
Balsavimai Suomijoje. 
Paasikivio Politika. 
Rinkimai Anglijoje. 

oTaryk y Sąjungoje. 
Kas Su Nauja Kinija?

Rašo R. M1ZARA

Suomijos prezidento rinki
muose, įvykusiuose pirmadienį 
ir antradieni, laimėjo tos ke
turios partijos, kurios remia 
Juho K. Paasikivj, dabartinį 
prezidentą.

Jį remia social-demokratai, 
konservatyviai, liberalai ir 
švedų partija.

šios visos keturios partijos 
gavo apie 870,000 balsų, ko
munistu partijos kandidatas 
Mauno Pekkala — apie 320,- 
000 balsų, na, ir agrarų par
tijos kandidatas Urbo K. Kek
konen—apie 300,000 balsų.

Komunistų balsų skaičius 
padidėjo, palyginti su 1948 
metais gautais balsais, ren
kant Suomijos parlamento 
deputatus.

Suomija, turi keistą prezi
dento rinkimų metodą: ji Ten
ka pirmiausiai rinkikus—viso 
300, o vėliau rinkikai — pre
zidentą.

Oficialus prezidento rinki
mas, taigi, įvyks vasario 15 
dieną.

Paasikivio išrinkimas užti
krintas.

Tenka pastebėti, jog Paa- 
sikivis per ilgus metus buvo 
tas politikas, kuris stojo už 
draugišką sugyvenimą su Ta
rybų Sąjunga, už susitarimą.

Deja, pastaruoju metu Suo
mijos užsieninės politikos vai
ras buvo pradėtas kreipti link 
“Vakarų.” '

Buržuazija turbūt manė, 
jog komunistinis judėjimas 
Suomijoje susilpnėjo, subliuš- 
kb. Tačiau šie rinkimai pa
rodė ką kitą!

Susilpnėjo social-demokra
tai, o komunistai sutvirtėjo.

Tai nemažai reikš ir užsie
ninei krašto politikai.

Š. m. vasario mėnesio 23 
dieną įvyks parlamento rinki
mai Didžiojoje Britanijoje.

Darbiečiai ryžtasi išlaikyti 
parlamente daugumą,, bet 
Churchillas su savo konserva
tyvių partija taipgi nesnau
džia.

'Darbiečiai nervuojasi. Jie 
dar nepamiršo, kad neseniai 
parlamento rinkimuose Nau- 
jdjoj Zelandijoj ir Australijoj 
jų vienminčiai pralaimėjo.

Visokie Anglijos “eksper
tai” mano, jog darbiečiai lai
mės tik labai maža dauguma.

Mums sunku kas nors pa
sakyti, nežinant nuodugniai 
visos toje šalyje padėties.

Jeigu darbiečiai ir pralaimė
tų, tai pagrindiniai Anglijo
je nedaug kas pasikeistų. Už
sienio reikalais, atsiminkime, 
darbiečių valdžia vykdė an
glų imperialistų politiką taip 
lygiai, kaip patys konservaty
viai būtų vykdę.

Neužilgo įvyks Aukščiausio
jo Sovieto deputatų rinkimai 
Tarybų Sąjungoje.

Spauda praneša, jog liau
dis rinkimams ruošiasi visu 
entuziazmu.

Praėjusiais metais penkme
čio planas buvo pasekmingai 
pravestas. Daugiau daiktų 
pagaminta, daugiau žmonių 
baigė mokslus, darbo žmonės 
gauna didesnes algas nei ka
da nors; bendrai, žmonių gy
venimas vis gerėja.

Visa tai veikiina žmones žy
giams naujoms pergalėms pa
siekti.

Kinijos Liaudies Respubli
kos spauda prikiša tokius kal- 

^Tinimus Anglijai ir Norvegi
jai :

—Jūs neva pripažinote mū
sų respubliką, bet jūsų atsto
vai Jungtinėse Tautose atsisa
ko balsuoti už tai, kad Čiang 
Kai-šeko “paslai” būtų pasa
linti iš Saugumo Tarybos ir

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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DEMOKRATAI MOJASI 
PASMAUGT BILIŲ DĖL 
TEISINGOS SAMDOS
Perša Įgaliot Kongresmanų Gru
pę Sulaikyt Nepatinkamus Bilius

Washington. — Demok
ratų kongresmanų vadai 
siūlo sugrąžinti senąją tai
syklę, kur Kongreso Atsto
vų Rūmo taisyklių komite
tas galėdavo sulaikyt bet 
kokį sumanymą, neleisti 
pačiam Kongresui jo spręs
ti.

Jeigu ta taisyklė būtų at
gaivinta, t a i demokratų 
daugumas taisyklių komite
te galėtų palaidoti tokius 
sumanymus, kaip biliai dėl 
teisingos samdos, dėl pilie
tinės lygybės, prieš negrų 
linčiavimą ir t.t.

Kongresmanai pernai 81- 
me Kongrese nutarė pakei
sti senąją taisyklę. Nutari
mas sakė: Jeigu komitetas

Senatoriai Kritikuoja 
Generolą Vaughaną

Washington. — Tyrinė
jantis Senato komitetas sa
vo raporte vienbalsiai kri
tikavo generolą Vaughaną, 
karinį prezidento Trumano 

Į padėjėją, už tai, kad Vau
ghan ėmė dovanas iš tūlų 
biznierių. Tie biznieriai, 
“tepdami” gen. Vaughaną, 
stengėsi per jį išgauti iš 
valdžios karinius užsaky
mus bei kitas malones.

Vaughan, tarp kitko, ga
vo 7 brangius šaldytuvus iš 
Al. Verley kompanijos. Pas
kui tais šaldytuvais 
Vaughanas a p d o v anojo 
prez. Trumano žmoną ir 
kai kuriuos aukštus valdi
ninkus.

Senatorių raportas pripa
žino teisėta dovaną tik pre
zidento žmonai. Kartu jie 
smerkė gen. Vaughano 
draugą Joną Maragoną, ka
rinių kontraktų šulerį.

Kinija Kaltina Anglus 
Už Dviveidžiavimą

Peking, Kinija.— Čionai- 
tinis radijas kaltino Angli
ją, Norvegiją už dviveidžia- 
vimą Jungtinėse Tautose..

Anglija ir N o r v e gija 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboje susilaikė nuo bal
savimo, kuomet Sovietai 
reikalavo pašalinti Čiang 
Kai-šeko kinų tautininkų 
delegatą. O keliomis dieno
mis pirmiau Anglija ir Nor
vegija sutraukė diplomati
jos ryšius su čiangu ir pri
pažino Kinų Liaudies Res
publiką.

kitą komitetą . . .
Ar gi nėra teisingas kalti

nimas?
Argi tai nėra anglų dvivei- 

dystė ?

Šalis, kuri* nuoširdžiai nau
jąją Kiniją remia, — Tarybų 
Sąjunga — atsisako bendrau
ti su čiang kai-šekininkais, 
teatstovaujančiais ne kinų 
tautą, o tik govėdėlę liaudies 
priešų, tupinčių Formozojet
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sulaikytų bet kurį pasiūly
mą, tai už 21 dienos būtų 
galima ištraukti pasiūlymą 
iš komiteto ir perduoti pa
čiam Kongreso Atstovų Rū
mui spręsti.

Bet jeigu būtų sugrąžin
ta senoji taisyklė, tai norint 
ištraukti sumanymą iš ko
miteto, reikėtų tokio dau
gumo kongresmanų parašų, 
kad negalima būtų tiek jų 
gauti.

Šitaip manevruodami, vle- 
mokratų vadai stengiasi 
pasmaugti teisingos samdos 
bilių ir kitus sumanymus 
dėl pilietinių teisių, ku
riuos patys demokratai iš
statė praeituose rinkimuo
se.

Nutarta Panaikint 
Margarino Taksus

Washington. — Senatas 
56 balsais prieš 16 nutarė 
panaikint federalius\ val
džios taksus, kuriais buvo 
apkrautas oleomargarinas- 
dirbtinis sviestas.

Kongreso Atstovų Rū
mas jau praeitoje sesijoje 
nubalsavo pašalint tokius 
taksus dirbtiniam sviestui.

Amerikoje oleomargari- 
nas daromas daugiausiai iš 
medvilnės (bovelnos) grūdų 
aliejaus.

Už jo aptaksavimo palai
kymą stojo senatoriai iš 
pieningųjų, “karvinių” vals
tijų.

Prašo Pripažinti 
Vietnamo Respubliką

Peking. — Ho Či Minh, 
prezidentas Demokratinės 
yietnamo Respublikos, at
sišaukė į Kinijos liaudies 
valdžią, kad pripažintų tą 
respubliką Indo-Kinoje.

Franci j a laiko Indo-Kiną 
tiktai savo kolonija ir ka
riauja prieš Vietnamu res
publiką.

Amerika Atsiimsianti 42 
Laivus iš Čiango

Washington.— Jungtinės 
Valstijos žada atsiimti iš 
Čiang Kai-šeko kinų tauti
ninkų 42 prekinius laivus, 
kad jie netektų Kinijos ko
munistams.

Tie laivai buvę parduoti 
Čiango tautihinkams 11947 
ir 1948 metais. Bet tauti
ninkai nesumokėję sulygtų 
pinigų, tad Amerika gali 
tuos laivus už “morgičius” 
atsiimti.

New York. — Pasitrau
kė iš vietos du Čechoslova- 
kijos konsulato nariai.

Bremen, Vokietija. — Du 
jankių kareiviai patraukti 
karo teisman už $20,944 iš
plėšimą iš vokiečių banko.

Įvairios ■ Žinios
Washington. — Prezid. 

ĮTrumanas atsisakė pavaryt 
[karinį savo padėjėją gene- 
Irolą Vaughaną, kurį Senato 
komisija kritikuoja už “do
vanų” ėmimą iš kompanijų.

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų atstovai apleido 
JUngt. Tautų atominės ko
misijos posėdį,, kur buvo 
siūlomas tiktai amerikinis 
planas dėl atomų jėgos kon
trolės. Tą planą Sovietai 
vadina monopoliniu.

Peking. — Kinų Liaudies 
Ręspublikos radijas tvirti
no, kad Jungtinės Valstijos 
planuoja iškelti ginkluotas 
savo jėgas į Formozos sa
la, v

Boston. — Skiriama jau 
$150,000 dovanų už suė
mimą “gyvų ar negyvų” 9 
plėšikų, kurie pagrobė pus
antro miliono dolerių pini
gais ir čekiais iš Brink’s 
kompartijos raštinės.

Philadelphia. — Religinės 
Kveikerių Draugijos komi
tetas atsišaukė į prez. Te
maną, kad nesikištų į nami
nį kinų karą.

Jeruzalė. — Pranešama, 
jog žydai Sionistai reika

SOF/E7Ų GAMYBA PERINAI 
PAKILO 20 PROCENTŲ

Maskva. — Sovietų pra
monė 1949 metais pagamino 
20 procentų daugiau viso
kių dirbinių negu 1948 me
tais. Pernykščia gamyba 41 
procentu viršijo aukščiau
sią 1940 metų pirmkarinį 
pramonės našumą.

1949 metais buvo paga
minta daugiau metalų, ma
šinų, anglies, žibalo ir kitų 
dirbinių, negu iš anksto su
planuota.

Žymiai pakilo ir kiekiai 
tokių kasdieninio vartoji
mo dalykų, kaip cukrus, 
drabužiai, tabokos produk
tai ir k t.

Paasikivi Vėl Bus 
Suomijos Prezidentu

. Helsinki. — Į Suomijos 
rinkikų kolegiją tapo iš
rinkta 172 dešinieji, 66 ko
munistai ir 62 vadinami 
žemiečiai. Prie ‘dešiniųjų 
priskaitomi ir 65 socialde
mokratai.

Rinkikų kolegija rinks 
prezidentą vasario 15 d. Už
tikrinta, kad prezidentu 
liks tas pats Juho Paasiki
vi, dešiniųjų vadas, 70 metų 
amžiaus.

, Rinkimuose komunistai 
gavo apie 22 nuošimčius 
balsų, tai pusantro nuošim
čio daugiau negu 1948 me
tais. Už socialdemokratus 
paduota 22 nuošimčiai bal
sų ir trečdalis, arba ketu
riais procentais mažiau, ne
gu 1948 m.

Houston, Texas? —- Har
ris© ir Houstono apskrityse 
dabar daugiau bedarbių, 
negu 193$ metais. ■ 

laus $600,000,000 atlygini
mo iš Vakarinės Vokietijos 
už turtus, kuriuos naciai iš
plėšė žydams toje Vokieti- 
jos dalyje.

Detroit. — Skelbiamas 
90(000 Chryslerio auto, dar
bininkų streikas, pradedant 
nuo sausio 25 d. Kompanija 
nesusitarė su CIO unija dėl 
senatvės pensijų ir kitų są
lygų darbininkams.

Lancaster, Pa. — Frank
lin - Marshall Kolegijos 
studentas Edwardas Lester 
Gibbs prisipažino apiplėšęs 
ir nužudęs kolegijos sekre
torę Marianą Baker, 21 me
tu, v ,

Washington.— Kai kurie 
republikonai senatoriai rei
kalauja panaikinti Jaltos 
sutartį, kurią padarė prez. 
Rooseveltas, Stalinas ir 
Churchillas.

Washington. — Senato 
teisių komisija dviem savai
tėm atidėjo Mundto-Fergu- 
sono bilių komunistams 
kontroliuoti.

Rochester, N. Y. — Epi- 
skopalų kunigas George 
Hetenyj nuteistas 50 metų 
kalėti už savo žmonos už
mušimą.

1949 metais buvo apsėta 
ir apsodinta 14,826,480 akrų 
daugiau žemės, negu 1948, 
ir gauta rekordiniai dideli 
derliai — 134 milionai to
nu, c

Pernai Sovietų žmonės iš
pirko 20 procentų daugiau 
asmeninio naudojimo daly
kų, negu užpernai.

Sovietų Sąjungoj visai 
nėra bedarbių, kaip rašo 
valdžios laikraštis Izviesti- 
ją, o Jungtinėse Valstijose 
gamyba nupuolė 22 procen
tais ir auga bedarbių skai
čius.

Marshallo Siuntiniai 
Pūdomi Graikijoje

Athenai, Graikija. — Pi
re jaus prieplaukoje, Grai
kijoje, tebėra suversti reik
menys, kuriuos Amerika at
gabeno 1946 iki 1948 metų, 
kaip atrado Paul Porter, a- 
merikinis Marshallo plano 
direktorius Graikijai.

Taip yra pūdomi automo
biliai, traktoriai ir kiti da
lykai, kuriuos Amerika at
siuntė Graikijos monarcho- 
fašistams.

Acheson Geidauja “Trečios 
Jėgos” Kinijoje

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson pageidavo, kad 
Kinijoje atsirastų kokia 
“trečia jėga”, kuri gal pa
keistų komunistų •> liaudi
ninkų valdžią. Bet neg’alima 
greitai tikėtis tokios jėgos, 
pridūrė Achesonas.

Dienraščio XXXII.

VALDŽIA NAUDOJA 
INDŽIONKŠINA PRIEŠ 
MAINIERIŲ UNIJA
Reikalauja Priverst Mainierius 
Dirbt 5 Dienas Vieton Trijų

Washington. — Valdžia 
kreipėsi į federal! apskri
ties teismą, kad įsakytų 
Mainierių Unijai dirbti 5 
dienas per savaitę vieton 
dabartinių trijų. Teismo į- 
sakymo - indžionkšino rei
kalauja Robertas Denham, 
vyriausias advokatas valdi
nės Darbo Santykių Komi
sijos.

Murray Smerkia 
Indžionkšina C

CIO pirmininkas Philip 
Murray pasmerkė indžionk
šino reikalavimą prieš ang
liakasius. Murray pareiškė, 
jog valdžia tokiu indžionk- 
šinu gręsia pavojum vi
siems organizuotiems dar-

Kodėl Kinija Užėmė 
Tūlas lankią Patalpas

Hong Kong.—Kinų Liau- 
!dies Respublikos radijas iš 
Pekingo paaiškino, kodėl ji 
užėmė tūlus amerikinio 
konsulato pastatus sostinė
je Pekinge. Sako, tie pasta
tai buvo barakai — kareivi

nės, taigi kariniai įrengi
mai ir leidimas tokioms pa
talpoms buvo neteisėtai iš
gautas iš senosios tautinin
ku valdžios, v

Kinų liaudies valdžia 
taipgi užėmė kareivines 
Franci jos ir Holandijos pa
talpas Pekinge. Spėjama, 
kad ji atsiteis už tas nuo
savybes.

Edward Burda Žuvo 
Angliakasykloįe

Mahanoy City, Pa. —Ka
sykloje rado negyvą mai- 
nierį Edwarda Burdą, 25 
metų amžiaus. Jis buvo per 
5 dienas užgriūtas 115 pėdų 
gilumoje. Jo brolis Joe iš
gelbėtas. 

- ------
Lenkų Advokatas Pasitraukė 
Iš Jungtinių Tautų

Lake Success, N. Y.—Pa
sitraukė Aleksandras Ru- 
dzinskis, Lenkijos atstovų 
advokatas Jungtinėse Tau
tose. Sakė nesutinkąs su So
vietų politika ir prašė Ame
rikos valdžią leisti jam ap- 
sigyvent šioje šalyje. Ru- 
dzinsklo pati jau mokyto
jauja New Yorke.

Australijos Valdžia Žada 
Uždaryt Komunistų Partiją

New Delhi, Indija. — Čia 
atsilankęs Australijos už
sienio reikalų ministras 
Percy Spender pranešė, kad 
jo dešin. valdžia planuo
ja uždraust Komunistų 
Partiją ir užgrobt jos nuo
savybę.

ORAS.—šalta, apsiniaukę.
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bininkams. Murray prašė 
generalinį CIO advokatą 
visais galimais būdais padė
ti Mainierių Unijai gintis 
teisme.

Republikonų vadas sene- 
torius Taftas kritikavo pre
zidentą Trumaną už išsisu
kinėjimą. Sakė, jog pagal 
Tafto-Hartley’o įstatymą, 
pats prezidentas turėjo rei
kalauti teismo indžionkšino 
prieš Mainierių Uniją ir jos 
pirmininką Johną Lewisą, 
bet prezidentas tą veiksmą 
pavedė savo valdininkui 
Denhamui.

Prez. Trumanas iki pas
kutinių dienų tvirtino, kad 
mainieriai, dirbdami tris 
dienas per savaitę, nesuda
ro pavojaus šalies gerovei 
ir sveikatai; todėl nereika
lingas indžionkšinas priver
sti juos dirbti pilną laiką.

Tuo tarpu 90,000 minkš
tosios anglies mainierių vi
siškai streikuoja, ketinda
mi negrįžt darban, iki kom
panijos padarys naują su
tartį su unija.

Dabar valdžios reikalau
jamas teismo indžionkšinas 
yra nukreiptas ir prieš tuos 
streikierius.

Lewis šaukė juos po 3 
dienas per savaitę dirbti iki 
sutarties su samdytojais. 
Nepaisant Lewiso šaukimo, 
vis labiau plito mainierių 
streikas.

Valdžia tikisi, jog teis
mas lieps visiem angliaka
siam dirbti po 5 dienas per 
savaitę, o tuo tarpu ketina 
tarpininkauti derybom tarp 
Mainierių Unijos ir kompa
nijų dėl naujos sutarties.

Elektrininkai Šaukia 
Paremi Mainierius

. ■ 1

Pittsburgh. — Jungtinės 
Elektrininkų Unijos sky
rius Westinghouse fabrike 
atsišaukė į visų pramonių 
darbininkus, kad paremtų 
Mainierių Uniją ir kad vie
ną dieną streikuotų protes
tui prieš gręsiantį anglia
kasiams teismo indžionkši- 
ną. •

Tą atsišaukimą užgyrė 
2,000 elektrininkų susirin
kimas.

Erie, Pa. — Jungtinė El
ektrininkų Unija ir CIO el
ektrininkai čia nutarė rem
ti Mainierių Unijos kovą 
dėl naujos sutarties ir prieš 
grūmojantį angliakasiams 
indžionkšiną.

JESSUP TARĖSI SU 
ČIANGU

Formoza. — Keliaujantis 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Philip Jessup slaptai 
tarėsi su Čiang Kai-šeku. 
Pranešama, jog Čiangas 
prašė iš Amerikos daugiau 
pinigų ir ginklų karui prieš 
Kinijos liaudininkus - ko
munistus. *
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PASTABOS
Spauda praneša, kad ka

rališkasis socialistas, Er
nest Beyin, išvyko į Ceylo- 
ną pagelbėti sudafyti pla
ną, kaip išgelbėti šešis šim
tus milionų Azijos gyvento
jų nuo komunizmo.

Romą nuo priešų, ljet var
giai Bevinui pavyks suvai
dinti tokią j<olę, kokią savo

Reikėtų pasimokyti
Tasai komercinės spaudos neigimas visko, kas tik de

dasi socialistiniuose kraštuose, neparodo mūsų buržuazi
jos didelės išminties. Bent jau kai ko reikėtif^iš tų kraš
tų rimtai pasimokyti.

Paimkime garnynos klausimą. Visi socialistiniai kraš
tai suvedė gamybines sąskaitas už 1949 metus. Visur 
pasirodo gražus gamybos pakilimas, sulyginus su 1948 
metais. Nė vienoje socialistinėje šalyje nėra jokios ne
darbo problemos. Darbo visiems užtenka. Gamybos kili
mui, pasak amerikiečių, “sky is the limit”, nėra ribų. 
Daugiau bus pasigaminta, geriau ir lengviau bus šalies 
žmonėms. Gamyba eina pagal apgalvojimą, pagal planą. 
Taip ir turėtų būti moderniškam, tikrai civilizuotam gy- , 
venime. •

Tuo gi negali pasididžiuoti kapitalistiniai kraštai. Kad 
ir čia pat Amerikoje, turtingiausiam ir aukščiausiai pa
kilusiam kapitalistiniam krašte, nuolatos prieš žmones 
stovi nedarbo problema. Šiuo tarpu krizės dar neturime, 
turime, palyginti, dar “gerus laikus”. Betgi negalima pa
bėgti nuo to fakto, jog šimtai tūkstančių žmonių vaikš-, , 
tinėja be darbo, turi gyventi išmaldomis ir pašalpa. New |SiLU‘^ išleido. 
Yorko miesto valdžia praneša, kad paskutiniais mene-1 
siais vėl smarkiai pakilo pašalpos reikalaujančių žmonių 
skaičius. Tai, sako, darbų sumažėjimo rezultatas.

Tos aiškios tiesos, to didelio skirtumo tarpe gamybos 
socialistiniuose kraštuose ii; kapitalistiniuose kraštuose 
amžinai negali paslėpti jokios tirados. Ji prasiveržia per 
propagandos ūkanas ir pasiekia j 
Tie žmonės pradeda galvoti: Kas čia dedasi? Kodėl taip 
yra? Kodėl mums kasdien grūmoja nedarbo šmėkla, 
kuomet* be jos galima labai gerai apseiti? Kodėl tai 
šmėklai nėra vietos socialistiniuose kraštuose?

v . _ * 

“Keleivis” išleido brošiū
rą, užvardytą “Juozas Sta-
linas arba kaip Kaukazo 
razbaininkax pasidarė Ru-

Brošiū-. 
nėra, 
prieš

j sijos diktatorium.
Iro j daugiau nieko

Dabar Stalinas švente 
70-ties. metų sukaktį. Jį 
sveikino 'ne tik veik viso 
pasaulio organizuoti darbi
ninkai, bet ir JAV prezi
dentas Trumanas. Nejaugi 
“Keleivis” 
Trumanas

mano, kad- ir 
to pačio lizdo 

kokiu jis savo 
brošiūroj perstato Staliną? 

Veikiausiai “Keleivio” 
i ponų protas iškeliavo į lau- 

’ | kus ir nesugrįžta namo, ki
ltai}) jie nebūtų tokią bro-

Brooklyno “Vienybė” ra
išo: “Lietuva laukia karo.” 
Aš visai nesistebiu,’ kad 
“Vienybės” redaktorius Ty-

milijonų žmonių protą. tevažiavo. Amerikon gene
rolų, pulki ninku, kapitonų, 
leitenantų i r kitokių autų

felin tuos “išsamumus ir 
nuoširdumus”, nukeliavo 
pas ponią E. Rooseveltienę, 

kad gavus dar “išsames
nių ir nuoširdingesnių’k pa
sikalbėjimų. Ir taip keliaus 
po visą Ameriką, pakol pri- 
kimš savo portfelį tais 
“išsamumais ir nuoširdu
mais.”

Be išsamiausias ir nuo- 
širdingiausias patarimas 
būtų ponui Lozoraičiui, kad 
nepraradus savo šefystę, 
pasijieškoti kokiame nors 
viešbutyje šefo darbo.

ir lietuviukių? Jeigu ir turi 
vieną ar du, tai ir tie var
giai moka lietuviškai. Bet 
gal ir Pakštas prisilaiko 
kunigų principo, kurie ki
tiems žmonas dalina, o 
tys jų neturi.

ALDLD Reikalai
pa-

pa
tai'

Katalikai džiaugiasi, kad 
Korėjoje metodistų vysku
pas Chyeng - Chun, išbu
vęs minįsteriu 45 metus, 
priėmė katalikų tikybą.

Išrodo, kad tarpe meto
distų biznis sumažėjo, tai 
persikėlė į katalikų vie ra 
pagerinimui savo kromelio.

..“Darbininkas” talpina 
profesoriaus Kazio Pakšto 
paskaitą, skaitytą “visuoti
name” lietuvių kongrese,

“Draugas” rašo, kad 
šaulyje negalės įvykti 
ka patol, pakol nebūsianti 
priimta “Dieviškoji Taikos 

į Programa.”
Kuomet Mozė norėjo į- 

vykdyti taiką tarpe. Izrae- 
liaus sūnų, tai turėjo užsi
rioglinti ant Sinajaus kal
no, ten ištupėti keturiasde- 
šimts dienų, pakol “gavo” 
dešimtį dievo prisakymų ir 
juos pateikė izraeliečiams. 
Dabar prisieis “Draugo” j 
r e d a k toriui užim
ti Mozės vietą, kraustytis 
ant Sinajaus kalno ir ten 
gauti “Dieviškąją Taikos 
Programą.0 Tuomet ne tik 
taiką pasaulyje galės įvyk
dyti, bet dar Nobelio dova-| 
na gauti ir nuo popiežiaus 
palaimą. I

“Naujienos”, rašydamos 
apie Kalėdas, sako, kad 
piktadarių neatvers į gerą 
kelią nei citatos iš švento 
rašto, nei atsišaukimas į jųten visiems duoda “patari

mus”, bet svarbiausia —

mo.” Jis nJrčtu, kad lietu-^a,1?a.u uf.tenka jau to, 
viai jaunavedžiai, kaip kra-1T vl8Uotlname lletavi''J 

iKongrese, įvykusiame New 
nors dar ant že-1 Įorl5e’ Clta.to8 18 8V,e!lto ra- 

neparodyta i T H'/l/ciales maldos jau 
__  “ j atvertė į gerą kelią vieną 

” ’ i piktadarį — tai “Naujienų” 
kiek pats | redaktorių.

Pakštas priveisė lietuviukų ! V. Paukštys.

likai, veistusi, 7 L- 7

Lietuva, 
mes kamuolio 
jos vieta, būtų galinga.

Bet kažin,

Kp.
91
84
92

40
212
85
41
22

M.

M.

A.

81
11

187
161

4

1
19

S.

Suma
$13.00

10.00
6.50
2.00
1.50
2.50
7.60
7.60
5.00
1.50
2.00
7.25

10.50

1.80 
15.00 
15.00

2.00

10.00
4.75

11.75

Finansinė Atskaita už Spalj, Lapkri
ti ir Gruodj, 1949 m.

Spaliu Mėnesi Įplaukos:

Kits Prisiuntė Miestas
A. Gudžin, Schenectady
P. Dennis, Paterson

Butvill, Cicero 
Geltuvienė, G. Rapids 
Paulauskas, Pittsburgh 
Janiūnas, Bayonne 
Račkauskienė, Haverhill

P. P. Grybas, Aberdeęn 
Orda, Pittsburgh

9. Uždavinis, Norwood 
Pav. F. Goodrich, Herrin

M? Smagorienč, Maspeth
S. Janulis, Worcester
K. M. Navišauskas, 
Nanticoke
A. Yuris, Chicago
L. Guyes, Seattle.
J. Gataveckas, Carnegie
Apskr. D. P. Lekavičius, 

Pittsburgh
K. Rušinskicne, Brooklyn
P. šolomskas, Chicago
J. Marcinkevičius, Harrison 1.00
Apskr. P. Janiūnas, Bayon. 70.00 
P. Ramoška, Newark • 2.50
A. Žemaitis, Baltimore ( 3.00
K. Liaudanskas, RockfordJ 9.75
G. Shimaitis, Montello 17.40

Viso $238.90

Spaliu Mėnesi Išeigoj.:
Sekretoriaus alga už spalių m. $66.50 
Už knygos “P. Cvirkos Apysa

kos” išsiuntimą 321.00
Knygio išeigos už 3 mėnesius 111.21 
Už anglų kalb. knygas jaunuol. 6.39 
Už telegramas 
Aukų atmokėta darb. judėjimui 
Atmokėta aukų Vilniai 
Atmokėta aukų ir prenume-

ra\ų Laisvei
Atmokėta aukų L. Namo B-vei 
Atmokėta aukų L. Balsui 
Vajaus išeigų

2
136

29
6

1.88
36.00
33.00

93.00
10.00
29.25
17.55

Viso $726.28

Sutrauka:
Balansas buvo 
įplaukų buvo

Išeigų buvo
Karlu

Išeigų buvo
Kartu £1,635.02

286.75

Balansas $1,348.27

$1,898.50
238.90

,$2,137.40
726.28

Si,411.12

Muitinei užmokėta 11.50
Už knygų persiunt. į Kanadą 80.00 

t ------------ -
Viso $286.75

Sutrauka:
Balansas buvo $1,411.12
įplaukų 223.90 I

Gruodžio Mėnesį Įplaukos:
Pav. A. Komer, California 2.00

20 S. Jasilionis, Binghamton 3.00
— L. Gajauskienė, Seattle 7.00
— J. Giceyičiene, Bedford 5.00
44 J.. Blazonis, Lowell 5.00
32 J. Didžiun, New Haven 14.75

136 P. Ramoška, Newark 5.75
25 A. Žemaitis. Baltimore 3.00

LLD 7 Apskr. S. Pcnkauskas
Lawrence 20.00

19 P. šolomskas, Chicago 23.55
4 J, Stupur, Portland 37.70

55 P. Babarskas, Brooklyn 3.25
185 J. Vinikaitis, Rich. Hill 3.25

13 K. Abakan, Easton 4.50
—• J.‘Sabaliauskas, Yonkers 5.00
79 J. Urmanas, Chicago 14.65
67 G. Jamison, Livingston 1.25
55 P. Babarskas Brooklyn 3,.00

Pav .J. Putrius, Lynn 1.50
104 K. Guzevich, Chicago 11.75

11 S. Janulis, Worcester 7.50
84 P. Dennis, Paterson 3.75
— K. Misikonis, Philadelphia 2.00
50 J. Stanley, Rochester 27.00

LLD 3 Apskr. O. Giraitis,
Hartford 40;00

1 K. Rušinskicnč, Brooklyn 6.65
Pav. J. A. Jarome, Plains Barre 2.00
Pav. P. Vizbar, Anson l.ŽM'

11 S. Janulis, Worcester 4.50
Pav. J. Vilkelis, Orlando 2.00
Pav. K. Radzevičius, Waukegan 5.00
NAMS. I. Niaura, Dedham 10.00
187 P. Burba, Chicago l.f5
207 J. Kraus, Hart 19.25
50 J. Stanley, Rochester 36.00 

Pav. S. Raubickas, Washington 2.00 
110 D. Vaitas, Rochester 21.00

10 J. Bekampis, Philadelphia 27.25 
87 J. K. Mazukna, Pittsburgh 11.50

Viso $405.65

Nuo dabar nebereikės kęsti paniekinimas
Didžiosios Kinijos vyriausybė padarė - rimtų pastabų 

Francūzijai ir jos kolonijai Indo-Kinijai. Tam krašte 
gyvena labai daug kiniečių. Jie ten francūzų smaugiami 
ir niekinami. Dabar Kinijos vyriausybė sako prancū
zams: Laisvoji Kinija netoleruos niekinimo ir žemini
mo. Tie laikai jau praėjo, kuomet imperialistai galėdavo 
kiniečiais, taip'sakant, arti ir akėti. Nuo dabar kiniečių 
teisės visur turi būti gerbiamos, kaip ir visų kitų žmo
nių.

Francūzijos imperialistai viešpatauja Indo-Kinijoj dar 
nachališkiau ir žiauriau, negu pas .save namie. Jie iš ka
žin kur ištraukė monarchišką valkatą ir padarė jį kraš
to karaliumi ar imperatoriumi. Tas “imperatorius” at
stovauja tik save ir tiktai francūzų ginklais pasilaiko. 
Jis aklai pildo visas francūzų užmačias.

Tokia padėtis ilgai tęstis negalės. Indo-Kinijos žmo
nės juk mokosi iš savo brolių už rubežiaus, iš išsilaisvi
nusių kiniečių. x

Sunku tikėtis, kad francūziški imperialistai geruoju 
išsikraustytų iš Indo-Kinijos. Iš niekur imperialistai ge
ruoju nesikrausto laukan. Ar iš Amerikos geruoju išsi
kraustė Anglijos imperialistai 1776 metais? Amerikiečiai 
turėjo juos išmušti, išvaryti laukan. Prancūzai nieko 
nepamiršo ir nieko neišmoko. Dantimis įsikandę jie lai
kysis Indo-Kinijoje, kol to krašto žmonės nesukils ir 
jiems dantų neišlaužys.

iliava ir “tiešija” juos, 
.“Lietuva laukia karo.’

Bet pakol saule

lysliavai dus su 
Lietuvoj karo.

užtekės, | 
Tai)) ir! 
laukimu

ii Keletas Dienų be Laisvės
Yra sakoma, jog’žmogui, vavimo.

, i nieks nėra taip_ brangu ir| Tačiau tik toks linkėji- 
i miela, kaip laisve kas dieną. Imas, be stiprios finansinės 

Bet aš čia noriu išsitarti j paramos, dienraščiui ne

Gruodžio Mėnesį Išeigos:
Sekretoriaus alga ui? gruodį $66.50 
Už išsiuntimą “Šviesos” No. 4 45.00 
Atmokėta dienr. prenumeratųBalansas

Lapkričio Mėnesį Įplaukos:
K. Milinkevięius, Brooklyn $3.25 

Kupčinskas, Great Nęck 7.60 
Schneider, Brooklyn 
Penkauąkas, Lawrence 
Martin, Philadelphia •

D. Sliekas, Miami 
F. Beržanskas, Cudahy 
S. Janulis, Worcester 
P. Šolomskas, Chicagd
J. Meško, Philadelphia 
S. M. Leesis, Saginaw
K. J. Tashalis, St. Peters
burg 
LLD X Narys, I

Pav. P. Mataitis, Helerton 
LK- Klubas, A. Murcika, 
Brooklyn 
Geo. Warison, Brooklyn 
M. Chesna, Chicago 
J. Cherry, Colerman 
S. Janulis, Worcester 
P. Rinkevich, Grand Rapids 
Ch. Yutis, Sheboygan 

Pav. J. /Gudcliauskas, Langhorne
J. Milinetis, Kearny 
P. Chcpulis, Southbury 
P. Sodeikis, Youngstown

Viso $223.90

Lapkričio Mėnesį Išeigos: 
Sekretoriaus alga už lapkr. 
Už spaudos darbus 
Už apsaugos d'ėžutę 
Atmokėta Laisvei aukų ‘ir 

prenumerata 65.00
Už ąngl. knygas jaunuoliam 6.41 
Renčia už spalj, lapkr. ir gruod. 37.50 

i Archyvo išeigos ■ 5.50

147
72

138
j.
B. 
s.

ir ąukų 142.00
Atmokėta L. Namo B-vei aukų 10.00 
Pirkta raštinei reikmenų už 6.99 
Pirkta anglų knygų jaun. 38.41 
Atmokėta aukų “L. B.” 15.00
Už knygos “P. Cvirkos Apysa

kos” apdarymą 385.96
Už medžiagas įrengimui kny

gų sandėlio 75.00

1.80 
3.00 
8.50
1.75

14.25
1.50

21.60
7.75 

11.00

75
184

11
19 

1141 
131
45

Viso $784.86■ apie mūsų mylimą dienraš-|daug tepadetų. Kaip mato- 
Jtį Laisvę, kurią, išmokau i me, kad perkraustymas ma- 
; ,dar geriau branginti. pšinų ir viso didelio invento- 

Niekad pirmiau neprisi- p/1”8 s?d«v6 did?'i snl.ū8Š 
dienraščiui. Ve, čia tai ir 

’klausimas, kaip galima bū
tu gyvuoti be skaitytojų 
gausios paramos? Be para
mos tūkstančių tokių, ku
rie ilgėjosi sustojusios Lai- 
svutės ir vėl šn’dingai 
džiaugėsi ją pamatę tebegy
vuojančią.

Jeigu daug stambių dar
bų atlikome, tai ir šiam rei
kalui — būtiniausiam rei
kalui, suteikime greičiausią 
ir gausią paramą, kad dien
raštis stipriai gyvuotų ir 
kovotų prieš reakciją.

J. M. Karsonas.

P rezidentas Trumanas 
savo kalbomis vis darosi 
“populiaresnis”. Jis Visuo-' 
met pradeda kalbą už tai-. ėjo tiek laiko-išbūti be Lai-1 
ką, už demokratiją, o už
baigia ją už ginklavimosi 
ne tik Amerikos, bet ir’visu z v
tu šalių, kurias 'Amerika C <~7

kontroliuoja. Mat, malda 
be “amen” nesiskaito už
baigta, taip Trumano kalba 
be agitacijos už ginklavi-
mosi.

sves ir todėl niekad nebu
vau jautęs tokio didelio il
gesio to brangaus dienraš
čio, kokį teko pajausti per 
keletą dienų, kuomet Lais
vė kraustėsi į naują vietą, 
būtent, 110 - 12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

1
86

139
n
66

167

225
90

11.75
50.00

1.50

1.50 
6.90 
9.00 
5.00 

11.00 
12.75

9.25
■ 8.50 

1.00 
5.00 
8.75

Sutrauka:
Balansas buvo 
įplaukė

| Išeigų buvo

,1,348.27
405.65

Kartu $1,753.92
784.86

Balansas 969.06
D. M. šolomskas,

ALDLD CK Sekretorius, 
J. J. Kaškiaučius.

ALDLD CK Iždininkas.

Marijonų organas “Drau
gas” neseniai rašė, kad at
vykę Amerikon lietuviai di
pukai su valdys komunistus. 
Išrodo, kad “Draugo” re
daktorius žinojo, ką rašo. 
Nereikėjo ilgai laukti, tuo- 
jaus Chicagoj, o ne kur ki
tur, “Draugo” vietovėje, di
pukai organizuotai užpuolė 
lietuvių mitingą, sukėlė be
tvarkę, išdaužė “Vilnies” 
langus.

Viso to 
limo buvo 

Pirmą iš smulkesnių spausdinių naujoje vietoje atliko- “Draugo” 
me Laisves Banketo bilietus. Tuojau įsigykite tų bilietų 
ir būkite bankete/ i Kunigų

Kurie dalyvausite Laisvės bendrovės suvažiavime ir | sielojasi, 
bankete sausio 29-tą, pamatysite Laisvės spaustuvę Kul
tūrinio Centro patalpose.

Mašinų sustatymas jau yra užbaigtas ir galime atlikti 
visokius spaudos darbus organizacijoms ir biznieriams. 
Iš knygų, naujoje vietoje, pirma bus spausdinama Ro
jaus Mizaros jaudinanti apysaka Kelias-į Laimę. Ją tuo- 
jau^nradedame spausdinti. *

ŠiąSmysaką gaus tik tie, kurie ją užsiprenumeruos. 
Kaina tiksvienas doleris. Tuojau užsisakykite šią nepa-

JAU SUKASI MAŠINŲ RATAI NAUJOJE!
LAISVES SPAUSTUVĖJE rengiamo užpuo- 

pibmas pranašas, 
redaktorius...

“Darbininkas” 
kad Čekoslovaki

joj esą uždrausta darbinin
kams keisti darbo vietas ir 
dar priduria: “Rusijoj dar
bininkai dar labiau suvar
žyti.”

Blogai, kad Čekoslovaki- 
“keisti 

Tai “demo- 
varžy- 

prastai žingbūlžią apysaką — Kelias j Laimę. Kuo grei-' mas. Pas mus, Amerikoje, 
čiausia prisiųskite dolerį, savo vardą ir antrašą. O kaiI ne tik nedraudžiama keisti 
knyga bus gatava, tai mes ją tuojau jums prisiusime. i darbo/ vietas, bet ir visai 

Beje, kurie ši^\ knygą dabar užsisakys, jų vardai bus i milionai darbininkų Raliuo
toje knygoje išspausdinti, kaipo apšvietą branginančių | suojami nuo darbo, 
žmonių.

Organizacijų veikėjus ir biznierius prašome įsitėmyti 
dienraščio Laisvės naują antrašą: j

LAISVĖ, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hili 19, N. Y. 
Dėl skelbimų, spąudos darbų ir kitais reikalais prašo

me kreiptis aukščiau paduotu antrašu.
Dienraštis Laisvė1 laukia pasveikinimų ir dovanų su

važiavimo proga. Turėkite mintyje persikraustymą ir 
kitas savo dienraščio bėdas. Ątjauskite, paremkite!

Laisves Administracija
2pu*i.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Penki., Sausio 20,1950

joj uždraudžiama 
darbo vietas”.
kratinių” principų

Ro-

“Darbininkas” džiūgauja, 
kad: “Jungtinių Tautų or
ganizacijos Generalės As- 
emblėjos pirmininkas 
mula priėmė Lietuvos dip
lomatijos šefą p. S. Lozo
raitį ir kitus diplomatinius 
ministrus.” Lietuvos klausi
mu pasikalbėjimas* buvęs 
“išsamus ir nuoširdus.’L

Lozoraitis, įsidėjęs port-

Tuo laikotarpiu, man pa
sirodė, tarsi būčiau atsidū
ręs kur nors storiausiose 
miglose, iš kur nebegalima 
įžiūrėti aiškesnės šviesos.

Klausimas statėsi: kaip 
tie žmonės lietuviai, kurie 
dar neskaito tokio • bran
gaus laikraščio, kaip dien
raštis Laisvė, gali kiek nors 
aiškiau susivokti bėgan
čiais gyvenimo klausimais 
ir tinkamiau nusispręsti?

Užtai gi, pamaniau, toks 
didelis skirtumas tarpe 
skaitančių pažangią spau- 
.dą žmonių ir tu, kurie skai- V C- C 7
to atžagareivių spaudą.

Tuo laiku, kuomet /Laisvė 
buvo sustojus, mano di
džiausiu nuramintoju pasi
liko kitas, mylimas dienraš
tis Vilnis, išeinantis Chica
go j. Nors Vilnis nepasiekia 
mūs Naujojoj Anglijoj tą 
pačią dieną —gauname die
na vėliau, 
lyg tas šviesos 
peršviečia kad ir storiau
sias miglas ir aiškiai paro
do liaudžiai tikrąjį kelią.

Todėl visais atvejais la
bai verta skaityti abu dien
raščiu. Jie abu: Laisvė ir 
Vilnis, ne tiek pavaduoja 
viens kitą, kiek papildo 
žmonėms daug platesnį ži
nojimą.

Dabar Laisvė jau savo 
naujoj, pastovioj buveinėj. 
Po 39-rių metų savo gyva
vimo šen ir ten, dabar ap
sistojo puikiausioj ir erd
viausioj vietoj, kur visiems 
bus sveikiau ir patogiau. 
Linkėkime Laisvei gero gy-

Cleveland® Žinios

vienok vistiek, 
žibintas,

Babne Yra Ncsužini Išdavystė 
šių dienų Raitojo karo iste

rija ant tiek įbaugino neku- 
riuos mūsų progresyvius drau
gus bei drauges, kad jau bi
josi pasirašyti ir ant Progre
syvių Partijos peticijų uždėji
mui P. P. ant pastovaus balo
to Ohio valstijoje, nors vi
siems yra žinoma’ kad Pro
gresyvių Partija yra kapitalis
tinė partija, kuri siekiasi 
Roose velto progresyvės politi
kos, kaip užsienyje, taip ir 
mūsų šalyje, o ypatingai už 
taiką ir demokratiją. O ką 
jau bekalbėti apie pasiuntimą 
protesto prieš reakcijos pasi
kėsinimą paneigti žmonių ci- 
viles teises, arba pasiųsti kad 
ir švelniausi laiškutį kuriam 
senatoriui ar kongresmanui, 
kad jie darytų viską jiem ga
limą atmesti kokį pro-fašisti- 
nį bilių — nėra nei kalbos. 
Pavyzdys:

Vienos draugijos susirinki
me kas pridavė priėmimui 
laiškutį seimelio Senato Ko
miteto pirmininkui, 
mu, kad jis darytų viską jo 
galioje atmetimui sen. Bartu- 
nek’o pro-fašistinio biliaus. 
Bet iš to susirinkimo dalyvių 
nekurie sušilę kalbėjo, ir net 
visokių nesąmonių pripasako
dami, prieš to laiškučio prie- /

$66.50
7.14
7.20

kasdieninių 
šitokio žmo
geli. Bartu- 

atniestas.

mimą, ir laiškutis tapo atmes
tas. Tik Ohio Brogresyvių 
Partijos ir kitų pažangiųjų 
organizacijų vadovybėje, per 
3 kaimus po 3-4 šimtus žmo
nių, palikę savo darbus, biz
nius ir profesijas, važiavo *į 
Columbus, kad ypatiškai už
protestuoti Senato Komitetui 
už pasikėsinimą pravesti tokį 
pro-fašistinį įstatymą. Tie 
žmonės išbuvo senatorių 
asamblėjoje iki. pusnakčio, 
grįžę namo ryte, be miego, 
stojo prie savo 
darbų. Tik dėl 
nių pasišventimo 
nek’o bilius tapo

O mūsų baimėj rodo, kad 
mes suprantame fašistinio re
žimo pavojų, kaip ir tie žmo
nės, kurie, palikę savo darbus, 
keliavo į Columbus. Tik mes, 
išsaugojimui savo kailio nuo 
reakcijos, atsisakome su pa
galba tiems, kurie kovoja 
prieš fašizmą, už taiką ir mū
sų gerovę, greičiau manydami, 
kad: jeigu kiti iškovos, bus ir 

, su prašy-|%ums lygiai gerai;/ o jeigu 
kartais ir įsigalėtų fašizmas, 
tai mu'ms vis bus geriau, nes 
reakcija neturės ant mūsų 
nuožiūros.

Ką tas reiškia? Ogi vieną, 
kad mes dar nepilnai supran
tame fašistinio režimo reikš-

mę; antra, mes išstatome save 
nesužinių išdavikų rolėje.

v Progresyvis.

APVOGĖ LIETUVIŲ BANKĄ
Sausio U, dienos laiku, at

ėjo 3 ginkluoti vyrai į Supe
rior Saving and Loan Ass’n. 
ir sustatė visus, kurie buvo 
banko viduje, priešais sieną. 
Vienas iš plėšikų, peršokęs 
per užtvarą į banko kabiifetą, 
įsileido pro duris ir antrą. Vi
duje jiedu šeimininkavo, kaip 
kad jiedu būtų . su viskuom 
pilnai susipažinę. Iš saugio
sios šėpos pasiėmę $26,000 ir 
iš banko aptarnautojų stalčių 
apie $12,000. Smulkių ir bo- 
nų nelietę. Visus pasigrobtus 4^ 
pinigus, apie $38,000, susi
krovę į popierinį “shopping” 
maišą, nusinešė į jų laukiantį g 
automobilių. Trečias iš plė
šikų, kuris dabojo visus esan
čius banke, eidamas pro du
ris, su šypsą, paklausęs, “Ar 
mes nepamiršom ko?”

Automobilius, su kuriuom 
plėšikai pabėgo, buvo gana 
žymus, bet jie nevažiavo su 
juom toli. Automobilius ras
tas ant E. 70-tos ir Wade 
Park gatvių . Matomai, nuo 
čia plėšikai bus su kitu auto
mobiliu pabėgę. .J. N. S.

New Haven, Conn, i
Joną ‘Petkų, Laisvės skaity

toją, ištiko nelaimė, prie pat 
jo namų jį užgavo automobi
lius ir skaudžiai apdaužė da* 
šinę koją, taipgi antakį, 
nesuvažinėjo mirtin. Nors 
nelaimė ištiko senokai, gruo
džio 30-tą, tačiau skundžiasi 
ii* dabar dar neišgyvenęs tuo 
užgavimu įgytos nesveikatos.

Linkime d. Petkui greitai ir 
visiškai sugyti. R.
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(Tąsa)
— Andai aš jums sakiau, tik gal ne viską. — 

Nepasisekimas biznyj, silpnavalystė, bijojimas blai
viomis akimis pažiūrėti į realų gyvenimą, kad pa
matyti jo ne tik šviesias, o ir tamsiąsias puses.

Kašėta, pasak Doros, Lietuvoje mokėsi kunigu 
— dvejis metus buvo kunigų seminarijoj, bet neiš
laikė, nes disciplina buvusi per griežta. Atvykęs 
Amerikon, jis atsisakė fizinį darbą dirbti, o protinis 
jam buvo nenugalimas, — permažai žinių turėjo, 
gabumų jam stokavo. Tuomet jis grobėsi, pasisko
linęs iš kitų pinigų, real estate biznio. Iš karto jam 
tai sekėsi, bet Kašėta troško patapti turtingu grei
čiau, negu laikas leido. Jis pirko namus ir pardavė, 
pirko ir pardavė, tik pirko juos ne savo pinigais. 
Kai užėjo krizė, namai ištuštėjo, miestas pasiėmė 
už taksus, na, ir Kašėta bankrutavo. Bet savo tra
gediją jis mokėjo paslėpti, padedamas kity, taip, 
kad visi manė jį esant turtingą ir, žinoma, garbin
gą. Kašėta manė išsigelbėti kraičiu, Doros kraičiu, 
2cs žinojo, kad jos tėvai yra turtingi, turį daug pi- 

igų. O kai jis, po vedybų, patyrė, jog kraitinė SU

— Bet tai ne viskas, — tęsė Dora. — Tai tik ma
ža dalelė jo tragedijos. Na, ir aš kaip tik ši vakarą 
užėjau jums, Maiki, atidengti tą antrąją priežastį, 
pastūmėjusią jį link savižudybės.

— Kas gi?! — nustebau.
— Būsiu atvira: tai tas, kad jis žinojo, 

gimusi dukrelė yra ne jo .. .
jog man

mano — 
pasakyti

— Dar klausi!. . . Mikalina yra tavo ir 
mudviejų dukrelė. Tai aš norėjau jums 
kadaise, bet neturėjau drąsos, stokavo man pajėgų. 
Pagaliau, Kašėta buvo gyvas.

— Ir jis tai, sakot, žinojo? — stebėjausi.
— Puikiai žinojo ir man nuolat primesdinėjo. Jis 

neapkentė manęs, bet dar labiau nepakentė dukre
lės, — keikė ją nuo gimimo dienos, žiauriai žemin
damas.

— Kaip jis tai galėjo suvokti? — teiravausi.
— Neturiu noro ir laiko aiškinti. Užtenka pasa

kyti, jog Mikalina yra tavo, Maiki, dukrelė, o ne 
Kašėtos! Supranti ?

— Bet gi ji... ji pakrikštyta Kašėtaite, ar ne?
— Teisinga! Ji nešioja Kašėtos pavardę, bet ta

vo vardą, — Mikalina. Jei būtų gimęs sūnus, būtų 
buvęs Mykolas.

Šią paslaptį Dora atidengė rimtai, nesikarščiuo- 
dama, tarytum aiškindama paprastus dieninius 
reiškinius, visiškai nei jos nei manęs neliečiančius. 
Aš pasiūliau Dorai cigaretą, o pats užsidegiau ci
garą ir per neilgą pauzą priėjau išvados, jog Dora, 
pakliuvusi nelemtan gyvenimo sūkurin, vargan, 
ima makliavoti, ryžtasi man prisipiršti, kad aš da
bar sutikčiau‘'ją vesti ir Kašėtos dukterį skaityčiau 
sava. “Pakvipo katei lašiniai,” prisiminė man žmo
nių posakis.

— Aš visgi nesuprantu jūsų, Dora, šio vakaro 
misijos tikslo. Ką jūs norite tuo pasiekti? Jeigu, 
pagaliau, būtų net ir taip, kaip sakote, tai kokia 
išvada? Norite, kad aš...

Nei kiek nesusijaudinusi mano stačiokišku, žiau
riu ir nemandagiu klausimu, Dora mane pertrau
kė:

— Nemanykit, — neatėjau aš jums, Maiki, ant 
kaklo kabintis, neigi prieš jus klauptis. Ne! Tie 
laikai jau praėjo ir jie nebegrįš. Užėjau tik pasa
kyti tai, kas man, kaip motinai, reikėjo pasakyti. 
Maniau, dabar tai atidengti yra auksinė proga. 
Mikalina yra tavo ir mano duktė, — darykit, ką 
norit! Aš maniau... aš tikėjausi, jog mudu abu, 
kaip tėvas su motina, padėsime mergaitei prasisiek
ti, išsimokslinti — prie mokslo ji labai gabi. Žinau, 
aš viena negalėsiu to padaryti — persilpna, per
mažai uždirbu, neturiu ir jaučiu, jog .neturėsiu iš
tekliaus jai padėti baigti bet kokią mokslo šaką.

Ilgai negalvojęs, aš, išsitraukęs iš kišenės 50 do
lerių, atkišau Dorai.

— Imkit, gal jums reikės persikraustymui.
Ji supyko, susiraukė jos malonus veidas.
— Ne, Maiki! — atstumdama atgalia ranka pi

nigus, Dora griežčiau pareiškė. — Ne! Pinigų ne
imsiu, kol jūs neprisipažinsit, kad Mikalina yra jū
sų duktė. Jei prisipažįstat, — gerai, tuomet abudu 
sėdame ir suplanuojame mergaitei ateitį, nubrėžia-' 
me daug maž jai gaires ir abu išvien dirbame, kad 
ji pasiektų daugiau žinių. Tai būtų galima daryti, 
jai pasakant, kad ji t uri tėvą, arba nepasakant. O 
jei neprisipažįstate, aš neimsiu iš jūs nei vieno cen
to, — ne ubagauti aš čia atėjau!

Tęsėsi nemaloni, įtempta pauza.
— Kaipgi, kas gi gal pasakyti... -r— ieškojau 

priemonių Dorai atsikirsti, bet ji man:
— Jūs jos dar nematėte. Užeikite, jei norit, ka

da nors pas mus, prisistebėkit mergaitei ir pasi
žiūrėkit į veidrodį, — matysite!... Kadaise aš tau 
sakiau: tik akis ir dalinai plaukus ji turi moti
nos ...

Priremtas prie sienos Doros argumentų, aš nega
lėjau ir nebenorėjau toliau ginčytis. Užuot ergelia- 
vęsis su ja, aš ir vėl stačiokiškai paskiau:

(Bus daugiau)

DETROITO ŽINIOS
Vieša Padėka

šiuomi išreiškiu nuo savo 
širdies padėką visoms ir vi
siems dalyvavusiems mano gy
venimo draugo Antano laido
tuvėse.

Taipgi visoms organizaci
joms, draugijoms už vainikus 
ir patarnavimus, kuriuos su
teikė jį atsisveikindami,

Visiems jo draugams ir 
draugėms už išreiškimą užuo
jautos per spaudą, taipgi d. 
Pranui Jočioniui už prakalbą 
koplyčioje ir kapinėse.

Širdingiausias dėkui visiems 
už viską.

Ona Ado>maitienč ir 
SŪnai Antanas su 
Pranu ir jų šeimos.

Atsisveikinus su 
Antanu Adomaičiu

Nuo vieno dalyko nėra liuo- 
. sas nė vienas. Tai mirtis.

Bet kada mirtis užpuola as
menį ne laiku, dėlei susida
riusiu gyvenimo ir darbo sąly
gų, tas jokiu būdu nepateisi
nama mūsų kapitalistinėj sis
temoj.

šiandien tūkstančiai anglies 
kasėjų esti tokiame padėjime. 
Juos kankina liga ‘“silicosis,” 
gauta nuo darbo, nuo kurio nė 
vienas darbininkas nėra liue
sas, nes, kad pragyventi, jis 
yra priverstas dirbti, ir dirb
ti prie tokio darbo, kokį ga
li gauti, kad palaikyti savo 
gyvastį.

Taip lygiai ir Antahas, jau
nas būdamas turėjo apleisti 
savo gimtą,jį kraštą Lietuvą, 
iškeliauti į platų pasaulį sau 
geresnio gyvenimo ieškoti.

Gimęs 19 d. gegužės, 1888 
m., Velionės kaime, Kauno 
apskrityje, sulaukęs 19 metų 
amžiaus, nebegalėdamas be- 
panešti skurdo betarnaujant, 
ir girdėdamas, kad kitur ge
riau, iškeliavo į Vokietiją 
1907 metais.

Po ketvertų metų, užsidirbęs 
sau kelionės lėšas, atkeliavo į 
Jungtines Valstijas ir apsisto
jęs Parson, Pa., pradėjo dirb
ti anglies kasykloje..

Ten bedirbdamas, susipaži
no su dabar palikta gyvenimo 
drauge Ona Jokubaikste.

Kadangi darbas kasyklose 
pasirodė nesveiku ir nesaugiu, 
o augančioj * auto industrijoj 
tuo laiku buvo proga gauti 
darbo, nes apie tai visur buvo 
kalbama ir rašoma, jis suma
nė apleisti anglies kasyklas ir 
atkeliavo į tą auto industrijos 
augantį centrą, Detroitą, 1911 
metais.

Bet tą baisųjį sugadinimą 
sau plaučių anglies dulkėmis 
jis jau buvo pasiėmęs iš ka
syklų.

Detroite, žinoma, jam pri
siėjo dirbti auto industrijoje. 
Prie to, dar jis dirbo ir prie 
kasimo tunelio, kuris irgi yra 
pavojingas darbas, nors ir au
to industrijos nėra ko pagir
ti, nes daugelis darbų esti la
bai pavojingi plaučiams. Pa
vojingų sąlygų dar nė šian
dien kompanijos neprašalino, 
nors ir unijos jau suorgani
zuotos.

Adomaitis buvo vienu iš pa
žangiųjų Detroito gyventojų. 
Prigulėjo Literatūros Draugi
joje, Detroito Lietuvių Klube 
ir LDS 21 kuopoje. Buvo ge
rai nusistatęs su darbininkų 
judėjimu, stengėsi jame dirb
ti ir paskatinti kitus. Jis vi
sados pakeldavo lietuvių vi
suomeninius ir visapasaulinius 
klausimus rimtai ir nuodug
niai, nes mylėjo skaityti ir 
daug skaitė knygas ir mūsų 
progresyviškus laikraščius.

Finansiniuose visuomenei 
reikaluose pas jį nebuvo žo
džio “ne.” Daug sykių ir pats 
pasiūlydavo aukas.

Po 1918 metų revoliucijos 
Rusijoje, kada buvo daug iš 
Detroito keliaujančių į tarybi
nes respublikas, kuomet žino
jo, kad ten gero neras, nes 
kraštas sužalotas per Kolča-

kus ir Denikinus, jis vistiek 
su žmona ir dviemis sūnumis 
iškeliavo (pagal kontraktą) 
dvejus metus prisidėti prie 
atstatymo darbininkiškos ša
lies.

Ten jis nesveikavo. Pasi
baigus kontraktui, kuriuo lai
ku jis net trims mėnesiams 
buvo pasiųstas į Kaukazo li- 
gonbutį, jis sugrįžo Lietuvon, 
o jo vaikai grįžo į Jungtines 
Valstijas 1933 metais.

Lietuvoj išgyvenęs dvejus 
metus, nieko gero nematė. 
Smetoniniai smurtininkai sau 
baliavojo, o paprastam žmo
gui nebuvo išeities — kalėji
mas ar bado mirtis. Matyda
mas tokią padėtį Lietuvoje, 
jis grįžo atgal į Jungtines 
Valstijas, atgal į Detroitą, 
.1935 m., kur ir pabaigė savo 
gyvenimo dienas, visą gyveni
mą kentęs nuo to “silicosis.”

Daugelis iš mūsų detroitie- 
čių apgailestaujame jo nete
kę, ką liudijo ir jo laidotu
vės, kuriose dalyvavo šimtai 
palydovų.

Tai buvo pavyzdingas, ap
sišvietęs paprastas darbinin
kas, kuriam darbo klasės rei
kalai buvo pirmaeiliu klausi
mu.

Ramaus tau pasilsio nuo 
kapitalistinių vargų ir ligų! 
O mes gailimės tavęs netekę.

J. Danta.

Reikalingi 5 ar 6 asmenys, 
kurie turi kiek kapitalo ir 
mirdami neturi kam palikti, 
kad įsteigus vieną sau pamin
klą, Detroito Lietuvių Cen
trą.

Randasi paranki vjeta cen- 
tralinėje miesto dalyje, kurią 
galėtų paversti į Lietuvių Kul
tūros Centrą atsiradus to
kioms ypatoms.

Kitaip, nežinia, ar Detroi
tas kada turės ką, nes čia 
mūsų žmonės, tai kaip Kri- 
lovo pasaka — “Gulbė į pa
danges, lydeka vandens gilu
mom o vėžys atbulas trau
kiasi.”

Beje, nekurie ką tąi daro— 
bažnyčias stato, bet tai ne 
sau, o tik Romos hierarchijai.

Laukiu išgirsti, ką Draugi
jų Sąryšis darys vasario mė
nesį klausime apgynimo sve
turgimių nuo deportacijų?

Viena ir kita draugija rado 
reikalingą tą darbą vesti per 
draugijų sąryšį.

Pasiskubinkite, nes laikas 
jau trumpas.

Nepamirškite, kad 29 sau
sio, tai 5-tas nedėldienis, bus 
susirinkimas Detroito Progre- 
syvės Partijos Lietuvių Kliu- 
bo, Draugijų Svetainėje. 2:30 
po piet. . Rep.

turingi žmonės ir mūsų gyve
nimas būtų toks nuobodus, 
toks ilgus, kaip ir kalėjime.

štai, kiek grožės įvyks kad 
ir šį vakarą, kurį bus toks 
puikus, toks širdį gaivinantis 
vodevilio-melodijų meno rin
kinys. Vakarėlyje Aido Cho
ras (brooklyniečių) vaidins 
gražiąją operetę “Paparčio 
žiedas,” žavėjantį laimės ir 
vilčių vaizdą. Sietynas gi 
vaizduos liaudies vaizdus, 
dainas iš operetės “Sylvia.”

Taipgi dainuos solo jaunas, 
gabus baritonas M. Ruzgaitis, 
—dar pirmu kartu šioje apy
linkėje lietuviams girdimas, 
matomas. Bus solų, duetų, 
kvartetų ir, ant galo, šokiai.

Visa ši plačioji apylinkė pa
remkim mūsų švyturį Sietyną! 
Lai jis mums šviečia, lai jis 
skamba per ilgiausius laikus!

Dailės Mylėtojas.

San Francisco, Calif. — 
Harry Bridges teismas nu
keltas į pirmadienį, kaip 
reikalavo jo advokatai.

Newark, N. J.

Mano korespondencijoj, til- 
pusioj Laisvės numeryje 6-me, 
šių metų, įsiskverbusios dvi 
klaidos. Turėjo būti parašy
ta, kad senelė Ona Lynčiukie- 
nė iš Eastono buvo išsikėlusi 
gyventi pas dukrą Allentown, 
Pa. Kitoje vietoje, rašant 
apie susižiedavimą Algirdo 
šlapiko su Madelina Abromi- 
čiūte, turėjo būti: Linkiu 
draugams jaunuoliams gerų 
pasekmių. , E. K.

Washington. — Demok
ratų Partijos kongresma- 
nai ir senatoriai užgiria 
Trumano administracijos 
politiką Kinijos klausime.

TRUPINIAI

Kaip žinoma iš pranešimo,* 
tai Marcela Janulienė, nors ir 
sužeista prie pabaigos vajaus, 
vistiek sumuša kitas kolonijas 
spaudos vajuje, gaudama dau
giausiai punktų.

Ką reiškia nuoširdumas ir 
noras dirbti.

Garbė jai. Ir vietinės drau
gijos to neturėtų pamiršti.

Prieina Fritzas ir klausia: 
kas yra daroma V. Andrulio 
apgynime per mūsų draugi
jas? “še tau $2 dabar, o 
vėliau bus daugiau.”

Taip, randasi Detroite keli 
tokie, kurie, nors būdami dar
bininkais, pastoviai priduoda 
po 5, 10 arba 20 dolerių, tai 
dėl Civil Rights, tai teisiamų
jų sveturgimių apgynimui, ar
ba bile kitiems svarbiems rei
kalams.

Paremkim Vienintelį Sietyno 
Chorą N. J. Valstijoje

Sužinojau, kad mūsų .vie
nintelis choras šioje apylinkė
je rengia nepaprastai įdomų 
meno vakarą, kuris įvyks sau
sio (Jan.) 21 dieną, šeštadie
nį, Lietuvių Salėje, 180 New 
York Ave., Newarke. Pra
džia lygiai 7 :30 vakaro.

Norėčiau atsišaukti į ger
biamus lietuvius šios apylin
kės kolonijose ir pastatyti 
klausimą:

Kas su mumis, progresyviais 
lietuviais, būtų, jeigu mes ne
turėtume Sietyno Choro šioje 
apylinkėje? Manau, kad 
snaustame, nuobodžiautume ir 

I nematytume nei kokio lietu
viško savo kalboje kul
tūrinio veiksmo, kaip ope
rečių, koncertų, vaidinimų 
ir meno grožio šiaip pa
rengimuose. t žodžiu, būtu
me kaip necivilizuoti, nekul-

, NEWARK, N. J.

Helsinki, Suomija. —Rin
kimuose į parlamenta J. K. 
Paasikivi pasekėjai dau
giausiai gauna balsų.

SANDĖLIS KNYGŲ 
Aukso Altoriukas, maldų kny

ga, Tilžės spaudos, gražiais 
ccluloido viršais . . . $1.75

Vainikėlis, mažesnė, jaunimo 
knygutė...............................75

Maldų Didysis Šaltinis, graži 
popiera, stambus raštas, 

tinkama seniems ir mažai 
matantiems, elegantiški 
gražūs viršai, su kryžium 4.00

Gyvenimai šventųjų, visų metų 4.00 
Francijos . Lourdės stebuklų 

knyga...............................3.75
Evangelijų ir lekcijų knyga 3.00 
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų 

knyga.............................1.75
Raktas j Laimingesnį Gyveni

mą, atidaryk duris, nuo ta
vęs užslėptas .... 1.0C

Biblija, tai yra pilnas ’švent
raštis, apie 1,100 puslapių, 
apdaryta...........................2.50

Biblija, kritikos, su apie 375 
paveikslų.......................... 2.00

Naujas Didysis Sapnininkas 1.75
Naujas Savizrolas, su paveiks. .50
Vaidelotka, apyska iš lietuvių 

papročių, su paveikslais 
aukūro-pilios.......................75

Lengvas būdas išmokti anglų 
kalbos be kito pagalbos .35

Dainų rinkinys, apie 120 gra
žių dainų . . ”. . . .75

Planetų nuspėjimas rašant pai
kutes ....................................25

Nebijok mirties, nes nuo jos 
neišbėgsi, su paveikslais, 
kaip ji visur ieško . . . .60

Karvės, nauda iš jų, ir sūrių 
darymas.............................. 25

Kaip gali laimingai einikį lošti .25 
Juokų vežimas ir daug funių .35 

• Jeigu jūs norite kokių kitokių 
knygų gauti, atsiųskite 10c štampą, 
gausite knygų katalogą.

M. ŽUKAITIS, 
334 Dean St., 

Spencerport, N. Y.

PRANEŠIMAI
SCRANTON, PA.

Susirinkimas Literatūros Draugi
jos, 39 kuopos atsibus 22 d. sausio 
(January), pas draugę E. Gelezauc- 
kienę, 1210 Blair Ave., pradžia 3-čią 
vai. dieną. Visi draugai dalyvaukite 
ir būkite prisirengę užsimokėti savo 
metines duokles į Centrą, kad mūsų 
kuopa ir šiais metais būtų garbės 
kuopų tarpe. Sekr. P. Šlekaitis.

(9-10)

SANDĖLIS ŽOLIŲ
Visokios žolės yra sutaisytos Ir su
dėtos pakeliuose su užvardinimu ir 
paaiškinimu, nuo ko jos tinkamos ir 

kaip naudoti.
Nervų stiprintojas ir geras to

nikas .............................. $1.00
Nuo cukrinės ligos (diabeto) 1.00 
Nuo sutukimo, eik kūdyn . . .85
Nuo kosulio, dusulio (asthmos) / .75 
Vyriškumo pataisymui . . 1.25
Sunkioms mėnesinėms

palengvinti ... . .75
Nuo inkstų ir strėnų

skaudėjimo................................75
šaknys arielkos trejankai . . ,7o
Plaukams tonikas, gerai

augina plaukus.........................75
Aukšto kraujo milteliai,

5 uncijos . . • \
Pailių arbata 85c, mosties,

2 uncijos . . . / . . $2.00
Nuo neuralgijos, artraįČio, 

reumatiško sąnarių
sukimo, ir t.t...........................1.75

Nuo vandenines ir širdies ligų .75

ŽOLĖS GAUNAMOS SVARAIS
Pelunas (metėlės) 75c Valeri

jono šaknys $2.50. Apyniai 
$1.75. Trūkžolės $3.00. Ra
munėlės $1.75.

Jeigu jūs norite ir kitokių žo
lių gauti, atsiųskite 10c, 
gausite katalogą, kuriame 
sužymėta apie 300 skirtin
gų žolių.

M. ŽUKAITIS
8S4 Dean St., 
Spencerport, N. Y.

J. J. Karkiančius, H. D.
530 Summer Ave.

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-796 ‘

6

OPERETE

“PAPARČIO ŽIEDAS”
KONCERTAS IR ŠOKIAI 

Rengia Sietyno Choras 
šeštadienio vakarų

Sausio 21 January, 1950
Lietuviu Svetainėje

180 New York Ave., Newark, N. J. 
Prasidės punktualiai 7:30 vakaro. 

Įžanga tik vienas doleris.
Bus suvaidinta visiškai nauja operetė “Paparčio 

Žiedas” per Brooklyno garsius Aido Choro artistus- 
mėgėjus, su visu choru.

Sietynas taipgi duos iš operetės “Sylvia” gražių 
vaizdelių - dainų koncertų.

Po vaidybų, — smagūs šokiai iki vėlios nakties.
Visus, visas kviečia,, SIETYNAS.

i

t MEDUS IR KAVA |
<« Dabar pas J. W. Thomsoną galite gauti Naturalio, susicukravusio, t 
*J nešildyto raudonų dobilų Medaus. Michigan valstijos dobilų medus, Ž
• • kurį piedaus ekspertai pripažįsta, jog yra vienas iš skaniausių ir t
J J geriausių medų visoje Amerikoje ir turi panašų skonį j Europos me- X 
•• dų. Kaina: 1 svar. 45c; 3 svar. (kvorta) $1.25; 5 svar. (puse galiono) T 
o $2.10; 10 svar. (1 galionas) $4.00 ir 60 svar. f blokine $18.50. , X
J J P.S. Už persiuntimą, nemokame. < X

1 KAVA |
• • Lietuviška iŠ miežių kava — Barley Molt. Coffee, tai yra viena iš
’ J sveikiausių ir 'skaniausių kavų. Mes gerai dar atsimename, kad Lie- X
• • tuvoje mūsų motute padarydavo sveiką ir skanią iš miežių kavą, ger- *
!! davome ir nebūdavome nervuoti, kaip kad nuo amerikoniškos kavos. j. 
•• Tuojaus "parsitraukite kavos ir medaus. Kavos kaina; 1 svar. 35c; T 
R 3 svar. $1.00; 5 svar. $1.65. Atvažiuokite bei prisiųskite pinigus laiš- X 
R ku, o mes pasiųsim# jums tavorą, t

:: ' J. W. THOMSON į
• • 45-42 — 41st St., Sunnyside, N. Y. t
• e 4*

■
JOSEPH BALTAITIS

BAR & GRILL
518 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Gėri Valgiai laukia jūsų visada
DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas - TFTFVT^TON
EVergreen 4-9407 ▼ L O A V-F

SHUFFLE BOARD

< CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki- 11 
tės prie manęs dieną ar !! 
naktį, greit suteiksime !! 
modemišką patarnavimą. !! 
Patogiai ir gražiai mo- J j 
dern'iškai įruošta mūsų «• 
šermeninė. Mūsų patama- • • 
vimu ir kainomis būsite • • <» 
patenkinti. • •

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.
Tel. Poplar 4110

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penktu Sausio 20t195Q
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NewWko^<^g^2lnioi Pažangiųjų Organiza 
cijų Veikėjams

Lenino Mirčiai 
Paminėti Mitingas

LLD Centrui ir Laisvei 
Reikia Talkos

J

Į 
I

Niujorkas — 
Skersai-Išilgai

Belaukiant Mūsų 
Metinio Bankieto

Mao Tse tung Laiškas 
Ei/gene Dennis’ui

Dr. Goldwater Padeda 
Neišgydomiems Numirti

I i

v

I

I

i

į

Dienraščio Laisves metinis
Aido Choras rengiasi rytoj bankietas, kaip žinia, įvyks š. 

(sausio
ark, N. J., kur, Lietuvių Sve
tainėje, jis pastatys “Paparčio 
žiedą.” šiandien, penktadienį, 
Choras turės repeticijas, į ku
rias kviečiami dalyvauti visi 1 
nariai. .

m. sausio 29 d., tuojau po 
Laisvės bendrovės akcininkų 
suvažiavimo.

geras, dide- 
visuomet.
privalo būti

nors, nes

Bankietas bus 
lis. gražus, kaip 

Bot jis šiemet 
didesnis nei kada
Laisvė jau naujoje vietoje, to- 

, dėl šis bankietas bus lyg ir 
ai <ė sa- Į įkurtuvių bankietas.

Lietuvių Kultūros Klubas i 
praėjusį antradienį 
vo narių mitingą, 
ta/visa eilė klausimų, susiju-1 ..... ,-------------- ----
šių su bėgamaisiais svarbiais j jon vieton, nebuvo galima lai- 
reikalais. Mitingas įvyko se- | ku atspausti įžangos tikintus, 
nojoj Laisvės salėj. | Jie buvo atspausti vėliau nei

Deja, dėl persikėlimo nau-

Lietuviai Kriayčiai plačiai 
diskusuoja rezoliuciją, priim
tą lietuviškų šapų pirmininkų 
susirinkimo . Rezoliucija til
po vakar dienos Laisvėje. 
Kriaučiai 
savaitę unijos 
savo žodį dėl 
r y'/Amo 54-tą

Rezoliucija 
dienos

mano, jog sekamą 
pareigūnai tars 

buivydinių pasi

Laisvės Bankinio, įvyksian
čio sausio 29 d., 
ditorijoj, tikietai 
mi. Brooklyn© 
lietuviai prašomi
iš anksto, kad būtų žinoma, 
kiekui svečių gaminti maisto. 
Tikinto kaina $2.50. ir

jau platina- 
ir apylinkės 
įsigyti juos

Mr. Hogan, Niujorko proku
roras, skelbia, jog miesto po
licija ir sekliai “galį suvaldy
ti gemblerius,” todėl majoro 
O’Dvvyerio pasiūlymas legali
zuoti gemblinimą mūsų mies
te neturėtų būti priimtas.

I Jie buvo atspausti vėliau nei 
kitais metais būdavo.

O jie reikia plačiai paskleis
ti iš anksto, nes tik iš anksto 
daug tikintų 
žinoma, 
ir pagal 
maistas.

Todėl

kiek
pardavus, bus 

turėsime svečių 
bus gamintas

veikėjai, visi 
laisviečiai, prašomi iš anksto 
gauti bankieto tikietų ir juos 
pasiūlyti _ parduoti savo pa
žįstamiems, savo draugams 
bei prieteliams.

Prašome užeiti Laisvės ofi
sam pasiimti tikietų ir juos 
parduoti. Prašome tai pada
ryti greit, šiomis 'dienomis.

Padarykime šį mūsų ban- 
kietą tękį, kokio dar nesame 
turėję ’

mūsų

Laisvietis.

Vėl |nešė Sumanymą 
Myteriams Įvesti

Demokratų partijos nariai 
Niujorko miesto taryboje ir 
vėl įnešė sumanymą, kad ta
ryba pravestų tokį patvarky
mą, pagal kurį kiekvienas gy
venamasis namas įsivestų my- 
terį (meter). Myteriai, aišku, 
matuotų vandenį if* pagal van
dens išnaudojimą namai turė
tų už vandenį mokėti:

Jeigu taip bus, tai galima 
(suprasti, kiek visa tai ypatin- 
i gai smulkiųjų namų savinin
kams lūšnos pinigų. O kadangi 
jiems lėšuos, tai jie turės pa
kelti nuomas tiems, kurie pas 

(juos gyvena (jei gyvena). O 
! kurie neturi išnuomuotojų, 
tie patys turės daugiau mo- 

50 unijistų, narių Interna-1 k('t’.
tional Photo Engravers. Union ( 
Local 1, tapo apdovanoti auk
sinėmis sagutėmis (špilkomis) 
už gerą unijai darbą, atliktą 
50 metų bėgyj.

Niujorko Komunistų Parti
ja išmetė iš ^ayo eilių John 
Lautner, New YinTf Stato Re
view Commission narį, kaip 
liaudies priešą. Jis kaltina
mas padėjime šnipams skvorb

Gub. Dewey paskelbė, kad 
jis sutiktų prisiųsti valstijinės 
policijos į Niujorko 
jei surastų 
licija
Gembleriai, 
slapta ir jų 
bai daug.

miestą, 
jog miestava po- 

nesuvaldo gemblerių. 
kaip žinia, veikia

Dabar jau aišku, jog aliar
mas, keliamas dėl vandens 
stokos, gali pastūmėti pirmyn 
šį demokratų partijos pasimo- 
jimą,—patvarkymas gali būti 
priimtas.

I

Jeigu jie lauktų, 
tai būtų

HASTY
HEART

per vėlu!

Ronald Regan 
Patricia Neal 
Richard Todd

Ir Puikus Vaidinimas Scenoje!

STRAND

Atsidarė Renabrandto kūri
nių (piešinių) paroda. Ji 
vyksta Wildenstein Galerijo
se, Manhattane. Bus atdara 
šiokiom dienom iki vasario 
25. Įėjimas asmeniui 60 c. 
Parodos gali vykti pamatyti 
kas nori. Joje yra sukaupta 
daug to žymaus teptuko ir 
paletės meistro kūrinių.

Dienraščio Laisves

BANKETAS
Sausio 29 January

Geri Valgiai ir šokiai
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORCHESTRA

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave. , Richmond Hill, N. Y.

Vakariene 6:30, šokiai nuo 7 P. M.

Vakariene $2.50, Vien tik šokiams 75c.

/

Kadaise Jungt. Valstijų 
Komunistų Partijos generali
nis sekretorius Eugene Dennis, 
partijos vardu, pasiuntė per 
Mao Tse-tungą, Kinijos Liau
dies Respublikos vadovą, laiš
ką .to krašto liaudžiai. Den
nis sveikino Kinijos žmones, 
sumušusius čiang Kai-šeko 
kliką ir išlakinusius visą 
kraštą, visą Kurijos sausžemį.

šiomis dienorm's. Dennis ga- 
vtf atsakymą, kurį parašė Mao 
Tsę-tung. Laiške, be kitko, 
Kinijos liaudies vadovas — 
“Kinijos Leninas,” kaip jį ki
niečiai vadina, —■ sako:

“Kinijos liaudies pergalė 
nėra atskiriama nuo teisingos 
kovos, šiuo metu darbininkų 
klasės ir pažangiųjų žmonių 
vedamos visame pasaulyje. 
Kinijos liaudis niekad nepa
mirš pastangų, padarytų A- 
merikos Komunistų Partijos, 

I išvien su visais tikrai pažan
giaisiais žmonėmis, priešinan
tis amerikiniam imperializ
mui, užtikrinimui prietelišku- 
mo tarp Kinijos ir Amerikos 
žmonių. Mes tvirtai tikime, 
jog, nežiūrint, kokių reakci
nių priemonių amerikiniai im
perialistai imtųsi, tos priemo
nes bus neišvengiamai nuga
lėtos bendru veiksmu ir pajė
ga Amerikos liaudies ir 
pasaulio žmonių.”

Civiliniu Laisvių
Sąjunga apie Unijas

viso

American Civil Liberties 
Union — Amerikinių Civili
nių Laisvių Gynimo Sąjunga 
—buvo paskyrusi specialį ko
mitetą, kuris pastudijuotų gi-i 
liau padėtį darbo unijose.

Tasai komitetas dabar pa
darė savo tyrinėjimo) darbų 
preliminarinę santrauką, išva- 

unijistų atžvilgiu,da. Ji yra, 
apverktina.

Pasirodo, 
darbo unijų 
“kryžiaus karą” • prieš tuos 
narius, kurių politiniai įsitiki
nimai nesupuola su jų, 
ninku, įsitikinimais, 
metu vedamas teroras 
pažangiuosius unijistus. 
mėtomi iš unijų ir, žinoma 
darbų. Užtenka, jei darbinin
kas yra nužiūrėtas pasakęs 
kokį žodį prieš Marshallo pla
ną, tai jis jau, žiūrėk, ir me
tamas laukan iš unijos, kaip 
komunistas. O kai jis šalina
mas iš unijos, tuo būdu, aiš
ku, jis nustoja ir darbo.

ACLU mano, jog 
reikėtų 
Kongresas priimtų 
Teisių Bilių, 
unijoms, 
rantuota 
unijistui 
jis nori, 
rokratas

Tltyti iš unijos narių dėl pasta- 
j j rujų politinių pažvalgų.

jog daugumoje 
viršininkai veda 

karą

virsi- 
šiuo 

prieš
Jie 

iš

būtinai 
kad Jungt. Valstijų 

savotišką 
taikomą darbo

pagal kurį būtų ga- 
teisė kiekvienam 

laisvai galvoti, kaip 
pagal kurį joks biu- 
neturėtų teisės mė-

Stanley Teatre
Trečia savaitė sėkmingai ro

doma 
apie tarybinio jaunimo
riškus žygius tėvynės 
metu.

“The Young Guard,” 
d i d vy

le aro

74 m.
MIRĖ

Antanas Plaušinaitis, 
amžiaus. Gyveno 103-24 —
118th St., Richmond Hill, N. 
Y. Mirė sausio 17 d., namuo
se. Kūnas pašarvotas F. W. 
Šalinsko - Shalins koplyčio
je, 7402 Jamaica Ave., Wood- 
havene. Laidotuvės įvyks sau
sio 21 d., 10 vai. 
varijos kapinėse.

Velionis paliko 
žmoną Laukadiją,
taną, dukterį Reginą ir seserį 
Marijoną Sabis. Iš amato ve
lionis buvo kriaučius.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi šalinsko įstaiga.

ryto, Kal-

nuliūdime 
sūnų An-

3

Dr. A. L. Goldwater ana 
dieną pasakė, kad jis pataiso 
n e p a g y d omiems ligoniams 
vaistų, kuriais jie gali baigti 
savo gyvenimą.

Daktaras darąs šitai]): Kai 
jis suranda, jog ligonis yra 
niekaip nepagydomas ir kan
kinasi nuo skausmų, tai jis, 
gydytojas, palieka prie ligo
nio visai savaitei morfino pi
lelių (tablets) ir pasako: pa
ėmęs vieną • 
žinsite savo 
paimsite jų 
sikelsite.

Na, ir kai ligonis paima 
morfino perdaug, jis užmiega 
amžinu miegu.

šį atidengimą < 
Goldwater padarė antradienį 
Euthansia Society of America 
narių mitinge, įvykusiame po į (]arg vandenį 
num. 18 E. 83rd St., Manhat- |yno 
tane. ( h Joms, kurios

Visi dalyvavusioji jam pil-|džios klausyti 
nai pritarė. Taipgi 
sisakė už gynimą Dr. Herman | įaj (]ary

Lietuvių Kultūros Klubas 
kviečia Brooklyn© ir apylin
kes lietuvių pažangiųjų orga
nizacijų — ALDLD, LDS,^Ai
do Choro, Liaudies Teatro ir 
kt.—-veikėjus į pasitarimą..

Pasitarimas įvyks Liberty 
Auditorijoje trečiadienį, sau
sio 25 d. Pradžia 7:30 v. v.

Kviečiame visus susirinkti 
laiku; laiškais pakvietimai 
sinuntinėjami nebus.

Turėsime svarbias diskusi
jas svarbiais klausimais.

(10-12) Šaukėjai.;

Sausio 20 d. (penktadienį) 
Imperial Palace, 790 Broad
way, Brooklyne, Komunistų 
Partija šaukia masinį mitingą 
Lenino mirčiai paminėti.

Leninas, kaip žinia, mirė 
J924 m. sausio 21 dieną, ku
ri kas metai 
mitingais 
mogomis. 
tą dieną 

šiame
kalbėtojų, taipgi 
pamarginimų.

Prasidės 8 v. v. 
centų asmeniui.

yra atžymima 
ir kitokiomis pra- 

Tarybų Sąjungoje 
yra oficialė šventė, 
mitinge bus žymių 

ir kitokių

Įžanga 50
N.

pilelę, jus suma- 
skaušiną, bot jei 
per daug—neat

Vandens stokos pavojus dar 
vis didelis, šiuo metu mies- 

itavuose rezervuaruose tėra 
tik biskelį daugiau, kaip 42 
nuoš. vandens. Jei šitaip bus, 
tai Niujorko miesto pareigū
nai ilgainiui bus priversti 

(nukirsti vandens naudojimą

Barnard Rubin, žurnalistas 
ir dramos kritikas, skaitys re
feratą apie socialistinį realiz
mą. Visa tai . įvyks .sekmadie
nį, sausio 22 d.,J 8:1.5 v. v. 
Vieta: '77 Fifth Ave., Man
hattan. Įžanga $1 asmeniui..

Visi geri ir apystiprūs mūsų 
prieteliai prašomi susirinkti 
šio šeštadienio rytą, sausio 
21-mą, savanorių talkon pa
dėti sukrauti sunkvežimin ir 
iškrauti likusius senojoje Lais
vės patalpoje LLD Centro ir 
Laisvės reikmenis.

Sunkvežimis pribus 8 vai. 
ryto, tad ir talka prašoma tuo 
laiku ar' ankstėliau. Norime 
greit dirbti, kad nereikėtų 
daugiau sunkvežimių samdy
ti ir kad galėtume baigti vi
są perkraustymą.

Prašome susirinkti į seną 
Laisvės patalpą, 427 Lorimer 
St. Vėliau iš ten dalį darbi
ninkų pervesime automobiliais 
i naują vietą.

(9-11) D. M. Šolomskas.

6,

g.vdytojas tūloms pramonės įstaigoms.

Miesto valdžia visiškai UŽ- 
dviems Brook- 

automobilių” skalby- 
atsisakė val

iu plovė auto- 
visi pa- j mobilius. Miestas draudžia 

,/ti, nes tuo būdu eik- 
N. Sander, kuris nepersėniai | vojamas vanduo, kuris tenka 
pagreitino mirtį nepagydomos i taupyti.
vėžio liga pacijentės ir už tai • 
dabar laukia teismo Maneli os- ' 
ter, N. H.

šis susirinkimas, beje, 
sisakė už gynimą 
Paight, 
kuri neperseniai 
mirtį” savo tėvui,

Florence Hopkins, muziko 
Kenyon Hopkins žmona, rei
kalauja nuo savo vyro per
skyrų dėl to, kad jis: žiaurus, 
svetimoteriauja, 
vandenį), mušasi,
lauja laikinai jai mokėti ali
mentų $150 savaitėje, taipgi 
jos advokato lėšas — $1,500.

geria (ne
Ji reika-

Vis daugiau ir daugiau pro
testų kyla prieš mažinimą, 
mokamų žmonėms miestavų 
pašalpų, žmonės sako: jeigu 
riliesto pareigūnams, įskaitant 
majorą O’Dwyerj, algos buvo 
pakeltos, tai kaip tuomet drįs
tama mažinti pašalpos žmo
nėms, kurie jų būtinai reikaV 
lingi. Buvo suruošta keletas 
demonstracijų protestui prieš 
pašalpų mažinimą.

pa-
Miss Carol 

iš Stamford, Conn., 
pagreitino 
sirgusiam

nepagydoma vėžio liga.
Dr. Sandor yra kaltinamas 

pirmo laipsnio žmogžudystėje 
ir jo bylos eigoje žada iškil
ti labai svarbių klausimų 
sijusių su tuo,
gali paskubinti mirtį 
i šg y d o m o p a c i į e n t o, 
starasis to prašo ?

pradėsianti
vienas Goldwaterio 
šiuo būdu yra mi- 
p a ėmimo perdaug

su-
ar gydytojas 

savo ne
ką i pa-

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 

KAMBARYS
Dėl Moters ar Merginos 

švarus, gerai apšildytas, arti mau
dynės. Randa labai prieinama, pri- 
vatiškoje šeimynoje. Arti Brighton 
Beach ir netoli nuo BMT Avė. U 
Station. Saukite telefonu 
diena po 6 vai. vakare, 
nedalioj bile valandą.

Telephone DE 9-1885 
Peters.
N * - L' ' L» L ' . .' ' Lt N) Lt D LLCJ

| Dr. A. Petriką |
8 DANTŲ GYDYTOJAS g 
J 221 South 4th Street I 
| BROOKLYN, N. Y. g 
g Tel. EVergreen 7-6868 g
g Valandos: g
g 9—12 ryte; 1—8 vakare g
8 Penktadieniais uždaryta g

Matthew A,
BUVUS

(Buyauskas)

bile darbo 
Subatoj ir

Klauskite
(10-11)

į sakoma,
• ar bent 
pacijentas 
ręs nuo 
morfino.

tyrinėti,

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins
Tel. Virginia 7-4499

va ~ m _ m — ■ —. a—m—n —• m—■ —— ■—«■ —

TONY’S

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-9770

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos: 
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

TT TDWC D A D 411 GRAND STREET 
£Ur r o D Art Brooklyn, n. y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION• • EVergreęn 4-7729
!. Telefonas l

•'□G*

TELEPHONE
STAGG 2-5043

4 w l ■

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi 
kiam reikmenys, įvairūs daikte 
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EVergreen 7-6238

PEIST LANE
DRUGS, Inc

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

BROOKLYN, N. Y.

Drs. Stenger & Stenger
4 Optometrists

394-398 BROADWAY
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

RES. TEL.
HY. 7-3681

*36*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas Balsam uoto jas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną 
(Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND STREET. BROOKLYN, N. Y.v z

Petras Kapiskas 
PALAIKO 

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI 

, „ IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

282 Union Ave., Brooklyn, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612
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