechanizmai, per
kraunantieji per kelias mi
nutes vagoną anglies; ne
sutrinkamai veikią signali
zavimo ir ryšių įrengimai, 
radijas manevriniuose gar
vežiuose ir k.k.

Darbo spartuoliai
Komunistu partija ir ta

rybinė vyriausybė skiria' 
daug dėmesio geležinkeli
ninku kadrams - išauklėti. 
Lietuvos magistralėje pasi
rodė tūkstančiai pirmūnų 
— stachanovininkų.
Antanas Jdnkus tapo Klai

pėdos garvežių depo me
chaninio cecho meistru; jis 
puikiai įsisavino kalvio, 
šaltkalvio ir tekintojo ama
tus, tapo prityrusiu garve- 
žininku. Prie buržuazinės, 
smetoninės vyriau s y b ė s 
Jonkus ilgus metus buvo 
bedarbis. Dabar jis stacha- 
novininkas, gerai uždirba, 
apdovanotas dviem ženkle
liais “Stalininio šaukimo 
spartuolis”.

Labai išgarsėjo ir dauge
lis kitų stachanovininkų — 
kelio atstatyto jai. Jų tarpe 
Pranas Stankūnas, Pagė
gių kelio distancijos tiltų 
meistras, užtikrinęs 
atstatymo metinio plano I 
viršijimą daugiau kaip dvi-j 
gubai. Neseniai TSRS Susi
siekimo Ministras atsiuntė 
Stankūnui telegramą, ku
ria pasveikino jį su laimėji
mu. Pirma laiko atstatė ei
lę t stambių pastatų Šiaulių 
distancijos tiltininkai. Žy
miai viršijo metinį planą 
šitos pat distancijos pasta
tų statybininkai.

Darnus, susitelkęs Lie
tuvos geležinkelio kolekty
vas 1948 metais pakrovė 53 
tūkstančius vagonų ir iš
krovė 68 tūkstančius vago
nų daugiau, negu 1947" me
tais. Tokių pervežimo augi
mo tempų Lietuvos geležin
kelininkai niekuomet nepa
žinojo.
Metinio plano pravedimas

Metinis pervežimo planas 
geležinkelio viršytas 12 
procentų, vagono apyvarta 
paspartinta 8 valandomis 
prieš normą. Vilniaus ir 
Kauno skyrių geležinkeli1- 
ninkai pakrovė viršum pla
no per 20 tūkstančių vago
nų krovinių liaudies ūkiui. 
Pirma laiko metinį pakro
vimo planą baigė 63 stočių 
kolektyvai, ir tame tarpe 
Vilniaus, Kauno, Radviliš
kio stotys. Per paskutinę 
gruodžio mėnesio dekadą 
geležinkelis visumoje pa-

tiltų

MM

uz- 
pas-

tin. būklės pagerinimu, kuo 
nenuilstamai rūpinasi Ta
rybinė vyriausybė. Dauge
lis geležinkelininkų už gau
tus iš valstybės kreditus 
statosi naujus namus. Tik 
Šiauliuose 47 transporto 
darbuotojų jau pasistatė 
patogius nuosavius namus. 
Statomos ištisos gatvės na- 
mų-kotedžų. Ar galėjo dar
bo žmonės apie tai svajoti 
sunkiais smetoninio režimo 
metais; nedarbo, skurdo, 
priespaudos ir politinio be
teisiškumo metais?

Poilšio Namai
Per 800 Lietuvos geležin

kelininkų praėjusiais, me
tais pabuvojo sanatorijose 
ir poilsio namuose pilnuti
nai arba iš dalies valstybi
nio socialinio draudimo 
fondo sąskaiton. Jie ilsėjosi 
visame pasaulyje išgarsėju
siuose kurortuose — Kislo- 
vodske, Soči, Jesentuki, 
Alupkoj, Sernovodske, Že- 
leznovodske ir kituose. 
Štai ką parašė savo laiške 
stalius Dambrauskas iš 
Klaipėdos, neseniai grįžęs iš 
kurorto.

“Iš smetoninės fašistinės 
vyriausybės aš tesu gavęs 
vieną palikimą — plaučių 
tuberkuliozę. Jeigu ne nau
jasis gyvenimas pas mus 
Lietuvoj, aš taip ir nebū
čiau ^avęs jjOkios pagalbos 
gydymuisi ir būčiau palik
tas merdėti. Mano ir visos 
mūsų liaudies laimei, Lietu
va tapo tarybine, o naujoji 
darbininkų — valstiečių! 
valdžia nepalieka darbo 
žmogaus bėdoj. Man buvo 
išduotas neatlygintinai atil- 
sinis dviem mėnesiam į 
Abas-Tumani kurortą. Ty
ras kalnų oras, gausi saulė, 
rūpestinga gydytojų prie
žiūra, puikus maistas padė
jo man atgauti sveikatą.

Aš labai dėkingas Tary
binei vyriausybei už rūpi
nimąsi paprastais žmonė
mis, už darbo žmogaus ger
bimą.”

siekė pakrovimo lygį, 
planuotą 1950 metams, 
kutiniesiems pokarinio sta
lininio penkmečio metams.

Per 70 Lietuvos magist
ralės įmonių pirma laiko 
įvykdė metines gamybines 
užduotis. Garveži ninkai 
pravedė per 2 tūkstančiu 
sunkiasvoriu traukiniu, su- 
taupė apie 12 tūkstančių 
tonų anglies. Geriausieji 
mašinistai — stachanovi- 
ninkai Dambrauskas, And
rijauskas žymiai viršijo 
garvežio pažygio normą 
tarp pakylos remontų. An
tai, Andrijausko garvežis 
prabėgo be galandimo dvi
gubai daugiau negu pagal 
užduotį. Dešimtis sunkia
svorių traukinių pravedė 
priešakinis Klaipėdos depo 
mašinistas Indinauskas. Ši
tas jaunas garvežininkas 
pasidarė sunkiasvorių trau
kinių vedimo iniciatorium 
skyriuje.

Kova už 1949 Planą
Doringai vykdydami sa

vo pareigą Tarybinei Tėvy
nei, Lietuvos geležinkelinin
kai aktyviai kovoja dėl to, 
kad 1949 metai — ketvirti 
penkmečio metai -— taptų 
baigiamaisiais penkmečio 
metais. Per 3 tūkstančius 
geležinkel. stachanovininkų 
1948 metais pirma laiko 
įvykdė asmenines metines 
užduotis. Magistralėje jau 
nemaža žmonių, per pir
muosius trejus penkmečio 
metus įvykdžiusių po 6 — 
8 metines normas. Tarp ši
tų patriotų virintojas Tru- 
mpys, katiliai Paleckas ir 
Tomutis, stalius - vagoni- 
ninkas Marcinkevičius ir 
kiti. Tik Radviliškio garve
žių depo yra 27 darbinin
kai, kurie jau įvykdė 1951 
metų planą, 31 darbinin
kas, įvykdęs. penkmetį. Ge
riausiųjų depo žmonių — 
šaltkalvio Kastiuškevičiaus 
ir kalvio čapo vardai pasi
darė žinomi visoj Tarybų 
Lietuvos magistralėj.

Talento Pagerbimas
Auga gamybos novatorių, jos vyriausybė, kurią siekia 

racionalizatorių, išradėjų 
gretos. Tarybų valdžia pa
dėjo Lietuvos* geležinkeli
ninkams atskleisti savo ta
lentus.. 1948 metais geležin
kelyje įdiegti racionalizaci
niai pasiūlymai, kurie duos

Tarptautinė Apžvalga
(Tąsa nuo 2 pusrapio) 

jos, pareiškė, kad nebus pri
pažinta vakarinės Vokieti-

sudaryti anglai, amerikie
čiai ir francūzai.

Vatikano popiežius Pius 
XII-tas minėjo savo 10-ties 
metų popiežiavimo sukaktį.

Popiežius suteikė Demo
kratų Partijos pirmininkui 

, Truman o 
taip vadinamą 

Grabo, Ritierių

Jeigu tai būtų jų galioje, republikonai senatoriai 
Wayne Morse iš Oregon ir Irving įves iš New Yorko 
paliktų Taft-Hartley įstatymą visą tokiu pat, kokiu 
yra, tik pridengtu ji nauju vardu. Nedaug randasi ir 
kitų senatorių ir kongresmanų, kurie pasielgtu ki
taip, jeigu pamatytų darbininkus snustelėjusius ar pa
sidalinusius tuo klausimu. Kol darbininkai budi, ponai 
priversti yra nors kiek atsiminti pirm rinkimų duotus 

pažadus* atšaukti tą žiaurų priešdarbininkišką 
įstatymą.

Bedieviškos Mintys Apie Viešpačius
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

dį, todėl jie ir dabar nori 
vadintis viešpačiais.

| JL A A W X J AAAVVAj AkVV*. AV VI į,

!pusę milijono rublių ekono-jH.. McGrath’ui,
mijos. Vertingus išradimus1 prieteliui, 
padarė Radviliškio vagonų Šventojo 
depo meistras Sperskis, vy- (Knights of the Holy Ge
riausias to paties depo inži- pulchre) titulą. Tai seniau- 
nierius Janušas, Kaunojsias popiežių titulas, kuris 

’ buvo įvestas 1095 metais,] 
atžymėjimui Pirmojo Kry
žiaus Karo.

nierius Janušas, 
garvežių dejio'meistras Jas- 
nukas, kelių dirbtuvių šalt
kalvis Baitneris ir kiti. Vi
sų išradimų bei patobulini
mų, įdiegtų gamyboje, au

toriai gavo* stambius pinigi
nius atlyginimus, sutinka
mai su tarybiniais .įstaty
mais dėl išradėjų bei racio
nalizatorių teisių.

Geležinkelininkai Mokosi
Geležinkelininkai mokosi, 

kelia savo kvalifikaciją. 
Lietuvos' geležinkelis atida
rė du technikumus, daugy
bę mokyklų, kursų. Per 300 
magistralės darbuotojų stu
dijuoja neakivaizdiniu būdu 
Valstybinio Universiteto 
technikos fakultete. Eilė 
specialistų ruošiasi apginti 
disertacijas technikos mok
slų kandidato laipsniui įgy
ti. ■

Materialinės Būklės 
Pagerinimas

Gamybiniai Lietuvos ge
ležinkelininkų laimėjimai

Buvęs Lietuvos preziden
tas Dr., Kazys Grinius irgi 
parašė straipsnį: “Neškime | 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Vėliavą”, kuris tilpo “Tė
vynėje,” vas. 25 d. Savo 
straipsnį jis pradeda štai 
kaip: “Brangus broliai ir 
sesers lietuviai!” Pasirodo, 
kad ir Dr. Grinius nemoka 
lietuviškai rašyt! O vienok 
jis buvo Lietuvos preziden
tas! Kas išeina iš aukščiau 
pacituoto sakinio? Reiškia, 
kad tie “brangus broliai” 
yra Griniaus broliai, o kiti 
lietuviai jo sesers vaikai, 
sūnūs. Bet ar galimas daik
tas, kad Griniaus sesuo ga
lėtų prigimdyt tiek daug 
lietuvių!? Taipgi, vietoję 
ilgosios “ū”, jis rašo nosinę 
“ų”, kurią lietuviai jau se
nai išmetė į šiukšlyną. Ot 
tai jums ir prezidentai, pre
latai, advokatai, 
vyrai, viešpačiai!

* »’
Kas dėl nešimo 

tai juk visi žino, 
Grinius pirmutinis paleido 
iš savo ranku vėliavą, ati
davė ją vokiškai - lietuviš
kiems naciams. Bailys kin- ' 
kadrebis buvo, pražudė vė
liavą, o dabar atvykęs Chi- 
cagon šūkauja, kad “neški
me vėliavą.” Tą vėliavą, su 

, pagalba lietuviškų nacių, 
'nusinešė Hitleris, ir dabar 
Lietuvoje plė vėsuoja liau-

mokslo

vėliavos, 
kad Dr.

Siūlomi Valstijų įstatymai .Užtikrins 
Lygias Darbo Progas

durnelis plepa išmislus iš 
savo pilvo, ir tą visą mėšlą 
“Tėvynės” redaktoriai tal
pina “Tėvynėje”. Tai tokis 
“broliškos” organizacijos 
organas “Tėvynė”!

uz 
du
•t'
1S 
ic-

SLA sekretorius viešpa- 
tukas Vinikas “neturi” lai
ko išduot finansinę atskai
tą už 1948 metus. “Tėvynė
je” tilpo atskaitos tik 
du bertainiu, o kur dar 
bertainiai 1948 metų? 
jau eina pirmas bertai 
(trečias mėnesis) 1949 j
tų. Jis turi laiko darbuotis 
dėl pabėgėlių, Lietuvos “va
davimui”, ir sykiu su men
ševikais šliaužiot apie ku
nigų skvernus, bet “neturi” 
laiko išduot SLA finansinę 
atskaitą. O gal jam sunku 
“moksliškai” suvesti tas 
skaitlines apie keliones ir 
sugaištis, išmokėjimus už 
SLA nuosavybes, ir kito
kias neaiškias išlaidas,? 
Pagaliau, gal užtenka at
skaitų tik už du bertainiu, 
nes SLA nariai tu atskaitų 
vistiek nepaiso, ir viršinin
kai viešpatauja kaip jie no
ri.

Kiekvieno žmogaus pamatinė 
teisė yra teisė padaryti sau ge
rą gyvenimą, bet daugelis ame
rikiečiu randasi sulaikyti nuo 
darbo arba priversti priimti 
darbą, kuris jiems per menkas 
dėl rasės arba tautinės kilmės 
nusistatymu, šiemet 20 valsti 

•jų legislatures — tarp jų Colo
rado, Illinois, Michigan, Ohio, 
Pennsylvania, Rhode Island ir 
Washington — svarstys įstaty
mus sumažinti arba užbaigti 
šios rūšies diskriminacija. %

KacM legislatures išklausys 
įvairių argumentų, jos jau tu
rės pavyzdį ir patyrimą iš kitų 
valstijų, 
valstijos 
Jersey, 
ch u setts 
diskriminaciją. Indiana, Wis
consin ir Oregon priėmė įstaty
mus, bet be aprūpinimų išpil 
dytL Apart to, keli miestai 
skirai nuo savo valstijų, 
mė patvarkymus, 
džia sulaikyti 
darbininkus nuo 
spalvos, tikybos 
kilmės.

šis judėjimas užtikrinti lygias 
darbo progas įstatymais prasi
dėjo su karu, kada diskrimina
vimas prieš negrus, meksikie
čius - amerikiečius, žydus ir 
svetimšalius grąsino pilną iš
naudojimą visų Amerikos dar 
bininkų produkcijos fronte. 
Prezidentas Rooseveltas įsteigė 
Fair Employment Practice Ko
misiją išspręsti šį klausimą. 
Nors ši karo meto įstaiga pa
vėlino amerikiečius visų rasių, 
tikybų, ir tautinių kilmių lais
vai dirbti karo industrijose ir 
valdiškuose karo darbuose, bet 
nesustabdė diskriminacijos. Sa
vo paskutiniame raporte, išleis
tame 1946 m., Komitetas pa
brėžė, kad tie karo meto laimė
jimai jau nyksta su “nesustab
dytu atgavimu diskriminuo
jančiu praktiku.”

Bet jau asmenys ir organi
zacijos visoje šalyje pradėjo 
dirbti dėl pastovaus federąlinio 
įstatymo ir valstijiškų įstatymų 
užbaigti praktiką atsakyti dar
bą nariams taip vadinamų ma 
žumų grupių. New Yorkas 
prakirto kelią 1945 m. 1947 m. 
jau 15 valstijų legislatūrų 
svarstė panašią legislatūra. 
Dauguma šių bilių buvo už
miršta, bet praeitais motais, 
Michigan valstijoj, pav., darbo, 
tikybos ir miestų organizacijos 
įsteigė valsti j ą-apimantį civi
linių teisių komitetą, ir pirmoj 
vietoj buvo teisingos darbo

Mikas Detroitietis.

SKAITYTOJI] 
BALSAI

svarbu yra 
darbo prak-

proponuoti 
teikti lygias

Nuo 1945 m. keturios 
— New York, New 

Connecticut ir Massa- 
priėmė įstatymus prieš 

Indiana,

i, at- 
priė 

kurie drau- 
kvalifikuotus 

darbų dėl 
ar svetimos

praktikos? legislatūra. Valsti
joj, tarpo kurios 5 milijonų gy 
vcntojų, 200,000 yra negrai ir 
apie 1,200,900 asmenų, kurie 
pagal 1940 m. cenzą,raportavo 
svetimą kalbą kaipo savo, gali
me matyti, kaip 
pravesti teisingos 
tikos legislaciją.

Bendrai, nauji 
valstijų įstatymai
progas liečia ne tik darbdavius, 
bet darbo unijas ir darbo agen
tūras.. Illinois valstijoj pasiūly- 

: tas įstatymas draustų bet kurį 
darbdavį,, agentūrą arba darbo 
organizaciją diskriminuoti 
prieš asmenį, kuris priešinosi 
bet kuriai praktikai įstatymo 
draudžiamai arba todėl,kad jis 
padėjo ištyrinėjimui arba iš
klausymui pagal įstatymą. Įsta
tymai siūlo taikos ar konferen
cijos būdus užbaigti fliskrimi-. 
nacijos atsitikimus.

Kada 1949 m. legislatures 
svarstys įstatymus prięš darbo 
diskriminacijas, prieš save tu
rės ne tik pasekmingus kitų 
valstijų įstatymus, bet Ir dis
kriminacijos pavyzdžius, kaip 
Colorado j. Colorados atsitiki
mas liečia veteraną, kuris du 
metu tarnavo Pacifike ir vėliau 
lankė kolegiją savo valstijoj. 
Tris kartus kolegija prašė di
delės vakarų firmos duoti jam 
darbą. Tris kaltus firma atsa
kė : “daugiau nebelavinsim is- 

; paniškų jaunuolių.’.’ šio vcfcera- 
. no 'vardas buvo Miguel Vaš- 

quez. Laikraštis, aprašydamas 
šį incidentą, užklausė “ar 
mums reikalinga FEPC (Tei-, 
singos Darbo Praktikos Komi
sija) Colora'doj?” Kitų valstijų 
piliečiai galėtų paklausti tą pa
tį klausimą. Bet to negana, jie 
turi' remti legislaciją, kuri pa
rūpins darbus ir progas pagal 
tinkamumą ir kvalifikacijas.

Common Council.

Worcester, Mass.
Penktadienį, kovo 18 d., 8 

vai. vakare, Washburn Hall, 
321 Main Street, atsibus labai 
svarbios prakalbos civilių tei
sių reikale. Kalbės .-Carol 
Marzani, karo veteranas ir ki
ti žymus kalbėtojai. Visus 
jr visas kviečiame atsilankyti.

Rengėjai.

Tel Aviv. — Izraelio val
džia pareiškė, kad laikysis 
draugiškumo link Jungti
nių Valstijų ir Sovietų Są
jungos.c ’

Tarybų Sąjungoj atsilan- ^es rau(lonoji vėliava, 
kė Šiaurinės Korėjos liau
dies vadai Kim Il-Sung ir 
Pak Hen-En. Pragyvenimo 
reikmenų kainos numušta 
nuo 10 iki 30 nuošimčių. | 
Tarybinė spauda pasmerkė 
Norvegijos valdonus, kurie 
“naskolino savo šAlį Ameri
kos imperialistams.”

Jungtinių Tautų organi
zacijoj anglai - amerikiečiai 
su savo šalininkais atmetė 
Pasaulinės Darbo Unijų 
Federacijos reikalavimą iš
rinkti komisiją ir ištirti be
darbiu padėtį Ispanijoj, 
Graikijoj ir daugelyje kitų 
šalių. Bet jie nutarė siųsti ją, iš miesto Philadelphia, 
komisiją ištirti Sovietų Są
jungoj ir demokratinėse ša
lyse “verstino darbo lage
rius.” Žinoma, tos komisi
jos niekas ten neįsileis.

New YoLke areštavo ta- yra pastangos sudaryti są- 
rybinį inžinierių, dirbantį lygas, kad išstumti Tarybų

Dr. Grinius dar sako: 
“gerbkime vieni kitų įsiti
kinimus, mokėkime supras- 

Tfįti ir vertinti vieni kitus”, 
ir t t.t., ir tuo patim sykiu 
svaidosi “tironais”, “kruvi
nais despotais”, ir šaukia 
savo brolius ir sesers 
kus lietuvius kovon1 
kitaip įsitikinusius žmo
nes. Tai kur tasai kitų pa
gerbimas ir vertinimas? 
Tik nuoga veidmainystė!

vai- 
prieš

Perskaičiau “Tėvynėje” 
(vas. 25 d.) purviniausią 
sadistišką korespondenci-

Pa., po kuria pasirašo tū
las durnelis — V. Sauri- 
mas. Nieko nežinodamas a- 
pie Lietuvos padėtį, tasai

HUDSON, MASS.

Gerbiami. Tamstos! I 
čia čekis $7.00 ir prašau 

siųskite dienraštį Laisvę drau
gei A. Sedarienpi. Ji gyvena 
pas dukterį Paso Robles, Cal. 
Draugė Sedarienė kadaise gy
veno Hudsone. Jos duktė 
Evutė mus linksmindavo su 
grasiomis dainomis koncer
tuose ir per radijo. Evutė 
balsą turi labai gražų. Drau
ge Sedarienė laisva, remia 
^arbinink" judėjimą, kaip tai 
darbais ir finansais. Mes 
hudsoniečiai linkime drau
gei Sedarienei laimingai gy
venti šiltame krašte.

Mediniko Sūnus.

New Delhi, Indija. — 
Premieres Jawaharlal Ne
hru pareiškė, jog Indija 
neis į kariniai - politinės- j 
sąjungas su jokiais sveti- ( 
mais kraštais. ♦

Bobby Kenneth jau antru kartu skolingas savo gyvy
bę su juomi matomai Queenic. Prieš metus ji vaiką 
atitraukė nuo užvažiuojančio sunkvežimio, o dabar 

dėka jos staugimui-Iojiniui vaiką ištraukė iš 6 
pėdų vandens.

glaudžiai susiję su darbo dėl šios organizacijos, V, A. Sąjungą i£ Jungtinių Tau-i pavaduotoju 
žmonių materialinės - bui- Gubičevą. Atrodo, kad tai tų organizacijos. • nu.

Nanking, Kinija. — Pasi
traukė Kinijos tautininkų 
premjeras Sun.Fo. Jis ne
sutikdavęs su prezidento

Li Tsung-je-
3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Penkt., Kovo 11, 1949
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(Pabaiga)
koją nupjovė. Vadinasi, kvailiau Kam 
dabar Baklašovas tinka? Ne, mano mie
las, kalnuose yra tikrų daktarų. Antai 
mano draugą Vorčiką sužeidė žygyje į 
šią vietą, į krūtinę, tai jūsų daktarai at
sisakė, o iš kalnų atvyko Saibas,. išgydė. 
Visokias žoleles jie, mano mielas, pažįs
ta.

— Na, užteks niekus plepėti, — tarė 
Oleninas. — Verčiau aš atsiųsiu iš štabo 
gydytoją.

— Niekus! — pamėgdžiojo senis. — 
Kvailys! Niekus! Gydytoją atsiųsiu! Juk 
jeigu jūsiškiai gydytų, tai kazokai ir če
čėnai pas jus gydytis važinėtų, o dabar 

♦ jūsiškiai karininkai ir pulkininkai iš 
•kalnų gydytojus kviečiasi. Pas jus tik 
apgavystė, viena apgavystė.

Oleninas nebeatsakinėjo. Jis perdaug 
gerai sutiko su ta nuomone, kad viskas 
tame .pasauly, kur jis gyveno ir kurin 
grįžta, yra apgaulė.

— Kaipgi Lukaška? Ar buvai pas jį? 
— paklausė jis.

— Ogi guli kaip negyvas. Nieko ne
valgo, negeria, tik degtinę ir tepriima 
širdis. Na, degtinę geria, — nieko. O juk 
gaila vaikino. Šaunus buvo vyras, džigi
tas, kaip aš. Taip kartą ir aš miriau: 
jaujkad staugė senės, kad staugė. Karš
tis galvon įsimetė. Po šventaisiais mane 
patiesė. Guliu aš taip, o priešais mane 
ant krosnies vis tokie, štai vis tokie ma
žučiai būgnininkai kad pliekia, kad plie
kia į būgną. Šūkteliu jiems, o jie dar 
smarkiau varo. (Senis nusijuokė). Atve
dė man bobos ilgaskvernį, laidoti mane 
ruošiasi; sako: jis su netikėliais dėjosi, 
su bobomis dūko, žmones žudė, pasninkų 
nelaikė, balalaika skambino. Daryk, sako, 

atgailą. Aš ėmiau atgailauti. Mano kal
tybė, sakau. Ką tik pasako popas, o aš 
jam vis atsakau: mano kaltybė. Jis apie 
balalaiką mane klausia. Kurgi ji, pra
keiktoji, sako, pas tave yra? Tu parodyk 
ir ją sudaužyk. O aš sakau: aš jos nė 
neturiu. O pats trobelėje tinklan paslė
piau: žinau, kad nebesuras. Taip ir at
stojo nuo’manęs. Vis dėlto aš atsigąiva- 
liojau. Kad gi imsiu balalaika džirzgin- 
ti.. . Tai ką gi aš čia pasakojau, — tarė 
jis. — Tu manęs klausyk, nuo žmonių 
atokiau laikykis, o tai, žiūrėk, kvailai 
nudės. Aš tavęs iš tikrųjų gailiuos. Tu 
girtuoklis, aš tave myliu. O tai visi jū
siškiai mėgsta ant kalnelių jodinėti. Ir 
pas mus vienas gyveno, iš Rusijos atva
žiavęs, vis ant kalnelio jodinėjo, keistai 
kalnelį guge vadindavo. Pamatys kur 
kalnelį, tuojau ir pasileidžia į jį raitas. 
Pasileido taip vieną kartą. Išjojo ir 
džiaugiasi. O čečėnas pykšt — ir nu
dėjo. Ak, puikiai nuo kaubrelių čečėnai 
šaudo! Kiti geriau už mane pataiko. Ne
mėgstu, kada taip blogai nušauna. Žiū

riu aš, būdavo,, į jūsiškius, į kareivius. 
Stebiuos. Ir kvailumas gi! Eina, vargše
liai, visi būryje, o dar raudonas apykak
les užsisiuvę. Kaip čia žmogus nepatai
kysi! Nušalinti vieną, pargriūva, nutem
pia jį, vargšelį, kitas eina. Ar ne kvailu
mas! — pakartojo senis, linguodamas 
galva. — Ar sunku, rodos, į šalis pasi- 
skleisti ir po vieną? Taip dorai ir eitum. 
Juk jis tavęs nepažįsta. Tai taip tu da
ryk.

— Na, dėkui! Lik sveikas, dėde! Die
vas duos, pasimatysim, — tarė Oleninas, 
pakildamas ir eidamas priemenės link.

Senis sėdėjo asloje ir nesikėlė.
— Bene taip žmonės atsisveikina? Ak 

tu kvaily, kvaily! — prašneko jis. — O 
tai kokie žmonės pasidarė! Ištisus metus 
kompaniją laikėme, ir paskui tiktai: lik 
sveikas — ir išeina sau. Juk aš tave 
myliu, aš taip tavęs gailiuosi! Toks tu 
esi vargšas, vis vienas ir vienas. Kaž
koks nūožmogis tu esi! Kartais neužmie
gu, pamąstau apie tave, ir taip gaila 
man tavęs. Kaip dainoj sakoma:

Sunku gyvent, broleli,
’ Svetimoj šalelėj.

Tai taip ir tu.
— Na, lik sveikas, — tarė vėl Oleni

nas.
Senis pakilo ir ištiesė jam ranką; Ole

ninas ją paspaudė ir norėjo eiti.
— Muturzę, muturzę savo duokš!
Senis paėmė abiem storom rankom jo 

galvą, tris kartus pabučiavo šlapiais 
murmėjo Vaniuša: — ir'vis jam maža! 
ūsais ir lūpomis ir pravirko.

— Aš myliu tave! Lik sveikas!
Oleninas įsisėdo vežiman.
— Tai ką, taip ir išvažiuoji? Nors at

minimui ką dovanotum, meldžiamasis. 
Šaudyklę dovanok. Kam tau dvi, — kal
bėjo senis, kukčiodamas pro nuoširdžias 
ašaras.

Oleninas ištraukė šautuvą ir atidavė 
jam.

— Ko tik nesate davęs šiam seniui! — 
Senas kaulytojas koks! Vis tai nerimti 
žmonės, — tarė jis, supdamasis į ap
siaustą ir sėsdamasis vežimo pirmagaly.

— Tylėk, parše! šūktelėjo senis 
juokdamos. — Mat, koks šykštuolis!

Marjana išėjo ūš klėties, abejingai pa
žvelgė į vežimą ir linktelėjusi galva įėjo 
trobon.

— La f Ule, — tarė Vaniuša, mirktelė
jęs akį, ir kvailai nusikvatojo.

— Važiuok, — piktai suriko Oleninas.
— Sudievu, geradari! Sudievu! Visa

da minėsiu tave! — šaukė Jeroška.
Oleninas atsigręžė. Dėdė Jeroška šne

kėjosi su Marjanka, matyt, apie savo rei
kalus, ir nei senis, nei mergina nežiūrėjo 
i ii- 
1852 — 1862.

♦ Ekonominės Kooperacijos Administracijos (ECA) virši
ninkas Paul G. Hoffmann aiškina senatiniam užrubeži- 
nių reikalų komitetui siūlymą teikti daugiau Marshallo 
plano paskyrų Anglijai. Pasinaudodami Anglijos pasi
didžiavimais, būk šalyje padėtis normalėjanti, tūli kon- 
gresmanai pasiūlė mažinti jai teikiamą paramą. Tary
bų Sąjungai, kurią mūsų militaristai atakuoja, paskel
bus naują išteklių prekių ir nupiginimą kainų, socialis
tų valdoma Anglija norėjo pasididžiuoti: “ir aš nor- 
malėju.” Bet ji ir jos rėmėjai tuojau išsigando pami
nėjus apie sumažinimą mūsų jiems teikiamų dolerių.

Vancouver, Canada
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 126 kuopos susirinkime, va-Į 
sario,13 dieną, turėjome progos 
išgirsti H. Pritchettą, naujos ir 
kovingos Woodworkers Indus
trial Union of Canada prezi
dentą. Jis paaiškino, kad dar
bininkai turėjo palikti IWA, 
kurios vadovybe pasiliko ne 
darbininkų reikalų gynėja, o 
“Wall Street vertelgų pakalike, 
namie ir užsieny.” IWA ameri
kietis prezidentas Fadling už- 
gyrė net Marshallo planą, ku
rio pagalba Amerikos didieji 
biznieriai grobiasi visas užsie
nio rinkas, išstumdami silpnes
nes šalis. To pasėkoje uždaryta 
daug lentpjūvių bei miško kem
pių ir Vancouverio mieste apie 
30,000 bedarbių.

Harold Pritchett taipgi nu
rodė, kad medžio industrijos sa
vininkai, kad užtikrinti kuo di
desnius sau pelnus, griebėsi 
biaurių priemonių sunaikinti 
darbininkų vienybę. Per spau
dą darė. įtarimų ir kaltinimų, 
kad IWA distrikte (Kanadoj) 
yra piniginių trūkumų. Kada 
•viena iš seniausių ir patiki
miausių knygų tikrinimo kom
panijų (auditors) rado viską 
tvarkoje, tuomet IWA prezi
dentas Fadling paruošė planus 
pašalinti “visus komunistus” 
ar “įtariamus komunistus”

200 nutarė atsiskirti nuo Ame
rikos vadovybės ir pasivadinti 
Woodworkers Industrial Unibn 
of Canada, organizuoti vvisus i 
medžio industrijos darbininkus 
ir kovoti už geresnes darbo są
lygas bei didesnį užmokestį, 
nes kompanijų pelnai pašoko 
po du bei tris šimtus nuošimčių.

Buvo plačiai apdiskusuota ir 
nutarta, kad išsiuntinėti Van
couverio ir apylinkės lietu
viams bei IV rajono kuopoms 
mūsų pareiškimą “Ką mums 
primena 16 vasario.”

Buvo pranešta, kad du kuo- 
po nariai baigė kursus, kaip 
valdyti paveikslų mašinas. Tai
gi, bus galima dažniau pama
tyti mokslinio ir kitokio pobū
džio judžius.

Kuopos valdybon 1949 me
tams išrinkti sekanti nariai:

Wm. Valiukas, pirmininkas.
J. . Naruševičius vice-pirm.

i

K. Makarevicius, ižd.
A. Grinkus, sekr.
N. Meškauskienė, knyg.
VI. Crich, korespondentas.
Kontrolės komisijon išrinkti: 

Ch. Meškauskas, P. Bukis ir E. 
Gerulaitis. A. G.

RADIJAS MANEVRINIUOSE 
GARVEŽIUOSE .

Vilnius.. — Respublikai visur 
įdiegiama šiuolaikinė tarybinė 
technika. Lietuvos geležinkelio 
Černiachovskio kelio distanci
jos ryšininkai radiofikavo vi-

DETROITO ŽINIOS
Iš Darbo Lauko ir Unijų 

Veikmės

Hudson kompanija, prispau
dimui darbininkų, kad nekeltų 
pasipriešinimo prieš “speed-up,’’ 
kuris atsitikdavo po porą sykių 
į savaitę, nutarė pamokinti 
juos kitaip.

Sako, kad reikalavimas auto
mobilių per publiką sumažėjo, 
toji kompanija esanti priversta 
išleisti į dieną mažiau automo
bilių, — tuomi esanti priversta 
atleisti iš darbo apie 5 tūkstan
čius darbininkų.

Bedarbių eilės dar daugiau 
padidės!

Gen.. Motors darbininkai, 
ačiu unijos vadų pardavystei, 
gavo nukirsti algos po 2c i va
landą. Bet kad, nesukeltų pasu 
priešinimo iš darbininkų* — pa
leido savo auto nuo 10 iki 40 
dol. pigiau.

Tuomi nori pasirodyti visuo
menei gerais, nenorėdami pa
rodyti savo didelius pelnus, nu- 
rodo tik, būk tai- didelės algos 
sulaiko nuo žemesnės automobi
lių kainos.

UAW — CIO didenybės vi
suose lokaluose, po vadovyste 
socialisto Walter Reuter’io, ne
tik kad nenori kalbėti apie algų
išlyginimą pagal šios dienos 
pragyvenimo brangumą, bet ant 
kiek išgali, bando tų lokalų

Pasinaudojant Condon Wacliin valstijiniu j statymu, kuris draudžia miesto ar valsti
jos darbininkams streikuoti, Yonkers miesto manageris buvo atstatydinęs iš darbo 
500 AFL ir CIO darbininkų, atsisakiusių pereiti per American Federation of Mu
sicians pikieto liniją. Bet darbininkai laikėsi vieningai, valdžia streiklaužių negavo, 
tad už 8 dienu streiko miesto viršenybė nusileido, atšaukė darbininkus atgal dar
bai. Čia matomas muzikantų unijos narys pikietuojąs vietinę lenkų įstaigą, už

krautą pelenu ir atmatų bačkomis, prieš kurią muzikantai streikuoja,

valdybas šluoti lauk per savo 
pakalikus, kur tik koks pasi
priešinimas randasi prieš to
kius Reuter’io žygius. Lokale 
51 ir 190 eina smarki kova 
prieš pažangesnius unijos va
dus.

Bet ką Reuter’is siūlo? Nors

giau parduodant, o su piges
niais visi gali palaukti; jiems 
tas nerūpi.

Tai, Reuterįs apsivertęs ra
gožium. šiandien jis nekalba 
apie algą, bet tik apie pensijas, 
nekalba apie panaikinimą to ne- 
išnešamo “speed-up,” bet apie 
didesnį pagaminimą. Geresnio 
kapitalui patarnautojo ir nebe
reikia ieškoti kaip W.- Reuter’is 
kad yra.

Mūsų transportacijos darbi
ninkai taip lyg nusistatę rei
kalauti algų pakėlimo. Bet, 
miesto valdininkai pasiūlė jiems 
algų nukirtimą. Unijosi valdyba 
siūlo arbitraciją atsiekimui sa
vo tikslo, taipgi nurodė miesto 
galvai, kad jis pareikalautų 
grand džiūrės ištyrimui daromų 
nuostolių tai transportacijos 
sistemai, nes pastoviai eina 
kas mėne^is į deficitą — nuo
stolį.

Miesto majoras atsakė, kad 
nėra jokio reikalo turėti tyrinė
jimą ir kad jis pilnai sutinkąs 
šu tuo, kad algos reikia nuka
poti. Pamatysime, ką AFL 
transportacijos unija darys!

Du didieji lokalai jau išrin
ko naujas valdybas. Tai 155 ir
157 UAW—CIO. Jie vadinasi
“Amalgamated,” nes susideda 
iš mažesnių produkcijos dirb
tuvių ir Tool and Die šapų.

Likosi iš naujo išrinktos į 
valdybą ypatos, Reuter’io žmo
nės. Buvo kada tai tie lokalai 
progresyvūs, bet ir tool ir die- 
meikeriam matyt išbyrėjo pro- 
gresyviškumas, nors jie pirmu
tiniai šiandien daugiausiai nu- 

. kenčia nuo tos nelaimingos be- 
ir jis pats padarė pareiškimą ^ar^s.
Portlando CIO suvažiavime, 
kad darbininkams reikia net- 
būtinai gauti apie 43c daugiau 
į valandą, kad pavyti tą gyve
nimo kainų pakilimą, prie to, 
dar jis pridėjo tenai, kad ir se
natvės pensijų reikia tokių, 
kaip ir mainieriai dabar gauna. 
Jis dabar paneigia visą savo 
nusistatymą, išeina prieš pakė
limą algų ir užsiganėdina vien 
tik pensijos gąvimu.

Kompanijoms to tik ir reikė
jo. Fordo karalystė .jau šiandien 
pareiškė, kad jokiu būdu nesu-| 
tiks jokių senatvės pensijų duo
ti, jeigu Lik tada kada darbi
ninkai patys sumokės sau už to
kias pensijas. *

Tą. patį pasakys Chryslerio 
ir Gen. Motors kompanijos, nes 
jos visos .dirba išvieno, nėra 
pas jas tos vadinamąs konku
rencijos arba varžytinės parda
vime karų.

Jos visos išdirba tik tuos au
tomobilius, kurie, lešuoja dau-

Praeita 1930 metų bedarbė, 
matytis,- mažai tepamokino ir 
tool ir diemeikerius. Gal ir 
jiems reikės ateityje didesnės 
geležinės kurkos ant jų spran 
do, kad proto įdėjus! 5.

On call at all times, thousands of 
Red Cross volunteers are ready to 
respond for emergency service as 
varied as humUn need itself.

(taigi, visus, kurie drįsta kovo
ti už darbininkų reikalus) iš 
IWA vadovybės Kanadoje, o 
paskirti samdytojams patiki
mus (rinkimų skelbti nedrįso, 
nes žinojo, ką darbininkai iš
rinks) .

Buvo sušauktas visų skyrių 
pasitarimas ir iš, 211 atstovų,

sus manevrinius garvežius, dir
bančius stotyje. Garvežių radio- 
fikavimas žymiai pagerino ma
nevrinio dispečerio ir stoties 
budėtojo ryšį su mašinistais 
bei traukinių sustatinėtojais. 
Dabar radiofikuojami manevri
niai garvežiai Vilniaus stotyje 
bei kitose respublikos stotyse.

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
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Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį
* EVergreen 7-4774 /

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

August Gustas •
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 6$th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.»

telefonuokite:
SHoreroad 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 PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

, t . 1 .11 • ~ •   ■ " ' 7 I ■ "  
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Miško Ruošos Pirmūnai
VILKAVIŠKIS, 1948 m., gr. 

17 d. — Pilviškių valsčiaus dar
bo valstiečiai organizuoja ma
sines miško ruošos talkas. Tal
kose dalyvauja apie 500 vals
tiečių. Tik per tris talkos die
nas pilviškiečiai įvykdė ketvir
čio miško kirtimo planą.

Paspartintas miško išveži
mas. Pilviškiečiai jau įvykdė vi
są ketvirtojo ketvirčio planą ir 
baigia 1949 metų pirmojo ket
virčio plarią.-

Apie 50 darbo valstiečių jau 
atliko visą miško ruošos prie
volę. Daugelis darbo valstie
čių, kaip Juozas žemaitis, Pi
jus Pauliukevičius, Juozas či- 
vinskas ir kiti, kerta ir veža 
mišką viršum plano Lietuvos 
KP (b) VI suvažiavimo garbei.

F. žemelis.

jų aukštų pastatąs, kurio pir
moji eilė — penkiolika butų — 
jau įrengta. Butai turi visus 
patogumus, kiekviename jų yra 
du kambariai, virtuvė, vonia, 
sandėliukas.'

Medikamentai iš Atliekų
VILNIUS, 1948 m., gr.. 17 d. 

— Dar vieną medicinos prepa
ratą --- skilvio sunką pradėjo 
gaminti Vilniaus mėsos kombi
natas. šiomis dienomis baigti 
nustatyti reikalingi šiai gamy
bai įrengimai. Hematogeno ga
mybos metinį planą kombinatas 
įvykdė ir 
pirmasis 
no bonkų

viršijo. Jau išleista 
tūkstantis hematoge- 
viršum plano.

Red Cross Blood For Veteran

More than 300 Red Cross chapters arc now participating in regional 
blood programs which serve more than 525 hospitals. Above, a patient 
at a Veterans Administration hospital receives a blood transfusion.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Lietuvos žuvies pramonės 
vedėju buvo rusas Zasipkinas. 

•Jis savo pareigų prideramai 
neatliko, ir todėl Lietuvos val
džia ji pašalino iš vietos. ' Jo 
vieton paskirtas lietuvis Mic
kevičius. Paskirtas, žinoma, 
todėl, jog manoma, kad jis 
geriau savo pareigas atliks.

Ar tuo pakeitimu džiaugiasi 
Tarybų Lietuvos priešai ? Kur 
tau jie džiaugsis. Naujienų 
korespondentas piktai oarasi, 
kad su Zasipkinu buvę pasi- 
e 1 gta “ne d e m o k ratišk ai.”

komunizmą reikia kovoti ap
švieta.

Apšvieta yra geras dalykas. 
Jos reikia ‘ kuo daugiausia. 
Bėda tik tame, kad preziden
tas ^apšvieta atsiminė tiktai 
Rollins kolegijoje, o visiškai 
ją pamiršo, kai taisė ęavo 
1949 metų budžetą. Tame sa
vo budžete jis paskyrė 21 bi
lijoną dolerių 
jam karui, o 
nių apšvietai 
no bilijono.

pasiruošti nau- 
Amerikos žmo- 
nedave nė vie-

Sheboygan, Wis

Pažymi Tarybų Valdžios 
Trisdešimtmetį

Kėdainiai, 1948 m., gr. 17 
d. — Pirmojoje miesto gimna
zijoje Tarybų valdžios paskelbi
mo Lietuvoje trisdešimtmečiui 
pažymėti išleisti sieniniai laik
raščiai. Mokytojai savo klasių 
auklėtiniams padarė praneši
mus.

“Roudonojo Švyturio” kolek
tyvinio ūkio valstiečių susirin
kime pranešimą apie Tarybų 
valdžios Lietuvoje paskelbimo 
trisdešimtmetį padarė partijos 
Surviliškio valsčiaus komiteto 
sekretorius, Žukauskas.

Šiomis dienomis pranešimai 
įvyks Marytės Melnikaitės, Ka
rolio Požėlos vardo ir kituose 
kolektyviniuose ūkiuose.

Nauji Patogūs Butai Statybos 
Darbininkams

KAUNAS, 1948 m., gr. 16 d. 
— Puikią dovaną Tarybų val
džios paskelbimo Lietuvoje trig- 
dešimčio proga gavo Kauno sta
tybos darbininkai: užbaigta 
statomo jiems namo pirmoji ei
lė.

Vokiškieji okupantai buvo su
deginę dviaukštį namą, esantį 
netoli miesto centro Ožeškienės 
g. Nr. 2. Dabar čia išaugo tri-

LIETUVOS MIESTAI KEI
ČIA SAVO IŠVAIZDĄ

Panevėžys. — Greta Tarybų 
Lietuvos miestų atstatymo 
vykdoma taip pat ir jų rekon
strukcija. Lietuvos TSR Minis
trų Tarybos Architektūros Rei
kalų Valdybos. Architektų Ta
ryba aptarė apskrities centrų— 
Telšių, Raseinių, Lazdijų, Zara
sų ir Panevėžio planavimo bei 
statybos projektus.

Panevėžio miesto projektas 
numato r e k on st r u k c i j ą 
blausiųjų magistralių 
trinės aikštės, kur bus 
diniai administraciniai 
tai. Statybininkai jau 
vykdyti šį projektą. Gatvės, ei
nančios iš miesto centro į stotį, 
išplėstos. Atstatyta per 20 
daugiaaukščių -gyvenamų na
mų. Dabar vyksta pasiruoši
mas granitinės krantinės sta
tybai. šiaurinėj miesto dalyj 
pastatyta apie šimtą individua
linių namų.

svar- 
ir cen- 
pagrin- 

pasta- 
p radėjo

res-

LOS ANGELES, CALIF.

1.75
75c.

15.00 
3.25 
35c. 
1.75 
35c. 
25c. 
50c.

SANDĖLIS KNYGŲ
Aukso Altoriukn*. maldų knyga, 

Celuloido apdarais. Tilžės spaudimo 
Vainikėlis—jaunuomenės knyga 
Didysis Ramybe., .(altini,. Knvga 

panaši maldoms kąin didysis šaltinis, 
stambus drukas, tvirtai apdaryta ... 1.Q0

Visų metų trvv. • Šventųjų; afdaryta 4.25 
Biblija, visas Šv, raštas; apdaryta ....... 3.50
Evangelijų knvga (ner metus), and. 3.25 
Francijos Lourdes, kinga aoic 501) pusi., 

su paveikslai*, tvirtai apdaryta 
l.alio didysis žodvnas, apdarytas .....
Lietuviškai’AngcIskas žodynas ..........
lengvas būda* išmokt angliškai ..........
Naujausia didelė samių knyga

. Juiimė ir Planetų nuspėjimai ..............
Sidabrinis Grabelis, r r ar. i apysaka 
Savlzrolas, didis štukorius ...................
Velnias ;r Kapitonas, įdomūs skaitymai, 

3 tomai knyga, 11)0 pusi. .
Lietuviška Gaspadinė, su 150 naudingų 

receptų ............. ................. :..................
Gudrus Piemenukas, graži anysaka 
Raginis, gražios apysakos ............  ........
Pranašavimai aule Svieto Pabfeign .......
Kaip Taiti Jungt. Valst. Piliečiu ......
Gražiausiu Dainų Kinkinys, knyga .... 
Gyvenimas, mirimas ir laidotuvės 

girtuoklio. 15 paveikslų .k............
Nebijok miiti. nes nuo mirties 

nepabėgsi, 20 paveikslų ...................
Pekla, kam ji reikalinga ir kokius 

žmones ten kankina. Su paveikslais 
Praloto Olšausko darbai. Su paveikslais 
Karvės nauda ir sūriu padarymas 
Istorija, sena ii nauja su paveikslais 
Sveikata—ligoniams, aprašo apie 350 

skirtingų vaistiškų augmenų ......
Apie Urlikų, didelį razbaininką .......
Žemaitei vaideliai Ir apie Čigonus 
Duktė akmenortaiis; graži apysaka .....
Karalaitis ir žmogus—atsitikimai; .......
Stebuklą*—Kūčių Nakčia ;'dzūko pasaka 
Du broliai ii majoro duktė 
Raganiška lazdelė, juokingi skaitymai 
Paslaptys Talmudo Žydų; du mokiniai 
Apie Kohertų Velnių ir gražią Irlandą 
Amžino Žvdo kelionė per svietą ..........
Onutės laimė ir balta vergija ...........

1.50

30c.
35c.
1.25

75c.

30c.

60c.

35c.
25c.
25c.
25c.

25c.
35c.
25c.
25c.
35c.
25c.
25c.

25c.
35c.
25c.
10c.

žolės Arbatos Formoje
Nuo nervų, iū^ačiu, hi-miffė*. Raišoje 

ir >usvac iltimi...........    ,
Nuo <iū<*ulio, s*thmox; palengvina 

atkosėti, varo laukan dulkcx 
Vyriškumo pataisymui; ši arbata 

vyrams i- moterim*
Suvalnljimui kietų vidurių ......... .
Nuo eukrinf* ligov (diabete*) ... 
Plaukų tonika*, valo plei*kana*t 

nušašėjima*, ’ ytabdo niežulį ir 
apsaugoja nuo prašilimo .....

Nebūk sutnkfs. cik kūdyn ..........
Nuo visokių rheiitnatlškų aaungčlų 
Nuo užaiM-nfjuaio kataro, įbronkaitis.

hey fever arba Koše Catarrh 
Nuo inkstų Ir strėnų skaudėjimo ........ 
Nuo geltligėt Ir tuliką Ilgų ...........
Nu* odo.i Išbėrimų, nučkų ir tt.’ .......
Sunkių mėnesinių teguliavinin* .... ....
Nuo širdies Ir vandeninės ligos ...........
Palangos Trajanka, šakny* arielkai 
Nuo kosulio. Kokliušo, neršalimo ...........
Nuo surūgusio ->ilvd (heart burn) .......
Nuo aukšto kraujo spaudimo .......„.....
Kraujo valytojas; ši arbata valo Kraują

nuo visokių nešvarumų, o kad kraujas 
būna švarus, tuomet galite apsisaugoti 
nuo daugelio Ilgų ..............................L

Gražiausių Ramunėlių—svaras ..............
Liepos Žiedų—svaras ..... ........................
Trukžolių šaknų — svaras ...................
Pelūno Metelių -*■ svaras ...................
Apvynių — svaras ..........
Valerijonų šaknų—svaras

M. ŽUKAITIS
✓ 384 Dean Street, North, 

Spencerport, N. Y.

Kerą

85c.

60c.

1.25 
60c. 
85c.

60c.
85c.
60c.

1.25 
60c. 
75c. 
75c. 
75c 
60c 
75c. 
60c. 
85c. 
1.00

60c.
1.75
2.25
2.50
75c.
1.75
2.50

NAUJOS DIRBINIŲ 
RŪŠYS

KAUNAS- — Lietuvos 
publikos siuvimo bei trikotažo
fabrikai įsisavina 100 naujų 
dirbinių rūšių išleidimą. Koji
niu fabriko “Kotton” kolekty- 
vas organizavo mašinę gamybą 
kaproninių kojinių. Čia sumon
tuoti papildomi įrengimai, per
duotas eksploatacijon naujas 
cechas. “Silvos”. fabrike pradė
ta gaminti pusšilkinių . įvairių 
raštų vyriškų puskojinių. Per 
15 fasonų vyriškų, moteriškų 
ir vaikams baltinių iš aukštos 
kokybės drobės gamina fabri
kai “Jėga,” “Sparta,” ir kiti.

Šiais metais kojinių bei tri
kotažo fabrikai didina dirbinių 
išleidimą 15 procentų.

Išplečia dirbinių asortimen
tą siuvimo fabrikai. “Lelijoj,” 
“Jurgine” ir kitose įmonėse 
montuojama apie 200 naujau
sių mašinų.

17 Išvarė iš Darbo
Dėl Priesaikos

Čionai miesto civil service 
komisija, nežiūrint dideliu 
protestų, užgyrė prašalinimą 
17 darbininkų, narių United 
Public Workers (CIO), atsi
sakiusių išpildyti lojalumo 
priesaiką, kurią priėmė mies
to taryba vėlai pereitais me
tais.

Priimtoje priesaikoje reika
laujama iš miesto darbininkų 
ir tarnautojų sudėti Amerikos 
valdžiai ištikimybės ' priesaiką 
ir pasisakyti, ar nesi buvęs 
kada nors*1 nariu Komunistų 
Partijos.

Prašalintųjų advokatas 
Katz sakė tuojaus išpildysiąs 
reikiamas popieras Aukščiau
siam Teismui ir darysiąs 
žingsnius, kad tie darbininkai 
būtų grąžinti i savo vietas at
gal.

Dėl išvarytų darbininkų 
prasideda kova ir priklausys, 
kiek stiprus spaudimas bus 
išvystytas jų reikalu ir viso 
teisėtumo to miesto tarybos 
I o. j a 1 u m o p a t v a r k y m o.

I
Bet kad protestai veikia, tai 

parodo kitas dalykas, nuo 
kurio reakcininkai su cenzū
ros planu turėjo-atsisakyt. 

Pereitą rugsėjo mėn. buvo 
įneštas planas sudaryti cenzo
rių komisiją, kuri peržiūrėtų 
visų viešų knygynų knygas ir 
ant jų savo pe.čėtį uždėtų. 
Sumanymą patiekė Supervisor 
Rodger Jessup. Bet protes
tams pasipylus iš CIO Tary
bos, unijų. Civil Liberties U-

nion, League of Women Vot
ers ir California Library 
Assn., Jessup sakė, esąs, per
sitikrinęs, kad tokia komisija 
nereikalinga.

Miesto tarybos reakcinę 
priesaiką tik griežti masių 
protestai galės panaikinti, kai 
aukščiausias teismas pajus jų 
spaudimą. J—nas.

Brangsta Maistas
Nors jau daug buvo prira

šyta ir prikalbėta per radio, 
kad maisto produktai eina pi- 
gyn, bet ištikrųjų dalykai yra 
visai kitaip.

Vietos laikraščiai paduoda 
skaitlines iš “United Press,” 
kad vakarų didesniuose mies
tuose ne tik kad maistas ne
atpigo, bet dar pabrango ant 
2 nuošimčių per sausio ir va- 

j sario mėnesius.
Palyginant dabartinio dole

rio vertę su 1939 metais, tai 
jo vertė: Los Angeles beliko 
46 c., Seattle — 45 c., San 
Francisco iv Portlande — 46 
c. Kitais žodžiais, kur 10 
metų atgal pirkdavom gabalą 
mėsos už 46 c., šiandien už 
toki pat šmotą reikia mokėti' 
$1.00.

Kada kas biskį nupiginta, 
tai rėkia, kaip patrakę, per 
radio ir rašo didlapiūose, kad 
viskas eina pigyn. Bet kada 
tuom pačiu laiku kiti reik
menys pabrangsta,4 tai visų ra- 
dijušų komentatoriai* ir laik
raščių reporteriai nemato. R.

Kunigai labai . draudžia 
parapijonams skaityti pažan
giąją spaudą. Bet jie patys 
gaudo ją ir skaito. Skaito ne 
tik paprastieji kunigai, bet ii' 
patys aukščiausi dvasininkai 
— vyskupai ir kardinolai.

Tai paaiškėjo. laike New 
Yorko Calvary Cemetery 
duobkasių streiko.. Vyskupas 
Flanelly buvo užtiktas kišenė
je su iškarpa iš komunistinio 
“Daily Workerio.”

Kas diena vis di- 
valstiečių stoja 
ūkių gyvenimo 
kolektyviniams

Kas .juokingiausia, tai kad dininku
vyskupas nežinojo, kaip sle- 
bizuojasi kapinių vedėjo pa
vardė. Išsitraukė iš kišenės 
Iškarpą ir surado, jog tai yra 
prelatas Ehardt. 
pasimokė iš 
dienraščio:

Vadinasi, 
komunistinio

prezidentas

KOLEKTYVINIŲ ŪKIŲ KA
DRŲ PARUOŠIMAS

Vilnius. — Lietuvoj yra 650 
žemės ūkio artelių (kolektyvi
nių ūkių),
dėsnis skaičius 
į kolektyvinių 

, kelią, šitiems 
ūkiams plačiai išvystytas kad
rų paruošimas. Vilniuje įsteig
ta dvimetė mokykla, kurioje 
mokosi per 100 žemės ūkio ar
telių pirmininkų. Trijų mėne
sių kursuose Kaune ruošiami 
200 kolektyvinių ūkių brigadi
ninkų ir sąskaitininkų.

Per 600 grandininkų, briga- 
____ ų, gyvulininkystės fer
mų vedėjų jau išėjo kursus 
prie apskritinių žemės 
skyrių.

Viso šiais metais Lietuvoj 
bus paruošta 3 tūkstančiai ko
lektyvinių ūkių pirmininkų, 
apkritininkų, grandininkų, ve
terinarų, sąskaitininkų, šofe
rių.

Mirė Vincas Taukevičius
Vasario 25 d. po trijų 

vaičių sunkios ligos mirė Vin
cas Taukevičius, sulaukęs 58 
metų, ir tapo palaidotas lie
tuviškose kapinėse.

Velionis gimęs Lietuvoje ir 
atvyko j šią šalį 1911 m. Jis 
trumpam laikui buvo apsisto
jęs Pennsylvanijos valstijoj ir 
tais pačiais metais atvyko į 
Sheboyganą. 1914 m. apsive
dė su Marijona Grigaičiūte ir 
vedė laimingą gyvenimą iki 
mirties. Liko žmoną Marijo
na, dukrelė Matilda, trys 
anūkai ir brolis Justinas Tau-» 
kevičius, Chicagoje.

Apie velionį tenka tiek pri
minti, kad buvo visą gyveni
mą laisvų, pažiūrų. Priklausė 
prie A. L. A. Kliubo.

Varde Zaleskų, Mickų ir 
Makarevičių galiu sakyti, kad 
mes nustojome vieno 
tarpo gero draugo, 
riuom virš 25 metus 
gyvenome vienybėje,
kūme, kaipo viena laiminga 
šeimyna; vieni kitų neužgau- 
dami ir sutartinai dalyvauda
mi darbininkiškuose parengi
muose, taipgi juos rengėme.

Visų varde tariu tau, Vin
cai, ilsėkis ramiai šios šalies 
žemelėje, o Mariutei rimto 
susiraminimo ir laimingos at
eities. J. Z.

sa-

iš mūsų 
su ku
rnės su- 
draugiš-

ūkio

SKELBKITĖS LAISVĖJE
Mūsų šalies 

nebemoka pasakyti nė vienos 
kalbos, nepagarbinęs komu
nistu bei komunizmo. Atro
do, jog turėtų jau atsibosti, 
žmogus turėtų tiesiog pavarg
ti tą pačią litaniją bekarto
damas.

štai’ jis gavo, iš Rollins ko- 
'legijos garbės medali ii' bedė- 
kavodamas kolegijos bosams 
už tą šaunią dovaną, atsimi
nė komunizmą.

Tik vienas geras . dalykas, 
atseit, kad prezidentas ši sy
ki komunizmui nebegrūmojo 
atomine bomba. Jis sakė, kad

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus t, 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
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PRAMONES APYVARTINIŲ 
LĖŠŲ APYVARTOS 

SPARTINIMAS
Vilnius. — Lietuvos įmonėse 

išsiplėtoja galingas partiotinis 
sąjūdis darbininkų ir inžinieri- 
jos-technikos personalo tarpe 
dėl apyvartinių lėšų apyvartos 
spartinimo. Išlaisvinta apyvar
tinių lėšų dalis padės mechani
zuoti sunkius darbo procesus, 
padidinti produkcijos išleidimą 
ir duos papildomas viršumpla- 
ąiines sankaupas.

Kauno avalynės fabriko “In
karas” kolektyvas nutarė pa
spartinti apyvartinių lėšų apy
vartą trimis .dienomis ir išlais
vinti iš .apyvartos 500 tūkstan
čių rublių. ’Fabrike sutrumpi
namas gamyklinis ciklas, pla
čiai įdiegiama konvejerinė sis
tema. Naujai sukurta srovinė 
linija guminės avalynės ceche 
trigubai paspartino produkci
jos išleidimą.

į lenktyniavimą dėl apyvar
tinių lėšų apyvartos spartini
mo įsijungė Klaipėdos celiulio- 
zės-popieriaus kombinatas, au- 

Jdimb fabrikas “Gulbė,” Vil
niaus gamykla “Elektrit,” tri
kotažo fabrikas “Sparta,” odos 
galanterijos kombinatas “Rau
donoji žvaigždė,” baldų fabri
kas ir daugelis kitų Lietuvos 
įmonių.

Washington. — Šį menesį 
iš Vokietijos.bus Amerikon 
pergabenta viso 5,940 išvie- 
tintii - pabėgėlių.

PRANEŠIMAI
SCRANTON, PA.

Literatūros Draugijos 39 kp. su
sirinkimas įvyks kovo 13 d., pas E. 
Geležauskienę, 1210 Biair Ave. Pra
džia 2 vai. dieną. Visi draugai da
lyvaukite, nes turime daug- svarbių 
reikalų aptarti, taip pat išgirsite ra
portą- iš LLD 12-tos Apskrities kon
ferencijos. — P. Šlekaitis, sekh 

(57-58)

WORCESTER, MASS.
įdomi šauni moterų rengiama pa

re įvyks kovo 13 d., 29 Endicott 
St., 5 .v v. Bus graži programa, jds 
prirengimui rūpinasi našlių komisi
ja. DalyVauš Bostono mišrus kvar
tetas ir duetas, vadovybėje S. Pau- 
ros. J. Kižys rodys įdomią filmą.— 
Kviečiame visus. (57-58)

ROCHESTER, N. Y. .
LLD 110 ir 50 kuopos rengia pa- 

žmonj, kovo 12 d., šeštadienio va
kare, 575 Joseph Avė. Pradžia 6 v. 
Nevalgykite namie vakarienės, rųes 
turėsime skanių valgių ir gėrimų. 
Tai bus apvaikščiojimas Tarptauti
nės Moterų Dienos. Pelnas eis spau
dai ir darbininkų reikalams. Širdin
gai visus prašome atsilankyti, pa
remti šį svarbų darbą. — Kviečia 
Komitetas. \ (57-58) .

L-t—______ >
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kp. susirinkimas 
įvyks kovo 14 d., 7:30 v. v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St. Prašome vi
sas nares dalyvauti ir naujų narių 
atsiveskite. Turime svarbių reikalų 
aptarti. A. W. (58-59)

HARTFORD, CONN.
LLD susirinkimas įvyks 14 d. 

Laisvės. Choro salėje, 155 Hunger
ford St. Narius prašome dalyvauti 
susirinkime, nes turime daug svar
bių reikalų, taipgi reikia užsimokė
ti metines duokles, nes Centras turi 
gaminti naują knygą, tad reikalin
gi finansai. — Kviečia 68-tos kp, 
Fin. Rašl. (58-59)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 13 d., 11 vai. ryto, 29 Endicott 
St. Yra daug svarbių dalykų aptar
ti. Visų narių prašau dalyvauti. -- 
J. M. Lukas, sekr. (53-59)

Washington. — Abiejų 
partijų senatorių grupe siū
lys valdžios lėšomis siųsti 
7,500 studentų ir mokytojų 
“susipažint su Europa.”

M. J. ŠVILPOS 
Mostys — Nepaprastai 

Svarbios Mostys!
Laikraščių skaitytojams nėra nau

jiena girdėti apie švilpos mostis, 
nes yra pastebėję daug sykių gar
sinant jas. Bet ar visi, bandėte joms 
-pasinaudoti? Dčlko ne? Dėlto, kad 
nenorite tikėti jų sėkminga pagal
ba. Jei netikite ir nenorite jų pa
bandyti, tai patys sau darote 
skriaudą. Meldžiu atkreipti atydą į 
šį patarimą: Ar jūs ligoti ar sveiki, 
vistiek jums yra naudinga visada 
turėti savo namuose M. J. švilpos 
Miracle Ointments, 5 rūšių, ku,rios 
prašalina keletą dėsetkų įvairiai pa
sireiškusių skausmų.

No. 1-M J. Svilpa's Mostis nuo 
dantų ir smegenų (gums) nesveiku- 

! mo. Tuoj pagelbsti. Kaina 50c. ir $1.
No. 2-M. J. Svilpa’s Salve for-Ex- 

tcrnal Pains. Ši mostis prašalina 
skausmus nuo kojų, rankų, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų su
stingimą. Persišaldymą ir aštrų ko
sulį. Kaina $1.

No. 3-M. J. Svilpa’s Miracle Salve 
for Skin Irritation. Tai mostis, kuri 
pagelbsti nuo įvairių odos ligų 
kaip tai: Rash, Athlete’s Foot, Sinus, 
sužeidimą. (Tik ne vėžio ligas). 
Kiekvienas turėtumėt įsigyti.
Kaina $1.

No. 4-M. J. Svilpa’s New Disco
very Statve for Itching Skirt and 
Poison Ivy. ši mostis greitai pra
šalina įvairius odos niežėjimus., 
Kaina $1.

No. 5-M. J. Svilpa's New Disco
very SjUvc for Piles. Ši mostis nau
jai išrasta, kuri greit prašalina Piles 
(varvančias ar ne) be pjaustymo. 
Pagelbės, jei tik vartosite pagal nu
rodymą prie mosties dėžutės. Tuoj 
įsigykite. Kaina tik $2.

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

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
Hartfordiečiai galite pirkti pas 

E. Bčirs (vaistinėj), 158 Park St., 
Urba pas Zembą, 168 Sheldon St.

(Adv.)

MATTHEW A.
BUYUS

(BUYAUSKAS) 

. □

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArkct 2-5172
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GERI PIETŪS!
Kada norite gerą 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.

4*4*4*4*4*4Ml"l*4*4*4*4**l>4"i*4*,3*4Ml"l*4*4*4*4*<£"fl 
į Egzaminuojant Akis, Į 
| Rašome Receptus j 
Į Darome ir Pritaikome Akinius

Stenger & Stenger į
Optometrists ♦

i 394-398 Broadway T 
I , Brooklyn, N. Y. t 
f Tel. ST. 2-8342 1,

.•M,}

LAISVĖS
SPAUSTUVĖ

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 

Draugijoms, biznitfrnš 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. Nesivėiinkite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
gauna visokio po*pierio, kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdihimui, kreipkitės 
į Laisves snaustuvę,

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.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
? Visokiausi ’vaistai, kosmetikai kū-i 
Į dikiam reikmenys, įvairūs daik-t 
f toliai, ligonių kambariui reikme-i 
ruž —t 

f RECEPTŲ SPECIALISTAI. Į
I MAX PEIST, Ph. G., I

EDWIN LANE, Ph. G. į 
? Tel. EVcrgroen 7-6238 |
• J- aSa aSa aSa aXa *Ta aJa aZaaSaaZa JEtaSa aXa a^ aI»aL a^ ^a aZa^L 
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F. W. Shalins 
(SHALINSKASI 

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
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NewVnjto^M^feZlnfoi Miesto Taryba Susirinks 
Prisitaikant Davis’ui

Jubiliejinio Komiteto 
Susirinkimas

Šiandien, penktadienį, va
kare, Lietuvių Kultūriniam 
Centre, įvyks dienraščio Lais
vės 30 metų sukakties atžy- 
mėjimo komiteto susirinkimas. 
Prašomi visi organizacijų įga
liotiniai dalyvauti. Jeigu ku
ri kuopa neturi išrinkus atsto
vo, tai prašomas kuopos pir
mininkas arba sekretorius da
lyvauti ir kuopą atstovauti.

Būtinai dalyvaukite visi.
Komiteto pirmininkas 

V. Čepulis.

Auditorijos Žinios
Kas . dieną ten kas nors 

vyksta ir visuomet kas nors 
daug dirba. Bet šį sykį noriu 
kalbėti tik apie dovanas au
ditorijos įvairiems skyriams.

Šią savaitę brooklynietis Jo- 
kubavičius atvežė padaręs 
gražu veidrodį ir užtaisė jį 
ant sienos prie čekrūmio.

. Direktorius Tarnas Lisajus, 
daug dirbęs centre visokius 
darbus, tik pamatė, kad ko 
nors trūksta, jis ir pristatys. 
Aną dieną pamatęs gaspadi- 
nes lipant ant kėdės pasiek
ti išvalyti kavos puodą, jis 
vanoti laiptelius. Kitus laip- 
pirm bazaro jau atnešęs do- 
telius jis padarė ir įstatė 
bovvlinge. Prisidėjo jis ir 
prie estrados — padarė porą 
rėmu praplėtimui kambarinės 
scener’jos ir duris. Neabejoju, 
yra ir nemažai kitu, man ne
žinomų jo daibų name.

Antanas Navikas nuolat at
eina nešinas pundu pakabti 
drabužiams, kurių daug sto- 
kuodavo užėjus didžiosioms 
iškilmėms. Jis jau baigia už
pildyti. tą sritį.

Pirm didžiųjų bankietų bu
vome šūktelėję, jog dar trūks
ta stalavų įrankių. Tą sritį 
irgi užpildė savo centro pa
bijotai.

Aldona Gray iš Frackville 
per savo tetą Janušonienę at
siuntė visą betą - naujutėlių 
stainless steel.

Brooklyniečiai gražių įran
kių dovanojo:

Vaičekauskai.
Ant. Balčiūnas.
Viktorija Balkus.
Alice Tamm. Ji taipgi do- 

, vanojo žiurstų ir abrūsiukų.
Mary Kunčinskas iš Great 

Neck 34 gaoalus visokio mui
lo ir .7 puodukus.

Jeigu rengiantis bazarui ir 
laike bazaro kieno nprs do
vana taikyta centrui būtų pa
taikiusi į bazar:, jų siuntė
jai bus matę jų paskelbimą 
tam tikslui skirtų dovanų są
rašuose. Didžiuma dovarfų 
ateidavo pažymėtos, jog ba- 

xzarui, bet tūlos ateidavo tik 
užadresuotos centram

Centre dai daug kas būtų 
naudinga, bet apie tai kitą 
kartą. Ar.

Eddie Albert, Joan Fontaine ir James Stewart iš fil'mos 
“You Gotta Stay Happy.”

Išgirskite Apie Pasaulio 
Motery Veiklą už Taiką!

Moterų Apšvietos Klubo 
bankiete, rengiamame pami
nėti Tarptautinę Moterų 
Dieną, kalbės Margaret 
K rum bei n.

Margaret Krumbein

Margaret neseniai sugrįžo 
iš Budapest, Vengrijoje, Įvy
kusio Pasaulinio Demokrati
nių Moterų Kongreso, kur 
veik iš visų pasaulio kraštų 
suvažiavusios'moterys, atsiųs
tos tų šalių taikos organizaci
jų, svarstė, kaip išlaikyti pa
saulyje taiką. <

Suvykusios tau kongresai! 
delegatės pasakojo įdomiau
sių dalykų ir apie tai, kaip 

LDS 1-ma Kuopa Jau Su
6 Naujais Nariais

Draugas J. Grubis 
Darbuojasi Vajuje

Kovo 3 d. įvyko LDS 1-mos 
kuopos susirinkimas Laisvės 
svetainėje. Kuopos preziden
tui A. Veličkai atidarius su
sirinkimą, sekretorius M. Sta- 

' kovas perskaitė protokolą. 
Fin. sekretorius A. Gilmanas 
pranešė, kad ižde pinigų ran- 

' dasi įH 44.62. Iždininkas P. 
Kapickas'su tuo sutiko.

Buvo laiškas iš 3 apskrities. 
; Prašo kuopą pardavinėti ti- 
1 kietus LDS pikniko, kuris 
Įvyks sekmadienį, liepos 24- 
tą, 340 Mitchell Ave., Linden, 
N. J. Mūsų kuopa smarkiai 
d a r bu o j asi pardavinėdama
tuos tikietus.

Iš kuopos metinio parengi
mo atskaita rodo, kad jis da
vė gražaus pelno, $77.27. 

| Draugas G. Waresonas sakė, 
i kad buvo ir nesmagumų vie
nam komisijos nariui mirus.

“Bee? party” ruošimui ko
misija pranešė, kad kol kas 
nieko neveikė, nes yra labai 
daug kitų parengimų, mūsiš
kiui dabar nėra progos, tad 
žiūrės progos toliau.

Mūsų 1 kp. veteranas gavi
me naujų narių vajininkas 
Jonas Grubis pradėjo darbuo
tis vajuje gaudamas 6 naujus 
narius. Drg. J. žemaitis irgi 
prižadėjo daugiau gauti ir 
priduoti d. Grobiui. Draugės 
ir draugai, žinodami norinčių 
Įstoti į LDS, praneškite drau- 

į gui Grubiu i.
Mūsų kuopa turi tris ligo

jos veikia s,avo šalyje už tai
ką. Margaret buvo viena iš 
apie 40 amerikiečių, kurias 
sumobilizavo Amerikos Mo
terų Kongresas, veikli taikos 
ir laisvių gynimo moterų ame
rikiečių organizacija. i

Margaret Krumbein, visoje 
šalyje žinoma darbuotoja, 
prakalbininkė mums tas įdo
mias ir svarbias žinias papa
sakos visiems suprantamoje 
kalboje, lietuviškai.

, Dainuos Suzanna Kazoky- 
tė, akompanuojama Bronės 
Sukackienės.

Prašome Įsitėmyti
Bankietas bus pietų laiku. 

Pietus duosime 1 valandą. 
Programa, aišku, nusitęs kiek 
vėliau. Po pietų, po progra
mos, kurie norėsime, galėsi
me popietį praleisti baliavo- 

i darni.
Įvyks šį sekmadienį, kovo 

: 13-tą, Liberty Auditorijos sa- 
lione, Atlantic Avė. ir 110th 
St., Richmond Hill. Pietų 
tikietas $2. Dar galima gau
ti auditorijoje, Laisvės raš
tinėje ir pas pardavėjas.

Komisija.

nius. Mūsų gerą draugą Krau
jai} ištiko nelaimė. Draugai 
linki greit pasveikti ir vėl da
lyvauti susirinkimuose. Ir pra
šomi jį atlankyti. Gyvena 
380 So. 3rd St. . *

Draugams ir draugėms no
riu priminti — užsimokėkite 
savo draugijai duokles, kad 
draugija galėtų jus sušelpti 
jūsų nelaimėje. Ir ateikite Į 
susirinkimus.

Kitas kuopos susirinkimas 
įvyks balandžio 7-tą — visuo
met įyyksta 1-mą ketvirtadie
nį menesio. Prisiminimui, pa
žiūrėkite Į pranešimą Laisvė
je.

Kuopos Korespondente.

Spellmanas Neišklausė 
Streikierių Žmonų 
Delegacijos

Streikuojančių K a 1 v a r i j os 
kapinėse duobkasių , žmoni} 
delegacija buvo nuvykusi pas 
kardinolą Spellmaną prašyti, 
kad jis išpildytų unijistų dar
bininkų reikalavimus, leistų 
jiems dirbti žmoniškesnes va
landas ir uždirbti šeimoms 
pragyvenimą. Jie reikalauja 
40 valandų vieton dabar dir
bamų 48, taipgi mokesties už 
viršvalandžius kaip mokama 
kitur, už laiką ir pusę.

Prabuvusios pas kardinolą 
porą valandų, moterys išėjo 
nuliūdusios ir pasipiktinusios, 
kaip jos sakė, “discouraged 
and disgusted.”

“Jis nieko neprižadėjo,” 
sakė Mrs. Sigmund Czak, 
grupės vadovė. “Jis nori, kad 
darbininkai grįžtų darban 
kaipo pavieniai, ne kaipo uni- 
jistai. Ir jis sakė, kad jis ne
priims atgal streiko komiteto 
narių, nes jie esą vadai.

“Kuo kalti jie?” klausė to
liau moterys,. “juk jie buvo 
visų narių išrinkti juos atsto
vauti derybose.”

Moterys kritikavo kardino
lą už nesiskaitymą su darbi
ninkais ir už apšaukinėjimą 
šiokiais ir tokiais, sakydamos: 

. “...Mes žinome, už ką mū
sų vyrai kovoja —už žmoniš
ką algą, už 5 dienų darbo sa
vaitę. Dėl to, kad tą žinome 
ir dėl mūsų katalikiškos tiky- 

I bos, mes giliai apgailestauja- 
I me be atodairos ir neteisė-

Brooklyniečių Aukos 
Teisėms Ginti x

R. ir E. Mizara (paskelbė 
savo surinktas) . . . $71.00 
J. Weiss ................... 50.00
Sausis .................  50.00
J. Gasiūnas surinko seka

mai :
LDS 13 k p. $10.00
I.LD 185 kp. 10.00
P r. A. G. 10.00
J. Gasiūnas 5.00
B. Skodis 5.00
A. Verkutis 2.00
J. Kairys 1.00
W. Malin 1.00
Brown ' 1.00
S. Brusokas 1.00
J. Cibirka 1.00
A. Lugauskas 1.00
Vinikaitis 1.00
A. Butkauskas 1.00

Viso ...................... 50.00
Amelia Burba

nuo bazaro ......... 25.00
B’klyn draugai .... 22.25 
V. Brown ............... 20.00
D. šolomskas ..........   20.00
Sveikatos kliubas . . . 20.00 
J. E. Gužas ........... 14.00
M. Klimas.................  10.00
J. Thomson ...............  10.00
A. Deps .................. 10.00
B. & A. Kalakauskas 10.00
S. Sasna ................. 14.00
V. Ramanauskas,

Minersville, Pa. . . 10.00
J. Jokubonis, iš N. J. 6.00
S. Večkys............. 5.00
J. Jordan ................. 5.00
LLD 55 kp.......... ..  5.00
A. Quater ................. 5.00
Rėmėja ...................... 5.00
V. Bovinas ................ 5.00
A. YaĮistis .  ....... 5.00
P. Vaznis ............... 5.00
Maspethietė  ...... 2.00
Smulkiais '............ 1.00

Viso iki kovo 9, ’49 $455.25
• Dėkodami visiems jau; pa- 

'rėmusioms civilių teisių gyni
mą, prašome vis'us kitus- tei
sių ir laisvių patri jotus prisi
dėti. Brooklyniečiai civilėms 
teisėms aukų rinkėjai turi pa
siskyrė gana stambią kvotą, 
kurią skaito savo prievole, 
goriausiu investmentu išsau
gojimui demokratijos mūsų 
šalyje.

Dar* daug dešimtinių, pen
kinių ir dolerių trūksta iki 
savo paskirtį Įvykins.

L. K. K-s.

Protestuoja Prieš 
Ragangaudišką 
Eilių Seimelyje

Daugelis miešto ir visos 
valstijos organizacijų, tarpe 
tų ir komunistai, siunčia -pro
testus į Albany prieš seime
liui įteiktą ir norimą pasku
bomis pervaryti, padaryti 
įstatymu aršų ragangaudišką 
McMullen bilių.

Jeigu jis praeitų, McMullen 
bilius' uždraustų darbus bile 
kurioje valdinėje įstaigoje 
partiniams komunistams. O 
praktika primena, kad nėra 
to asmens, kurį norint išstum
ti iš atsakingų pareigų reak
cininkai nepavadintų komu
nistu (atmename — net abu 
Rooseveltai' buvo “komunis
tais”).

Kad galėtų tuos darbus at
imti ar naujai ieškančiam jų 
neduoti, aišku, kiekvienam 
asmeniui įvestų politinę au
sinę, darbininkams priklausy
mą savo pasirinkimo partijoje 
darant kriminaliniu veiksniu.

tus kaltinimus komunizme, 
primetamus mūsų mylimie
siems ir vadams mūsų uni
jos.”

Tuo tarpu šv. Juozapo se
minarijos studentai- klierikai 
iš Yonkers tebevaromi streik- 
laužiauti vietoje streikuojan
čių darbininkų, kasti duobes 
Kalvarijos kapinėse, Maspe- 
the.

New Yorko Miesto Taryba 
praėjusi antradienį nutarė pa
keisti savo posėdžių pradžios 
laiką iš 1 :30 po piet Į 5 va
landą visu 12-kos teismo lai
ku, kad Benjamin Davis, vie
nas iš tų 12-kos, galėtų daly
vauti posėdžiuose. \

Davis tą dieną negalėjo da
lyvauti posėdyje, nes teisėjas 
atsisakė jį iš teismabučio at
leisti posėdžiui.

Oficialė rekomendacija, ku
rią tarybai skaitė tarybos 
vice-pirmininkas Joseph Shar-/ 
key, Brooklyno demokratas, 
sako:

“Nustatome 5 valandą tam, 
kad suteikti Davis’ui pilną ga
limybę ginti save teisme ir tuo 
pat sykiu atlikti savas kaun- 
silmano pareigas, kurioms jis 
buvo teisėtai išrinktas. Tai 
yra prisilaikymu demokrati
nių principų, ant kurių mūsų 
Jungtines Valstijos buvo Įkur
tos.” 1

Toks nuosprendis atėjo ne 
be kovos. Queens republiko- 
nas Walter McCahan buvo 
įteikęs rezoliuciją Davis ą is 
tarybos posėdžių “atleisti,” o 
Bronx demokratas Hugh 
Quinn Įkarštyje debatų apie 
Mindszentį šaukė Davis’ą at

Trentono Šešiems 
Ginti Mitingas

Gynimui Trentone nuteistų 
šešių jaunų negrų masinis mi
tingas New Yorke šaukiamas 
kovo 11-tos vakarą, Hotel 
Beacon, 74th St. ir Broadway. 
New Yorke. Vyriausiu kal
bėtoju bus O. John Rogge, 
taipgi žymi brooklynietė Ada 
Jackson.

Veteranui Paul F. E g a n 
ruošiantis paduoti federal iain 
teismui bylą išieškoti atlygini
mo už gelžkelių darbe nu
pjautą ranką, New York, New 
Haven & Hartford firma su
tiko be teismo atlyginti jam 
$65,000.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

i i j9—12 ryteValandos: j r_ 8 rakar0

Penktadieniais uždaryta

Joseph Garszva
; Undertaker & Embalmer :

Manager

JOHN A. PAULEY< > X
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

............................... ................. .....................*.......... .. .......... . ..........

GYDYTOJAS

S. S. Locket, M. I) 
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
j (1—2 dienomValandos: į6_g vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208
J ■.. ;.......... .................... :
■ ; .'.r. ■ r.. ;:.T.Trrn~r. r.;;;......:: t. trr.:.::—v.:.-.'.?

TONY’S X
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI 
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statyti.
Geraširdystė ir atsidėjimas 

demokratijai atėjo po to, 
kuomet demokratai, dabar 
valdantieji City Council, gavo 
daugybes laiškų ir susilaukė 
susiedijose delegacijų, kriti
kuojančių persekiojimą Da- 
vis’o, trukdymą jam veikti 
taryboje.

Prie to prisidėjo masinis 
visuomenės lankymas Miesto 
Tarybos posėdžių. Kada bū
davusios tuščiomis auditorijos 
žemutiniame aukšte kėdės 
prisipildė ir persipildė tary
bos veiksmų stebėtojais, de
mokratai pasidarė nervingi. 
Jie Įsakė tas kėdes prašalinti, 
stebėtojams paliekant tik ma
žą balkonėli.

I

Demokratai suprato, kad 
nesant kovingo darbininkų at
stovo Davis’o tarybos posė
džiuose darbo liaudis nebepa- 
sitiki taryba, masiniai renka
si pati budėti savo reikalų 
sargyboje.

Pasinaudokite gera proga įsigijimui 
labai reikalingų daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators 
Washing Machines - Electric Appliances 

Gas & Combination Ranges
IT ATJTYT rn 895-897 Broadway 1-TjzYmH vjVF* Brooklyn 6, N. Y.

JOSEPH N. ZAYAN, Rep. 
Kurie užeis su šiuo skelbimu, gaus nuolaidą kainose.'

EVergreen 8-2439-2240

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE\ BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

S

Peter Kapislcas Tel. EVergreen 4-8174

00000000000000000000000000000000000000000000000000000

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLfYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių, valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

- 282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612 •
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j Klausinėjo Majoro, 
Ar Turįs Ryšių su 
Gambleriu Costello

Clandenin J. Ryan, buvęs 
prie velionies majoro LaGuar- 
dijos sekretoriumi, užklupo 
majorą O’Dwyer su dešimti
mi klausimų. Tais klausimais, 
sakoma, jis norįs žinoti, ar 
gambleriu tūzas Costello “yra 
tikruoju New Yorko miesto 
bosu.”

Išgirdęs apie tai majoras 
sako, kad tie klausimai esą 
“kito pikčiurnos” priekabia
vimu.

Buvęs seniau nuteistas, bet 
paskiau paleistas pataisoms 
Allan Woods Clarke, 38 me
tų ,areštuotas kaltinimu iš 
naujo apiplėšinėjime smulkių 
įstaigėlių .

Jack Teague, užsiimdavės 
garsinimais, rastas miręs vieš
butyje Winthrop po to, , kai 
jis telefonavęs šeimos drau
gei Mrs. Grace Dal ell, būk 
jis nusižudysiąs. Tyrinėja mir- 

„ties priežastį.

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES• .

32 Ten Eyck St.




