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Kur dingo
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Naujų Mažiešių
štai dar vienas, tūlas Itudzins- 
ki, gryno kraujo lenkas, buvęs 
laisvos Lenkijos Jungtinėse ( 
Tautose delegacijos narys.

Nepatinka jam laisva Len
kija, nemyh jis komunistų. 
Prašo Jungtines Valstijas .jį 
priglausti.

Komercinė 
apie jį rašo, 
džiaugiasi.

Mikolaičikas jau iščiulptas* Prieš Lewisą, Sako Streikieriai 
ir užmirštas, pasiliko lemonas 
be -jokių sulčių. Atsirado 1 , , • TV AA AAA
Rudzinski. Gerai, kad mirs- I Pittsburgh. Is . 90,00 i 
tančioio svieto apaštalai lai- ■ streikavusių. . angliakasių 
kas nuo laiko suranda kuomi j Rennsylvaniioj ir keliose 
pasidžiaugt'. Tns laimės jiems ! kitose valstijose sugrįžo 

l nereikia pavydėti. i darban tiktai 25,000. Kiti
★ j 65,000 mainierių tęsia strei-

Visoje Amerikoje kasmet į ka, nepaisant, kad unijos 
reikia viso šimto tūkstančiu ' pirmininkas Lewis šaukė 
nauju mo1 vtom. Bet pernai juos grįžti ir dirbti 3 die- 
i fe neSnnHma stojo viso la-į 
ho tik 25.0 )0. Toli gražu ne- i 
užtenka.

Priežastis tame, kad dauge
lyje vaistu u mokvtoiavimas '
yra mažiausia anmokama mo- 
fesiia. Kadangi be dolerio 
šiandinn r»era nė 
tai ianni 
kur in daugiausia.

Kam i;» mni^vtoiaus h* kiau
romis ke inėmis vaiKštinės. 
kuomet kitur gali daugiau 
gauti ?

Ar skaitėte 1 ietnvin Litera
tūros Drr.m/iios Centralinio . 
Komitoto atsišaukima i narius i 
ir veikėjus? Ka galvojate 
apie Draugi jos reikalus?

šiemet va inbilieiiniai me- ;
tai. labai
gyvenime hJ veikl’oję . ’

Pirmutinė Kiekvieno nario i . —“
pareiga: tuojau pas'mokėti Pli°no Kaiirns nuo 1939 
narines d.nkies u? 1^0 me- (55 pro(.entais 
L L* o •
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65,000 Angliakasiu Tęsia 7 O <
Streiką, nors Lewis Šaukė

1! Dirbt 3 Dienas Savaitėj
spauda daug1 -------------------------

o dar daugiau Bel tai Nėra Mainierių Maistas]

nas per savaitę, kaip ir kiti.
Streikieriai kartoja, jog, 

nedirbs, iki kompanijos pa
darys sutartį su unija dėl 
pilno darbo laiko. Sykiu jie 
sako, jog šis streikas nėra 
jų sukilimas prieš Lewisa, 
bet kova prieš atkakliąsias 
kompanijas. ,

Vėliausios Žinios
WASHINGTON. — Republikonai Kongreso nariai 

siūlo panaikinti visus tiesioginius taksus už perkamus

WASHINGTON. — Valdžia stengiasi sulaikyt grę
siantį 300,000 CIO telefonistų streiką, ištisoje šalyje.

WASHINGTON. — Pranešama, kad jau visos ang- 
liakasyklų kompanijas sustabdė senatvės pensijos mo
kėjimą mainieriam. Jos turėjo tą pensiją mokėti pagal 
senąją sutartį.

Kompanijos vengia naujos sutarties su Mainierių 
Unija. Jos laukia teismo indžionkšino, kuris įsakytų 
mainieriams pilną laiką dirbti be naujos sutarties.

J *»

MASKVA. — Sovietų vyriausybė užginčijo paskalus, 
būk ji veda derybas dėl kviečių pardavinėjimo fašisti
nei Ispanijai.

Suimti Mao Tse-tungo 
Brolio Žmogžudžiai

Pakilo Nedarbo
Pensijos Reikalavimai

Washington. —Dar 424,- 
000 bedarbių įvairiose val
stijose reikalauja valdinės 
nedarbo pensijos, o 2,260,- 
000 gauna tokias pensijas, 
kaip paskelbė valdinis Dar
bu Biuro direktorius Ro
bertas C. Goodwin.

Dabar žymiai didesnis 
skaičius bedarbiu ima ne

be i prašo 
jų, negu pernai tuo pačiu 
laiku.

Kompanijos daugiau se
nų darbininkų paleidžia ir 

negu

Hong Kong.—Kinu Liau- 
gvvenimo. dies Respublika pranešė, 

veržiasi ten. | in(r suėmė keturis buvusius 
i či^uo- Kai-šeko tautininku 
| valdininkus, kurie pirm 7 
| metu nužudė Mao Tse-mi- 
! na. broli dabartinio resnub- 
j likos prezidento Mao Tse- 
• tungo.

Tie čiangininkai 1943 me
lais Sinkiango provincijoje darbo pensijas 
areštavo Mao Tse-miną ir 
du kitus komunistus ir nu-

: žudė iuos kalėjime. Čiang 
svambūs Draugijos.1,Kai-sekąs u/< tai apdovano- 

įjo žmogžudžius.
I ’

mažiau naujų samdo, 
pernai sausio mėnesį.

m

Kadangi viskas kinta, turi; Washington. — NllO 1939 
b'"’ti nakpistas ir “dievo žo- iki šiol apdirbto plieno kai- 
dis“ Biblija, taip ian seniai.Inos pakilo daugiau kaip 55 
galvoia tūli krikščioniški | nuošimčiais, nors tuo tarpu, 
mokslininkai. Bibliia esanti 'atpigo įvairios medžiagos, 
parašvta tokiu baisiu žargo- vartojamos plieno gamybo- 
nu. io<r vidutinio žmogus ne- įe. Tatai atrado ūkinis kon- 
gali jos “įkąsti.“ gresmanų - senatorių komi-

1945 metais buvo pata’sv- įetas. Jis tvrinėia. kodėl pa- 
“Naujasis Testamentas.“ j staruoju laiku United Sta-

į Passaic’o Audėjai 
i Nutarė Streikuoti

WASHINGTON. — Buvęs Amerikos valstybės sek
retoriaus padėjėjas Wm. L. Clayton sakė kongresma- 
nų komisijai užsienio reikalais, kad “Stalinas laimi 
šaltąjį karą.”

HONG KONG. — Kinijos liaudininkai užginčijo 
Čiango tautininkų paskleistus gandus, kad kinų Liau
dies Armija įsiveržus į francūzų koloniją Indo-Kiną.

CATANŽADO, Italija. — Bežemiai italai valstiečiai 
užėmė dar šimtus akrų nedirbamos dvarų žemės.

TOKIO. — Japonijos premjeras šigeru Yošida pa
reiškė, kad galima leisti Amerikai įsitaisyti karo bazes 
Japonijoje.

NEW DELHI, Indija. — Konstitucinis Indijos sei
mas vienbalsiai išrinko profesorių Rajendra Prasadą 
Indijos prezidentu.

GEDULAS BULGARIJOJ DEL 
KOLAROVO MIRTIES

Trumanas Siūlo Numušti 
Taksus Tūliem Dalykam ir 
Pakelt Korporacijų Taksus
Parodo, kaip Žlunga Bilionai Dol. 
Taksų Tūlose Korporacijose

Washington. — Prezid. 
Trumanas sausio 23 d. raš
tu įteikė Kongresui pasiū
lymus dėl taksų. Jisai siūlė 
pakelti taksus korporaci
joms, gaunančioms daugiau 
kaip $50,000 pelno per me
tus, numušti tiesioginius 
taksus kai kuriem paprasto

Čou En-lai Atsilankė 
Pas Stalinų

Maskva. — Kinijos Liau
dies Respublikos premjeras 
Čou En-lai atsilankė pas 
Sovietų premjerą Staliną. 
Judviejų pokalbyj taipgi da
lyvavo užsieninis Sovietų 
ministras Andrius Višins
kis ir naujosios kinu res
publikos ambasador. Wang 
Čia-hsiang.

Mao Tse-tung, Kinų Liau
dies Respublikos preziden
tas, ir Čou En-lai tęsia de
rybas su Sovietų vyriausy
be dėl plačios draugiško 
bendradarbiavimo sutarties 
tarp naujosios Kinijos ir 
Sovietų Sąjungos.

vartojimo dalykam, o ypač 
užkišti skyles, pro kurias į- 
vairios korporacijos išsisu
ka nuo privalomų taksų 
mokėjimo valdžiai. Per tas 
“skyles” pasprunka bilionai 
dolerių taksų kas metai, 
kaip nurodė prezidentas.

Taip pertvarkius taksus, 
valdžia galėtų gauti • bent 
bilioną dolerių daugiau me
tinių pajamų, sakė Truma
nas. Bet šalies iždas vis tiek 
dar turėtų apie 4 bilionus 
dolerių nedatekliaus per 
metus.

Prezidentas siūlė numuš
ti taksus sekamiem daly
kam : 1 •

Kelionės traukiniais ir 
auto-busais, telegramos ir ’ 
tolimieji telefonai, veidų 
gražylai moterims, visoki 
lagaminai ir panašūs daik
tai.

Trumanas, tačiau, įspėjo: 
šiem dalykam taksai galės 
būti sumažinti tik tuomet,, 
jeigu bus užtikrinta, • jog 
valdžia gaus gana taksų 
nuo pelnu bei kitokių įplau
kų.

tas ••
Dabar jau reformuotas ir 
“Senasis Testamentas“ ir bus 
šleistas 1952 metais.

Tai vis darbas protestantu. 
Kataliku bažnyčia priešinga 
“dievo žodžio“ taisymui. Ji 
nenori, kad vidutinis katali
kas Bibl’ios nasakas suprastu. 
Juo mažiau tikintieji supran
ta anie tokius dalvkus. tuo 
karkčiau iie tiki ir paklusniau 
klauso kunigu.

tęs Plieno korporacija pa
brangino plieną dar 4 dole
riais tonui.

fr'mčs Amžius—3 Bilionai, 
350 Milionu Metų

Menšpv’kn snando'ip kinie- 
IniVnmi tik tie. kurie na- 

bego i Formbzą. Ji nepripa
žįsta n’istnnnVtn šimto milijo
nų Kinijos žmorių ,nes jie at
sisako klausyti pabėgusio 
čiango, ■ . ’ .;

Jeigu kas ..nuverstų kruvi
nąjį Franko. Naujienos ir Ke
leivis nepripažintu Ispanijos. 
Argi gali ispanai apseiti be 
Franko? ,.

Tie laikraščiai taip pat dar 
ir šiandien negali dovanoti 
Lietuvai, kad ii anais metais 
išvijo laukan Smetonų.

Washington.— žemės ru- 
tnl^s turi jau 3 bilionus, 350 
milionu metų amžiaus, kaip 
apskaičiavo dr. Arthur 
Holmes, Edinburgho Uni
versiteto geologijos profe
sorius. Jis vra vienas ge
rian siu pasaulyje , žemes 
amžiaus žinovų. - ’ ■’ ’''’ 
. , Prof. Holmes’o anskaičia- 
yipia paskelbė Smithsonian 
Institutas. > garsioji ameri
kinė mokslo įstaiga Wash- 
•ingtone.

Passaic, N. J. — 6,000 au- 
dy klinių darbininkų, CIO 
unijistai, Forstman ir Bo
tany fabrikuose praeitą sa
vaitę nubalsavo streikuoti, 
jeigu samdytojai nepaten
kins darbininkų reikalavi
mų. Laikas streikui dar ne
paskirtas.

Tarp reikalavimų yra 
šie:

Duot puslavandj apmo
kamo laiko užkandžiui. Jei
gu darbininkas paleidžia
mas, tai kompanija turi jam 
sumokėti tam tikrą paleidi
mo mokesnį. Samdytojai 
privalo įvesti darbininkam 
sveikatos pagalbą pagal 
Mėlynojo Kryžiaus planą.

Sofija, Bulgarija. —Bul
garų ministrų taryba ir 
Komunistų Partija paskel
bė trijų dienų gedulą visoje 
šalyje, kaipo gailesčio die
nas dėl mirties premjero 
Vasiliaus Kolarovo.

Kolarovas, žymus komu
nistų vadovas, ilgai sirgo 
ir mirė nuo širdies ligos, 
būdamas 72 metų amžiaus.

Kolarovas tapo premjeru 
po to, kai praeitą liepos 
mėnesį mirė garsusis komu
nistas premjeras Georgas

Tibetas Bus Išlaisvintas, 
Pabrėžia Naujoji Kinija

iki
Di-

ir

Dimitrovas. Kolarovas 
to laiko buvo premjero 
mitrovo pavaduotojas 
artimas bendradarbis.

Kolarovas gimė 1877 m. 
liepos 16 d. Šumene, Bulga
rijoj. Aukštuosius mokslo 
kursus jis lankė Genevos 
Universitete, Šveicarijoj.

(Amerikos ir kitų kraštų 
Komunistų Partijos pa
siuntė Bulgarijos valdžiai 
ir Kom. Partijai gilius ap
gailestavimus dėl Kolarovo 
mirties.)

Japonu Kom. Partija Nutarė 
Taisyti Savo Politiką

Jeruzale Paskelbta
Izraelio Sostine

Peking, Kinija. — Sausio 
18 d. čia susirinko Tibeto 
demokr. ir intelektualų at
stovai ir pasmerkė anglų- 
amerikonų imperialistų pa- 
simojimą užgrobti Tibetą.

Susirinkime kalbėjo ir 
Ču Teh, Kinų Liaudies Res
publikos pirmininko pava
duotojas. Jis patvirtino sa-

11 Procentų Bedarbių 
Vakarinėj Vokietijoj

Vo-

Vak’ni Vokiečiai Brangiai 
Išpuošia Jankiam Palocių

Bonn, Vokietija.
1-ječiu valdvba vakarinėje

^Vokietijoje labai puošniai į- 
rengia karinei amerikonų 
komisijai palociu-pilį. tu- 

Witį 155 kambarius. Kiek
vieno kambario įrengimui 
bus išleista po tūkstanti 
dolerių, kuriuos vokiečiai 
taksais sumokės.

Laikraštis Isnėia Ameriką 
Prieš Hvdroę’no Bomba

Buffalo. N. Y. — čionai- 
tinis laikraštis Evening 
Times ispėio Jungtiniu 
Valstijų valdovus, kad tai 
būtu baisus nusikaltimas 
prieš žmoniją, jeigu jie pir
mi pradėtų gamin t naują 
hvdrogeno (v a n d e nilio) 
bomba.

Tokios bombos patrijotai 
skelbia, kad ji būtų daug 
kartu smarkesnė, negu lig
šiolinės atomų bombos.

Jeruzalė. —- Izraelio 
mas (Knesset) išleido parei
škimą, kad Jeruzalė tapo 
žydu valstybės sostinį nuo 
to laiko, J'ai tik įsikūrė Iz
raelio respublika.

(Izraelio vyriausybė jau 
ne kartą pareiškė, jog at
meta Jungtinių Tautų sei
mo nutarimą perimti visą 
Jeruzale su apylinke į 
Jungt. Tautų valdybą. Iz
raelio rankose dabar yra 
Jeruzalės naujamiestis, d 
senamiestis užimtas Jorda
no arabų.)

sei- vo valdžios pasiryžimą iš
laisvinti Tibetą.

Sostinės Pekingo radijas 
pranešė, kad Kinijos Liau
dies Armija permaršavo 
per 900 myliu Himalajų 
kalnyno ir pasiekė Tibeto 
sieną.

ORAS. —- šiltoka, 
niaukę, lietus.

apsi-

Cincinnati, Ohio. — Pa- 
šalpinis miesto direktorius 
Fr. Breyer paskelbė, jog 
miestinė pašalpa bedarbiam 
ir jų šeimoms bus numušta 
40 procentų.

Kubos Policija Budeliavo 
Taikos Demonstrantus

Havana, Kuba. — Polici
ją miestelyje Jiguani išdau
žė demonstracija už taiką 
ir areštavo kai kuriuos de
monstrantus. Tuomet žmo
nės susirinko prie kalėjimo 
ir šaukė naleisti areštantus. 
Čia policija jau durtuvais 
badė žmones, blaškydama 
susirinkimą.

Demonstracija buvo su-

Tokio, Japonija.— United 
Press pranešė, kad japonų 
Komunistų Partija padarė 
tūlus pakeitimus savo vado
vybėje.

Praplėstas partijos komi
teto susirinkimas užgyrė 
Kominformo kritiką, kuri 
nurodė kai kurių vadų nu
krypimus. Buvo nutarta, 
jog vadovybė taisys savo 
politiką pagal Kominformo 
nurodymus.

Kominformas kritikavo 
ypač komiteto narį Sanzo 
Nosaka, kuris pasakodavo, 
kaip socializmas galįs Japo
nijoj išsivystyti prie okupa
cinės amerikonų valdžios. 
Nosaka taip pat žadėjo pa
sitaisyti.

Varšava.— Lenkijos val
džia perėmė savo žinybon 
kuniginę labdarybės orga
nizaciją “Karitas”. Kaltina 
jos vadus už suktybes.

ruošta Socialistinių Jau
nuolių Kongreso. Ši jų or
ganizacija rengia taikos 
maršavimus po Kubos vė
liava iš miesto į miestą ir iš 
kaimo į kaimą.

Frankfurt, Vokietija. — 
Per dvi pirmąsias šio mė
nesio savaites vakarinėje 
Vokietijoje bedarbių skai
čius pakilo dar 224,700. O- 
ficialiai pripažįstama, jog 
dabar yra daugiau kaip 1,- 
783,000 bedarbių vakarinia
me Vokietijos ruožte, užim
tame amerikonų, anglų ir 
francūzų. Iš kiekvieno šim
to darbininkų bent 11 netu
ri darbo.

Be to, yra kokie 100 tūk
stančių nesuregistruotų be
darbių, kurie oficialiai ne
skelbiami, kaip rašo New 
Yorko Times koresponden
tas Drew Middleton.

Atkunta Nacizmas 
Vakaru Vokietijoj

Washington. — Atvykęs 
aukštasis Amerikos komi- 
sionierius Vokietijai, John’- 
as J. McCloy raportavo pre
zidentui Trumanui apie da
lykų eigą vakariniame Vo
kietijos ruožte.

Paskui McCloy 
pranešė, kad
Vokietijoje plinta fašistuo- 
jantis vokiečių judėjimas, 
panašus į nacizmą. Bet jei
gu tas judėjimas" peY toli 
eitu, tai McCloy ketino jį 
“užklupti.”

viešai 
vakarinėje

Bethlehem, Pa. — CIO 
plienininkų skyrius num. 
2599 išrinko vieną baltąjį ir 
vieną negrą kaip savo at
stovus į pilietinių teisių 
konferenciją. Ta konferen
cija įvyks Philadelphijoje 
vasario 19 d.

Taksų Skylės
Prez. Trumanas, tarp kit

ko, nurodė tokias taksų 
skyles:

Apdraudos kompanijos 
(insurance), pagal keistą 
įstatymą, nuo 1946 metų ne
moka valdžiai jokių taksų, 
nors jos turėtų mokėti tak
sus nuo pelnų, kuriuos neša 
joms 60 bilionų dolerių ka
pitalas.

Kasyklų ir žibalo versmių 
savininkai, apart kitų išlai
dų, atskaito savo versmių 
ir kasyklų “dėvėjimąsi” 
kaip nuostolius ir tokiu bū
du kasmet nuo valdžios su
laiko šimtus milionu dole
rių, kuriuos turėtų išmokėti 
kaip taksus.

Įstatymai dėl turtų pali
kimo ir dovanų yra neaiš
kūs. Tuos įstatymus naudo
dami, turčių advokatai daro 
tokius manevrus, kad per 
metus nusuka valdžiai kelis 
kitus šimtus milionu dole
rių.

Įvairios mokslo ir labda
ry bių įstaigos yra įdėjusios 
bilionus dolerių ,kapitalo į 
pramones ir nemoka val
džiai jokių taksų už pelnus, 
traukiamus iš tų pramonių. 

< Trumanas nurodė ir kitus 
stambius išsisukimus nuo 
taksų.

Ragindamas Kongresą i- 
statymišlęai užlopyti tokias 
skyles ir pakelti taksus na
minėms korporacijoms ir 
stambesnėm biznio ištai
gom, prezidentas, tačiaus, 
siūlė palengvinti taksus ka
pitalistams, kurie deda pi
nigus į pramones svetimuo
se kraštuose.

Washington. — Kongres- 
manu Neamerikinės Veik
los Komitetas vėl ėmėsi na- 
grinėt nusidėvėjusia pasaką 
apie “uraniumo išdavimą” 
Sovietams.



Kas Ką Rašo ir Sako
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tampa I

plačiau

žmogus

T

■f

ŠI

-■r

Canada 
Canada 
Foreign 
Foreign

U A.

ja reikalaus iš samdytojų "didesnių algų ir darbo sąlygų 
pagerinimo. ,

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., 
under the Act of March 3, 1879.

ir ga- 
pastur-

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Sausio 25, 1950
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Editor, ROY MIZARA

Vati kanas kalbai 
buržuazijos demokratiją, 1 
kapitalizmą jau I 

svetimą katalikų bažny-

, kuris pasiskelbė, 
jis paskirtas Lietuvos “ 
dentu 
Kas yra 
— taip

tik tam tikros klasės ;žmo- 1 
nėmis, kurie sudaro visuo
met ir visur tiktai mažu
mą.

žinoma, jei jau 
skelbiasi esąs Lietuvos 
dentu,” mūsų pareiga supa
žindinti plačiąją visuomenę su 

tautos va- 
lietu-

| pasidalinę į skirtingas nuo- 
imones, į tris stambias sro- 

■■/ 'ves. Kiekviena srovė turi 
kaip sLirtjngUS principus, aiški-

pastebeti, kad kapi- 
pradėjuš plėtotis 
nuožmiai kovojo 

nes kapitalizmas su
seno katalikų

šventenybių. Bet 
jau buvo aišku, kad

and Brazil, per year $8.00 
and Brazil, 6 months $4.00 
countries, per year $9.00 
countries, 6 months $4.50

VATIKANAS, 
KOMUNIZMAS IR 
ATEITIS

Dienraštis Vilnis 
kad kataliku bažnyčios gal
va ruošia dirva “sugyveni
mui ir su komunizmu.” 
Bažnyčia kovojo prieš 
mokslą, ir prakišo. Kovojo 
prieš progresą, turėjo pasi
duoti. Ar jau laikas jai “su
sikalbėti” ir su komuniz
mu ?

Vilnis rašo:
“Osservatorę Romano,” Va

tikano organas, įdėjo straips
ni, kuriame katalikai ramina
mi, jog katalikų bažnyčia ga
lės gyvuoti, jei ir pasaulis taps 
komunistiniu.

Kataliku bažnyčia nesilaiko 
nuošaliai civilizacijos ir pro
greso, kuri atsiekė “buržuazi
ja, kapitalizmas ir demokra
tija,” bet “tas periodas” grius, 
katalikų bažnyčia neapsi
verks ir vistiek laikysis, sako 
popiežiaus laikraštis.

Tas laikraštis skelbia, jog 
15 vyskupų ir archivyskupų 
buvę areštuoti Europoj, bet

pagal “Kybartų aktą.” 
tas “Kybartų aktas” 
pat netenka 
nes tai yra

— tėvynės išdavikas Į tėvynainiai ir tikriausi pa- 
trijotai, nors jie tesirūpina
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bą visuomenės plotmėje, į nuspręsti, 
kad visiems būtų geriau gy-; Tautininku Srovė 
venti. O katros sroves pub
licistai tiktai gražiai kalba Į Kita srovė susidaro

■ Kybartų i6Prezidentas”
žmogus, apsivilkęs fraku, 

užsidėjęs katiliuką, į vizitiniu 
kelnių kišenę paslėpęs hitleri
nę svastiką, pradėjo lakstyti 
Romos gatvėmis ir šaukti: 
“Aš esu Lietuvos preziden
tas!” .

j s Niekas į tai dėmesio ne- 
i kreiptų, jei šio žmogaus šauks- 
į mo neišgirstų lietuviai. “Kas 

_ jis toks? Iš kur?—kai kurie
užnuodytas Šita pragaištinga | paklausė.—Kas gi jį išrinko
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Gomperso “dvasia” ir darbo unijos
Sausio 27 dieną sueina lygiai šimtas metų nuo gimimo 

Samuel Gompers. Amerikos Darbo Federacijos unijos 
mojasi plačiai tą sukaktį atžymėti. Mat, Gompersas skai
tomas Federacijos “tėvu”. Jo vadovybėje ji tapo suor
ganizuota 1886 metais. Ir iki pat mirties (1924 metais) 
per ilgus 38 metus jis išbuvo jos prezidentu. Taigi, Gom
persas pilnai užsitarnavo tos didelės pagarbos, kuri šian
dien Federacijos yra jam teikiama.

Gompersas buvo ateivis# Gimė jis Londone, žydų šei
moje, 1850 metais. Amerikon jis atvyko jaunas. Vieną 
dalyką jaunas Gompersas aiškiai suprato. Jis suprato, 
kad be organizacijos darbininkas yra bejėgis apginti sa
vo paprasčiausius kasdienius reikalus. Bet jis tikėjo į 
siaurą, amatinį unijizmą. Jis tikėjo, kad tik lavinti dar
bininkai yra pajėgūs susiorganizuoti ir organizaciją iš
laikyti. Visą gyvenimą jis griežtai, kovojo su tais, kurie 
norėjo n'elavintų darbininkų mases suorganizuoti į in
dustrines unijas. Ir ši filosofija per ištisus desėtkus 
metų buvo nenugalimu užtvaru unijoms plėtotis ir ap
imti milijonus ir milijonus darbininkų sunkiose pramo
nėse. -n z

Kita lygiai pragaištinga gompersinio. unijizmo pusė 
buvo ta, kad darbininkams nereikią kištis politikon, kad 
nereikią jiems savistoviai ir nepriklausomai darbuotis 
dėl veikimo į valstybės aparatą. Jo šūkis buvo: “Atsily
ginkime savo draugams, nubauskime savo priešus.” Jis 
begailestingai kovojo kiekvieną pažangiųjų darbininkų 
pastangą suorganizuot Amerikos darbo partiją, ištrauk
ti Amerikos darbininkus iš senųjų kapitalistinių partijų 
įtakos, sumobilizuoti juos nepriklausomai politinei veik
lai. Nereikia nė aiškinti, jog Amerikos darbo unijų judė
jimas ir šiandien tebėra užnuodytas šita pragaištinga | paklausė.—Kas gi 
gompersine filosofija. ‘prezidentu’?”

Griežtai pasikeitus sąlygoms, pažangiųjų darbiniu-' f šiuos klausimus galima at- 
kų pastangoms pavyko sulaužyti siaurą gompersinę pa-'sakyti labai trumpai: tai žino- 
žiūrą į industrines unijas. Bet visos jų pastangos dar * mas karjeristas Stasys Lozo- 
nėra apsivainikavusios pasisekimu suorganizuoti juos; raitis, kuris pasiskelbė, jog 
politiniai į plačią, masinę darbo partiją.

Kas keisčiausia, tai kad šitos politinės filosofijos tebe
silaiko ne tik Amerikos Darbo Federacijos unijos. Lygiai 
ja tebesivadovauja ir masinės CIO industrin. unijos, ku
rios gimė kaipo rezultatas darbininkų sukilimo prieš 
gompersinį unijinį supratimą. Tas tik pai’odo, kaip pra
gaištingai ir skaudžiai tebeveikia gompersinis suprati
mas.

Senosios sutartys ir naujoji Kinija
Šiuo tarpu Maskvoje lankosi Kinijos Liaudies Respub

likos prezidentas Mao Tze-tung ir jos premjeras ir už
sienio reikalų ministras Chou En-lai. Jų misija, atrodo, 
bus peržiūrėti visas sutartis tarpe Tarybų Sąjungos ir 
Kinijos, padarytas su Čiango režimu. Tai būtinas reika
las. Senosios sutartys, padarytos su Čiango režimu, at
gyveno savo dienas ir turi eiti į gurbą.

Kad naujoji Kinija netoleruos jokių senųjų sutarčių 
su jokia šalimi, kuri nepripažįsta Kinijai lygybės bei tu
ri tikslą Kiniją laikyti kolonija, aiškiai parodė jos pas
kutinių kelių savaičių žygiai. Prieš beveik penkiasde
šimt metų Amerika ir kitos šalys turėjo išgavusios iš 
senosios, silpnos Kinijos teisę ant tam tikrų plotų pačio; 
je Kinijos širdyje. Jos turėjo žemės plotus ir ant jų buvo 
pasistačiusios barakus, kuriuose laikydavo savo armijas. 
Tai buvo pačioje Kinijos sostinėje, Peipinge.

Komunistinė Kinijos vyriausybė panaikino tas nely
gias sutartis su Amerika, Norvegija, Anglija ir kitomis 
šalimis, ir atsiėmė tuos žemės plotus. Vietoje tą neginči
jamą teisę Kinijai pripažinti, mūsų vyriausybė ir jos 
talkininkės pasiuntė Kinijai protestus. Tai didelė klaida. 
Ši klaidą tik dar kartą įrodo mūsų vyriausybės klaidin
gą politiką linkui Kinijos žmonių. Tai įrodo nesupratimą 
arba nėbandymą suprasti to istorinio fakto, kad laisva 
Kinija netoleruoš tokio užsienio valstybių atsinešimo, 
kuris žemina jos garbę ir varžo jos laisvę.

. Mūsų "čyriausybė išmintingai pasielgtų, jeigu tuojau 
šią Kinijos vyriausybę pripažintų, tuojau atsižadėtų vi
sų nelygių senųjų sutarčių ir užvestų derybas dėl naujų 
sutarčių. Tai reikalauja abiejų kraštų žmonių interesai.

Darbininkų atsakymas unijų skaldytojams
Pereitą sekmadienį New Yorke įvyko iš CIO išmestos 

kairiosios United Electrical Workers unijos konferenci
ja. Iš visų Amerikos kampų susirinko penki šimtai dele
gatų. Gerą ir džiugų pranešimą jie išgirdo iš James J. 
Matlės, unijos organizacinio direktoriaus. Jis parodė, 
kad CIO vadams tą uniją suskaldyti ir sugriauti einasi 
labai prastai.

Ši unija šiendien turi daugiau kaip penkis šimtus tūks
tančių narių. Net ir paties “pragaro” pagalba, sakė Mat- 
les, skaldytojams nepavyks ištraukti iš unijos daugiau 
kaip šešiasdešimt tūkstančių narių. Tai ir viskas. Tuo 
tarpu, sako Matles, per paskutinius tris mėnesius United 
Electrical Workers laimėjo virš dvyliką tūkstančių nau
jų narių. Galimybės puikios unijai toliau augti.

Konferencija priėmė greitosios veiklos programą. Uni-

mūsų sroves ir tėvynės meile
Skaitant lietuvių dien- įkas bus liepiama, 

tai no didelis skaičius. Juk 1‘HSČius, savaitraščius ir 
vyskupų ir archivyskupų viso-. žurnalus, dažnai tenka pa

jų , temyti trumpi ir ilgi apra- 
tėvynės mei

jo Europoje yra daugybė, 
yra daug Lenkijoj, Vengrijoj, !symai apie 
Čekoslovakijoj ir kitose šaly- lę”, ir visi tie publicistai, 
se, kur yra liaudies valdžia., 'kurie rašo tokios

šis Vatikano organo straips-, straipsnius, stengiasi įtikin- 
nis rodo: ti savo skaitytojus, jog jie

Viena, kad Vatikanas jau'yra geriausi tėvynės mylė- 
nesitiki, kad komunizmas bus . tojai —tikriausi patrijo- 
sulaikytas, ir dėl to ramina j tai.
įsibauginusius . kunigus ir aukš- Mes labai gerai žinome, 
tus bažnyčios pareigūnus, kad ^ jOg Amerikos lietuviai yra 
bažnyčia išsilaikys.

Antra, 
apie 
apie 
apie 
čiai.

Reikia 
tai izmu i 
bažnyčia 
prieš jį, 
griovė daugeli 
bažnyčios 
kada 
bažnyčia negalės sulaikyti ka
pitalizmo plėtojimosi, ji susi
derino su juo, kuris buvo 
tuomet nauja santvarka.

Vatikanas, matyti, jau pa
siruošęs sugyventi ir su komu- 
n i z.mu.

šiuo bukapročiu 
du,” teisingiau sakant, 
vių tautos išdaviku.

Stasio Lozoraičio — sulen
kėjusio advokato sūnelio — 
bukas protas pasireiškė jau 
pačiais- pirmaisiais jaunystės 
metais. Įstojęs į universitetą 
ir pajutęs galvos silpnumą 
mokslui, Lozoraitis metė “urii- 
verką” ir pradėjo bėgioti pas 
dėdes ir dėdienės, prašydamas 
protekcijų karjerai. Visų pir
ma jis pateko į vadinamo 
“Lietuvos Ministerių Kabineto 
Pirmininko,” vokiečių samdi
nio Voldemaro laukiamąjį, 
čia jis išverkė tarnybą vidaus 
reikalų ministerijoje, kur pa
gal carinės ochvankospavyzdį 
organizavosi buržuazijos žval
gyba. šioje įstaigoje Lozorai
tis išmoko visokių gudrybių: 
kaip šliaužioti prieš ponus,; 
stovinčius prie valdžios lovio, 
kam į ranką pabučiuoti, ko
kią poniutę baliuje pašokdin
ti—žodžiu, buvo vikrių kojų 
vyrukas. Belaižydamas po
niučių rankas, bešliaužioda- 
mas prieš ponus, , jis pateko 
net į Lietuvos Ministerių Ka
bineto .reikalų valdytojus. 
Tuo pat metu jis jau buvo 
garsus “salionų liūtas,” don
žuanas, širdžių pavergėjas. . . 
Ir štai jis pavergia valstybės 
kontrolieriaus Vinco Matulai
čio, nuolankaus prezidento 
Smetonos tarno, vyresniosios 
dukters širdį. Nuo čia prasi
dėjo didysis Lozoraičio- žygis 
—pirmyn į fašistinės diktatū
ros viršūnes! štai jis Berlyne 
pasiuntinybės patarėjas, Ro
moje Lietuvos diplomatas. . . 
Kilo į aukštį kojom žemes 
nesiekdamas/ Pagaliau, kai

• na savotiška gyvenimo filo
zofija. Vienok visų srovių 
rašytojai tvirtina, jog jie

• yra geriausi tėvynainiai.
Dabar kyla klausimas, 

'kaip tie paprasti žmonės, 
lietuviai ir lietuvaitės, ku
rie tik skaito lietuvišką 
spaudą, gali žinoti, katra

srovių veikėjai labai gražiai 
aprašo apie tą žemę, kur 
mūsų tėvai ir tėvų tėvai gy
vena. Atrodo; kad visų įsi
tikinimų rašytojai nori, kad 
tos šalies žmonės liktų ap
šviesti, kad visa tauta pa
kiltu.

Kad konkretiškai atsaky
ti į šiuos klausimus ir kad 
teisingai suprasti patrijo- 
tizmą, visų pirma reikia iš
analizuoti visas tris sroves 
atskirai. Tada visiem bus 
aišku, katros srovės veikė
jai ne vien tik kalba ir ra
šo, bet ir daro reališką dar-

, Tokie 
žmonės visada esti priešin
gi mokslui, bandančiam pa
žaboti gamtos jėgas ir pa
lengvinti žmonių gyveni
mą. Jie pastoja kelią tiems, 
kurie norėtų padaryti gyve
nimą patogesniu. Vietoje 
tolerancijos ir vienybės, 
dvasios vadai mokina savo 
žmonelius neapykantos ir 
persekiojimo. Tą patvirtina 
tūli užpuolimai ant pažan
gių žmonių susirinkimų.

Tikintieji gali labai daug 
išmokti ir žinoti apie 
savo religiją. Jie gali iš at
minties išmokti visų angelų 
ir visų velnių vardus; ga
li žinoti, už kokią nuodėmę 
kokia bus metavonė ir tam 
panašiai. Bet tas jų žinoji
mas nepagerins žmonių gy
venimo abelnai. Jie nieko 
nežinos, kaip pagerinti že
mės ūkis, kaip užlaikyti 
žmonių sveikatą ir išgydyti

minti mašinas ir nutiesti 
kelius.

Matomai, jų dvasios \va- 
dai visai tuomi nesirūpina, 
kaip pakelti visą tautą į 
aukštesnį civilizacijos laips
nį. Juo žmoneliai mažiau 
supranta, juo esti tamsesni, 
tuo jų vadai geriau gyvena. 
Ir čia yra rimta priežastis, 
kad palaikyti savo tikin
čiuosius tamsybėje. Vienok 
jie sako, jog esti geriausi 
tėvynės mylėtojai, tikriausi 
patrijotai. Ar ištikrųjų jie 
tokiais yra? 'Patys žmonės, 
protą vartodami, gali tai

Pažangioji Srovė
Yra dar‘viena srovė, kuri 

apima platų žmonijos sluog- 
snį. Tat susipratę darbo 
žmonės. Jų visai skirtingi 
principai, skirtinga jų gy
venimo filozofija. Trumpai 
pasakius, išeina taip: “Kas 
nedirba, tas ir nevalgo.” 
Tai visai trumpas, bet tei
singas pareiškimas. Tą pa
reiškimą galima smulkme
niškai išdėstyti. Kas :nesu- 
t.veria ką nors tokio pro- 
duktyviško šalies gerovei, 
tas ir neturi teisės naudo
tis tais žmonių pagamin
tais daiktais.

Tos srovės vadai,' tan
kiausiai suprantami kaipo 
visuomenininkai, . aiškina 
'daroo klasei naują gyveni
mo tvarką, kuri yra parem
ta realizmo ir tikrenybės 
principais. Tai yra, bile ša
lies pilietis, jeigu jis nori 
gyventi ir naudotis tais 
daiktais, pagamintais kitų * 
žmonių, turi prisidėti priei
tų daiktų pagaminimo. Taš 
reškia, turi sutverti ką > 
nors tokio apčiuopiamo bei 
konkretiško. Jų mokslas ap
ima visą draugiją, visus 
tos, arba kitos šalies gy
ventojus. Jie visados sten
giasi patenkinti didelę di
džiumą šalies gyventojų. 
Jie net toleruoja ir religi
ją, kuri nieko bendro netu
ri su tikrenybe, visados pa
remta legendomis ir kito-, 
kiomis. iliuzijomis.

Jeigu randasi užteiktih'ai 
žmonių, norinčių palaikyti 

I savo rūšies tikėjimą, jiems ! 
•iš už tai nėra nieko sakoma,'

li* rašo, bet aktyviškai nie- tautininkų. Jie netiki į Die- tiktai yra bandoma sulaiky
ki) neveikia, kas būtų nau-ivą, nesimeldžia ii” neeina į;ti masinį išnaudojimą ti- 
dinga visos tautos žmo- bažnyčią. Jie vadina savę kinčiųjų. Šios srovės vadai 

suspau-in-ms.
grasino

kuri buvo

Hitleris pasiglemžė valdžią ir 
susidarė karo pavojus Euro
pos centre, pačiame Lietuvos 
pasienyje, Lozoraiti
Lietuvos užsienio reikalų mi- 
nisteriu. “Mokėjo šliaužioti 
prieš visus, mokes šliaužioti 
prieš Hitlerį ypač” — nu
sprendė Lietuvos valdovai.

Su nepaprastu entuziazmu 
Stasys Lozoraitis griebėsi mi
nistro portfelio. Jis dar dau
giau pradėjo šliaužioti prieš 
pačius turtingiausius 
lingiausius Hitlerio 
lakus. Viena ranl<a, 
dęs kumštį, jis 
Tarybų Sąjungai,
vienintelis ir tikrasis Lietuvos 
nepriklausomybės gynėjas, o 
antra ranka mosikavo hitleri
ninkams, kurie tik ir laukė 
progos, kada galės praryti 
Lietuvą. Pagaliau, kai įsidrą
sinę Lenkijos ponai užsigeidė 
okupuoti Lietuvą, ir čia Lozo
raitis nesipriešino: atvirkščiai 
—,su visa savo lenkiškąja gi
mine džiaugėsi. Jo uošvė len
kė net nesimokė lietuviu kal
bos. vadindama ją nereikalin
ga “chamų kalba.” Bet, kaip 
visiems žinoma, Tarybų Są
jungos vyriausybės energin
gas diplomatinis įsikišimas at- 
vėdino pirsudskininkų karštį 
ir privertė juos atsisakyti nuo 
visų savo reikalavimų ir nuo 
ginkluoto įsiveržimo į Lietu
vą. “Jo ekscelencija” Lozo
raitis labai pergyveno šį “ne
pasisekimą” — bolševikų įsi
kišimą ne į savo reikalus. . . 
Jo įsakymu nuo lietuvių liau
dies buvo nuslėptas tas fak
tas, kad tik dėka tarybinės 
diplomatijos įsikišimo Lietuva 
buvo apsaugota nuo pilsudski- 
ninkų Okupacijos.

kas, kyšininkų globėjas ir šni
pų vadas galėjo gero Lietuvai 
padaryti ? Nieko. Jis Lietu
vai kasė gilią duobę, kurioje 
ji būtų amžiams užkasta.

Tad nenuostabu, kad šis Tė
vynės duobkasys jau prieš ka
rą’ pasitraukė nuo savo tėvy
nės — su brangiausio turto 
dėžėmis išvyko į Romą, į' “ku
klesnę” vietelę — pasiuntiniu 
prie Musolinį. Nenuostabu, 
kad hitlerininkams ruošiant 
niekšišką užpuolimą prieš Ta
rybų Sąjungą, Lozoraitis tal
kininkauja Škirpai ir vokišką
ją! žvalgybai sudaryti jų 
agentūrą Lietuvoje. Per savo 
meilužę ir žmonos seseris — 
dainininkę Gražiną Matulaity
tę, o taip pat per savo švoge- 
fius — gestapo agentus Ma
tulaičius — Lozoraitis palai
ko* 'glaudžiausius ryšius su 
okupantų viršūnėmis, su lietu-

I laisvamaniais, nieko bendro! 
rp., . v. . o _ {neturinčiais su tikėjimu. •Tduncjųjų Srove | Bet jje pl.ipažįsta luoJmas> I

Dabar paimkime tikinčių-1 tiki į biznio pralobimą. Jie 
sluogsnį — katalikus, Į garbina tuos, kurie pralob- 

sta, kurie tinkamiausiai iš
naudoja kitus žmones. Tie
sa, jie sutinka būti be tikėji
mo ir be kunigų. Jiems at
rodo, kad tikėjimas yra be
reikalingas, kad kunigai ne
teisingai išnaudoja žmones. 
Jie sako, jog galima ir be 
jų apsieiti. Bet be ponų, tai 
jau negalima gyventi. Jų 
supratimu, iš ponų išeina 
visas protavimas, žmogaus 
gabumas ir genijališkumas 
priklauso nuo ponų. Kai 
kur tiesiog uždraudžia pra
stam - gyventojui pasiekti 
aukštesnį mokslą.

Tiesa, tautininkai nori, 
kad žmonės, kuriems yra 
lemta, pasiektų aukštesnį 
civilizacijos laipsnį. Rūpi
nasi, kad tūli žmonės dau
giau suprastų apie užlaiky
mą žemės ūkio, apie išgydy
mą žiaurių ligų, apie paga
minimą mašinų ir nutiesi
mą gerų kelių. Bet jie prie
šingi tokiam mokslui ir to
kiam žmonių apšvietimui, 
kuris nurodo, kaip paverg
tieji gali susiorganizuoti ir 
išmokti save apsiginti ir iš- 
siliuosuoti iš po ponų prie
spaudos ; kaip sutvarkyti 
dalykus, kad žifiogus žmo
gaus nebegalėtų išnaudoti 
savo naudai; kaip patys 
darbininkai savo rankų 
produkciją žinotų ir suras
tų būdą, kaip lygiai pasi
dalinti. Kitaip, kalbant, kad 
išmoktų, kaip /patys darbo 
žmonės galėtų valdyti visą 
šalį arba visą pasaulį, nes 
darbo masės visuomet ir vi
sur sudaro didelę didžiumą 
šalies gyventojų. Jie visuo
met priešingi tokiam aiški
nimui ir tokiam išdėstymui, 
kadangi jų dalis susideda iš 
pačių buržujų. Vienok tvir
tina, jog jie esanti geriausi

jų
nes jų yra didžiuma, ir pa
žiūrėkime, ką jie daro. Jie 
tiki į religiją, pirmųjų krik
ščionių pripažintą vieną 
Dievą, Jehovą, ir laiko jį 
už visagalintį, sutverto ją 
dangaus, žemės ir visų 
daiktų, matomų ir nemato
mų. Jie eina į b a ž- 
n y č i ą, meldžiasi, gaili
si už papildytas nuodėmes 
ir už jas metavoja. žodžiu 
sakant, jie gyvena sulyg sa
vo religijos principais. 
Klauso savo tikėjimo vadų. 
Ką anie jiems liepia, tai jie 
daro, neatsižvelgdami į tai, 
ar tas būtų naudinga jiems 
patiems ir kitiems tos šalies 
gyventojams. Vardan visa
galinčio Dievo, jie priima 
visokias kančias ant šio 
svieto.

Matydami savo parapijo
mis atsidavusiai tikinčius i 
tai, ką jie jiems pasakoja, 
dvasios vadai tuomi pasi
naudoja. Jie sumaišo religi
ją su politika ir liepia ne
kaltiems žmonėms į tai pil
nai tikėti. Čia rubežiaus nė
ra, gali tūlus savo tikin
čiuosius padaryti aklais fa
natikais, nepaisančiais kas 
su jais atsitiktų, vardan ti
kėjimo jie padarys bile ką,

vių tautos budeliais ir jų sė
brais. Tačiau nuostabu, kaip 
šis hitlerinis-fašistinis agentas, 
kelintą kartą pakeitęs savo 
spalvą ir dabar persidažęs į 
kitą spalvą, pradėjo šaukti: 
“Aš Lietuvos prezidentas!”

Tėvynės išdavikas Lozorai
tis ir jo sėbrai, vaidindami 
“rimtus” veikėjus, balansuoja 
per svyruojantį lieptą ir, drą
siai galima sakyti, netrukus 
prieis jo galą. Kartu su ki
tais nukris nuo to liepto ir 
paskutinis Kybartų “prezi
dentas” •• 
Stasys Lozoraitis.

V. Katilių8.
(“Tėvynės Balsas”)

nenori matyti tūlus asme
nis, darančius1 sau naudą 
vardan tikėjimo, kaip yra 
daroma kapitalistinėse ša-? 
lyse. Kapitalistinėse šalyse,; 
religijų vadai, kurie ; sąve 
vadina dvasios vadais^ visa
dos palaiko išnaudotojų pu-, 
sę ir su jais eina.

Pažangiosios srovės vei
kėjai visur ir visados rūpi-, 
naši didžiumos žmonių rei
kalais. Jie myli liaudį ir už 
jos liuosybę guldo savo gal-' 
vas. Jie vadovauja kiekvie
name liaudies sukilime už 
liuosybę. Jie visados prita
ria teisingiems streikams ir 
vadovauja juose, jei yra 
reikalas, kuomet darbinin- 
kai reikalauja geresnio už
darbio, bei geresnio gyveni
mo. Juos visuomet rasi kla
sių kovos lauke, besidar
buojant dėl visos žmonijos. 
Jie yra idealistai, pasišven
tę žmonės: nesibijo chuliga
niškų užpuolimų, areštavi
mų nei kalėjimų. Neatboja 
jokių persekiojimų.

Jeigu yra tokie žmonės 
mūsų tautoje, kurie užsi
tarnauja to garbingo pava
dinimo, tai yra pažangio
sios srovės veikėjai ir visk 
darbuotojai, kurie dirbą 
dėl darbo žmonių gerovės, , 
Jie yra* geriausi teVynės* 
mylėtojai ir tikriausi patri
jotai. ’ S. B;

Šakiai, 49. XI. 19.— Ekš"' 
kursi ją į Kauną suruošė 
grupė Griškabūdžio (Šakių 
apskr.) vidurinės mokyklos 
moksleivių. Moksleiviai apH 
lankė muziejus, zoologijos 
sodą ir “Kauno audinių” 
fabriką. A. Orintas*-

Rokiškis, 49. XI. 19.—400 
knygų padovanojo Rokiškio 
I-os vidurinės . mokykit^ 
mokiniai šefuojamam “GV* 
gūžės Pirmosios” kolūkiui.. 
Moksleivių meninės sąvivęį-< t 
klos būrelių nariai kolūkie- ų 
čiams suruošė koncertą.-

A, Nemcikšįį
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Kas nors iš mums mielų žmonių atida 
v/ė gyvybę už laisvę, nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobiliz.uokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės'

Į)

Hillside, N. J

Clevelande dabar nėra mū-

Šeimininkėms

Pam i ti n gavusios. pa si vai -
ipsi- dėkoja už bent kokį patai’- šinusios, draugės išsiskirstė f

ypačiai draugėms draugingoje nuotaikoje.
Eva Simans.

Viena iš Dradfjių

t-

flpvdhnj Oh’
Prasidės 11 vai. ryto

3 valandas. Dabar

Gera Indikų-Turkey Vakarienė

Bilietas $2.50; vien tik šokiams 75c

tokis,

Vakarienė bus duodama 6:30. Po vakarienės šokiai Litera- 
rengia

pas jus per 
mano sveika

Drauqi jos Mole)7/ 
Komitetas.

d

i laikraščius, 
respondente sugrįš iš vaka-

gėles. Vienu žodžiu —

sulaukė.
■ Ant kapinių atsisveikini- su chorų nei vaidinimų, vis- 

in o

ėmė korespondente, rašinėti A’0 Laisves skaitytoja ir rėme- 
kol sena, ko- ia sausio 14

ikuoti pvdvtojo profesijoje, 
pjž lygias teises ir progas 
i darbuotis ir gyventi.

Jos minimoji Julia, tai 
i Minervos jaunuolė dukra,

ma- einanti mokslą Philadelphi- 
-p joje. Su ja sykiu daktarė

žanskienė palydėjo išeinan
čią iš jos namų draugę iki

nei už visą triūsą sutvarky
me šermenų.

O tau, Veronika, lai būna 700 naujų greitųjų rakieti- 
lengva šios šalies žemelė. nių lėktuvų einamiems me

tams.

Washington., — Karine 
(Amerikos valdyba užsakė

Conn.
Ona Rudzinskienė, dionraš-

Greta toį privalome pa
gelbėti klestėti ir augti mū
sų toms organizacijoms, ku
rios pagelbsti mums švies
tis ar su broliška savišalpa.

Vasario (Feb.) 11-tą Liuosybės 
Choras rengia koncertą ii’ Cabaret 
Dance, pradžia 7:30 vai. vakare. Tai 
bus geriausias parengimas, 
kokio dar nesate mate.

Vasario (Feb.) 18-tą Liet, 
tūros Draugijos 6-ta kuopa
smagų kepurių balių. Gera muzika,, 
pradžia 7:30 vai. vakare. įžanga 50e.

— Geo. Shimaitis.
(13-14)

nuo- Daktarės duktė Minerva 
laivo gimusi rugn. 9, 1900, 

... sunkiaisiais 
ydyti mano šb‘d-i daktarės veiklos laikais už

būrelis draugiu
an«ifa riciną, gp.

/xcvz,cjJ nLimj-. Troško pamatyti sū- no mėgėjams, nėra galimy 
Paliko11111 baigusį kolegiją, bet ne- bių toje srityje dirbti, ne

drauges
Ii tronis 1 A

m- i 'n o n

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas, Švenčius ♦ dvi-j____ , _______ ...
dešimtmetinę sukaktį, jauIAtvažiavo į šią šalį 1911 m.,;
yra išmokėjęs šimtus tūks-'į Waterbury, Conn. Trum-1

kalbėtojams, i cijp. Lauksime žinučių, pa- 
jgiminėms bei pažįstamiems rašytu M. Korsakienės.
V— ITT* V I V » . . .

prisieis i sveikatingumą liaudžiai ir

Brunswick, N. J. Jis tik 
praėjusį birželį, 1949 m., 

|su dideliais atsižymėjimais, 
(baigė vidurinę mokyklą, kur

ill'

lanko. Namu antrašas:
Chadwick Ave,

lankiu draugei greitai
sveikti. J. Marg&itis.

■iii A

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

jB Sveikinam ir Linkime iŠ 1,sw 
Nuodarbiy Metų

‘t ’ r i tU
LLD Moterų Komiteto sveikinimas^ buvęs siųstas Nau-i q\iugi visuose savo dar
iosios Anglijos moterims, draugių buvo šiltai sutiktas h lU()L vDimmet atsinunki- 
atsiųstas pakartoti spaudoje. Lai jis paragins mus visur i li’.udišku spauda kuri

I . daugiau darbuotis savo reikalams. mumf. mus llžt.u.i;,
žino keno vaikai liksis rytoj '.kovose už geresnį gyveni- 
pastūmėti tokiam šiurpiam : ma; kuri praneša visuome-;buw ls futbolo žaidėjas, 
likimui? į nei.apie mūšy reikalus, hu-įJis yra gabug JllokslG( ne tik

Amerikos liaudies mote-!^esius 1_t.czkiucrs.1?us' 
rys, su Amerikos Moterų' 
Kongresu priešakyje, išsto-j 
jo užtarti mūsų vaikus. Jos j 
sušuko:
Viską geriausią skirkime 

vaikams!
Moteiys ryžosi darbuotis! 

ir nesitraukti atgal nuo rei
kalavimu valstybės, valstijų 
^r miestų lėšomis žaismavie- 
čių, sporto, taipgi mokomo
sioms dailės ir amatų žais
mėms patalpų ir įrankių. (sfinu j0SCph, žentą M. Feld- 
Jos darbuosis užtikrinti dir-'man' kęturiąs seseris .vieną 
bančiu moKnu ir darbo šei- Lietuvoje. Palaidota 17 d. 
mininkių vaikams sveiką gruodžio. Ev 
vaikystę ir saugią, laimingą nėse. Hillside, 
jaunystę. Tame, žinome, i Išlydint

apdraudomis ne
ištiktiems nariams ir

gyveno vnieagoje, 
yrfe, vėliausia, prieš 

apie 10 metų, apsigyveno 
Hillsidėje. Buvo sunkaus 
darbo darbininkė.-

Veronikos sūnus Joseph

Brangios Draugės:
Sveikiname jus, susirin

kusias peržvelgti savo nuo- 
veikius paskiausiais metais 
ir planuoti veiklą ateičiai. 
Pasitikime, jog jūs ateityje, 
kaip ir praeityje, nežiūrint 
gadynės sunkumų, surasite 
būdus, spėkas ir ištvermės 
išlaikyti savo darbą ne vien 
tiktai lig šiol buvusiame 
aukštume, bet dar ji ugdyti 

tir tobulinti.
Ko mums labiausia rei

kia?
Taikos;
Laisvės;
Saugumo. (
Ar mes ruošiami taikai? 

Paklauskime, kur eina mū
sų sumokėtas taksų doleris, 
atrasime atsakymą.

Paskelbti spaudoje kong
reso ir prezidento Trum a no 
veiklos rekordai rodo, kad 
buvusio karo, einamojo šal
tojo karo ir ruošiamojo kito 
šaudomojo karo reikalams 
mūsų valstybė praleidžia 72 
su virš centus iš kožno do
lerio. O tik 27 su virš cen-1 Draugija, 
tai telieka visiems kitiems 
šalies reikalams — valdi
ninkų algoms, įstaigoms iš
laikyti, visuomenės turto 
apsaugai, sveikatai, moks
lams, vaikų priežiūrai, ir 1 
kitiems reikalams.

Vaikų priežiūrai! Argi 
mes turime kokias priežiū
ras? Gėda ir palyginti mūsų 
padėtį su padėtimi kitose ci
vilizuotose šalyse. Mįs, tur
tingiausia pasaulyje valsty
bė, “neturime pinigų” vai
kų priežiūrai.

Kaip su mūsų laisvėmis?
Didysis prezidentas, ve

lionis Rooseveltas kadaise , 
buvo paskelbęs KETURIAS 
LAISVES, kuriu tarpe bu
vo ir LAISVE NUO BAI
MES.

Ar mes šiandieną esame 
laisvi nuo baimės?

Kas gali nors dieną išgy
venti be baimės, kol nėra 
užtikrinta taika, kol nesau
gi mūsų vaikų, mūsų anū
kų ar net savoji gyvybė?

Kaip nesibauginti iyto- 
‘ jaus, kuriuo nėra užtikrin

tas darbas, uždarbis, pasto- 
, ge, pagalba ligoje? u 
’ Kuri darbininko šeima 

gali rjedrebėti nuo pasibel
dimo į duris, kuomet pavyz
dingų šeimų nariai — tė
vai, motinos, vyrai, žmonos 
— išvedami iš namų depor
tacijoms, įkalinimams tik
tai už tikėjimą į taiką ir 
gerovę žmonėms, tiktai už 
pastangas tas idėjas skleis
ti?

Kuri darbininkė motina 
gali jaustis rami, kuomet 
dėl stokos priežiūros, tūks
tančiai vaikų kas metai žūs
ta po vežimų ratais? Argi 
naujiena, kad dėl nebuvimo 
progų jaunimui praleisti 
liuoslaikį šviesiai, naudin- 

■|fai, tūkstančiai darbininkų 
ir biednuomenės jaunimo

>- f'.

l• ■
■ j patenka už grotų ir kapuos- 

na kaipo prasikaltėliai? 
Juk ir jie troško laimės. Ir 

b motina linkėjo jiems už
migti, laimingais būti. Kas

(sporte, ką liudijo tas, kad 
(jis gavo stip'endiją (schol
arship). Jis pasirinko che- 

imijos mokslą.
Motina džiaugėsi, turėda

ma tokį gerą sūnų. Planavo, 
laukė galo savaites, kada

Apie velionę AmbtazaitienęĮ^imus parvažiuos, tikėjosi'dailėje, gera dainininkė ir 
Gruodžio 14 d. staiga, nuo dvikalbei!, Pasidžiaugti sa-' vaidintoja. Dabar jai, kaip 

širdies smūgio (heart at-1vo brangiausiu turtu—y su- įr kitiems jauniesiems me- 
tack) mirė Vera Ambrazai- Lim1’ rI'r°ško pamatyti sū- no mėgėjams, nėra galim v- 
tienė (Ambrose), 
nuliūdime dukterį Marion,

Amerikos Lietuviu Mote-i 
rų Klubo susirinkime, lai-' Uoli mūsų" skyriaus berū
kytame 19 sausio, narių at- dradarbė, drauginga mums j 
silankė gražus būrelis. Pa- patarėja 
daryta geru tarimu. Išrink-Imu, dal 
ta komisija surengti Moti
nos Dienos balių. 1

Kalbėta apie sergančias 
nares. Draugė Karalienė 
sunkiai sirgo, buvo ligoninė
je. Niekas apie ligonę ne
pranešė ir niekas iš mūsų 
klubo jos neatlankė. Nutar
ta aplankyti nors dabar, ka
da sveikesnė, nes d. Kara
lienė sena veikėja visose 
nrogresyvėse draugijose. 
'Seniau ir jos dukrelė dirbo

ras Taras. Buvo daug gėlių 
nuo draugų ir pažįstamų.

Velionė buvo Laisvės 
šermeninės skaitytoja' ir narė Lietuvių 

būsite ir jūs, lietuvės mote- kalbėio jos geriausia drau- literatūros Draugijos per
gė. Marijona RažanskienėJdaugelį metų; rėmėja dar- 
pas kurią velionė Veronika,bininkiško judėjimo, patar- 
viešėjo paskutinį savo gyve-i naudavo dideliuose parengi- 
nimo vakarą. Tuomet d. Ra- runose. . .

Šeima ačiuoja visiems už 
silankymą į šermenis ir 

ių Literatūros buso. Veronika ten pat ant(palydėti, grabnesiams už 
vienintelė lietu- kampo griuvo prie šalies sa- patarnavimą, 

liaudiška vo draugės. Draugė Ražan 
ir V-eroni-'už 

nori ją v 
niažai navimą, ;

į M. Ražanskienei, B. Maku- 
jtėnienei ir M. Gasperaitie-

vių savišvietos 
organizacija Amerikoje, šie-'skienė nežinojo, 
met mini 35 metų sukaktį, Į ka alpsta 
savo darbams įrodyti jau 
pasistačiusi gražią piram i- 
dą išleistų lietuviams kny-

ar
kabinti. Veronika 
nusiskųsdavo savo nesvei
kata.

Iš Lietuvos paėjo nuo 
Vazgirių, Šimkaičių vals
čiaus, Raseinių apskrities.

agi iu euauia spenius pin 
būtinųjų darbu, nežinau 

; ka • i) čia * su sitva rky t i,
u ilgai

’ nuo manes ge 
iriausius linkėjimus just

• Dlovbšeia’ai moterų drąup-i 
L '*'i Širdis atitoksta naskrn- 
“Įčius vieningumą gražiame 

gyvenime^ j ąar|)e_ j<urj jos veikia — lai 
7-ta mirėjj]o.aj jos (PRja tpie linkmė- 

' ic, — pasekmės bus pavyz- 
i dingos.

kas apsnūdę.
Svarstyta apie“ siu dienų 

liūdnus įvykius, kaip dar
bininkai persekiojami visai 
nekaltai. Prisiminus Vincą 
Andruli, nutarta pasiusti 
$50 vedimui bylos Andrulio
ir kitų, persekiojamų grasi-i 
nimais deportuoti. '

Draugė Korsakienė apsi-

daugeliu klausi-; 
irę Johanna T.' 

Baltrušaitienė pradžioje šių' 
metų buvo ištikta 
džin.usio asmens 
smūgio, sausio 
jos dar jauna duktė 
Minerva Magowan. 1

Pri si m i n dama savo 
kelvje anie didžiąją 
skauda, daktarė rašo:

Nežinau, ar spės geroii Plvmouth, Pa., 
gamta išg 
"ėla." iki man 
sekti Minerva - nuo tada.q^ teises moterims prakti
kai lankiausi 
na i pavasarį, 
ta žymiai pairusi, kartais 

, ir visai sublogusį, ir todėl 
niekuo rimtu neužsiėmiau. 
M i nei ‘v a a tvaži uodą vo 
ne suraminti.
Julia išvažiavus i Phiiadd-'lankėsi Brooklvne 1949 me- 
nhia, likau anvienėjusi. . 
hanna dar tik JO-ties metu,; 
o ir ji po savaitės kitos iš-: 
važiuos pas mano sūnų Ed-Į 
vvardą į Saginaw, Mich. 1

\’0“Au pavasarį. Mažoji Johan- 
_ lna, tai kita Minervos duk- 

h'vtė, daktarės anūkė.
I *a° c i dau j am e daktarei 

(stiprybės nukovoti širdgėlą 
i ir toliau mus mokyti.

i d. pasidavė i : 
Hartford ligoninę. Jinai ian ; 
koks laikas pradėjo jausti i 
strėnose skaudėjimų. Dakta- ' 
rai vis negalėjo ratirti lives į

1 Driežas! ies. K
snecialistą, ta< 
ligoninę. • Jau 
ėmė X-ray ir duoda 
tu s.”

Ji yra ant 8-tu lubu. room I
851. Valandos nuo
-1 popiečiais ir nuo 7 
karais . Draugai ir 
nrašomi aplankyti, 
jaučiasi smagiau, kada ji

Dalyvaukite Laisves Bendroves Konvencijoje
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y

Bukite Bankete

' Įvyks šį sekmadienį
/

Sausio 29 January
LIBERTY AUDITORIJOJE

1 ■

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

George Kazakevičiaus Orkestras

Bus daug svečių iš kitų miestų, pasimatykite su jais, maloniai praleiskit laiką.

Puode Renta Mėsa 
(Pot Roast)

Mėsos pirkite no anie sva- 
i nuėio nes Į m. pemenini. nes likusi ki- 
palmpė eit* ’(tai dienai vra gana skani 
kelis sykius > valgyti šalta arba sutaisius 

trylmen-j s1] kokiomis daržovėmis, pa- 
ivairinant.

2-30 i k i i krei)t i o fil i m a (kana m ame 
iki 2 va-1 uždengus) pečiuje ar 

į ‘mt viršaus. Pečiaus.
t viršaus rėčiaus ma- 
v.iinn.pdcrsf geso, nigjau 
i<:> o o-.n’umn ir skanu

mo Pus tiek pat. Darant 
ua- ant viršaus neČiaus reikia 

turėfj nuodą, su geru

Nuvalius mėsm ankemnk, 
i kad gerai anrustu abieii šo
nai. Jei patinka toks skonis, 

(tai pirm ankeninimo apveik 
|Su miltais ir apibarstyk 
į druska, paskiau, pinirais, 
Į “poultry seasoning,” įdėk 
celeriu lapu, svogūną ar ža
lią pipirą, įpilk puse puodu
ko, vandens. Jei mėsa labai 

jkūda, įdėk bisk-eli kokiu rie
balu. Gerai užvožk puodą ir

i’onn'p DviUm* išleistuves. 
Bot masto, kain čia ia na- 
kvip+iis. kad ii nesužinotu 
anie tai. Tai nusitarta tele
fonu “pranešti,” kad ios 
mvlima drauo’ė Mariutė, 
kurios stuhoie buvo sureng-

i tos išleistuvės, sunkiai an- 
i sirgo ir norėtu, kad Evutė i nies anie 3 
j ateitu pas ja. Tuojau Evu-įgali įdėti bulvių ar kitokių 
1 tp atbėo-a, kuone verkdama, j daržovių ir dar pašutinti
Tik įėjusi vidun pamatė ( pusę valandos, 
gražu būreli draugiu klu-i 
bieeiu ir Mariute taip link-> 
sma, kaip lakštute.

Po gardžiu vaišių, visos 
draugės įsigilino i diskusi
jas šių dienu bėgančiais 
klausimais. Prieita ir prie 
Progresyviu Partijos, kuri, 

' nuolatos kęsdama finansi- 
'nius trūkumus ,daug veikia 
dėl darbo žmonių . gerovės, 
už taika ir'demokratija. O 
kada šiomis dienomis-čia 
i wksta Ohio Progresyvių 
Partijos antras metinis su
važiavimas, todėl drąugės 
klubietės sumanė paaukoti 
po dolerį kita P. P. suvažia
vimo pasveikinimui. Aukų 
sumesta $14 ir tuojau pa
siųstos, kam skirtos.

Evutei suteiktos gražios 
rankdarbių dovanėlės.

PK \ N ESI M AI
MONTELLO, MASS.
Progresyvių Parengimų 

Kalendorius:
Visi parengimai bus Liet. Tautiš

kame Name.
Vasario (Feb.) 4-tą, Brockton Pro

gresyvių Partija rengia Italian Style 
vakarienę ir šokius, pradžia 6:30 va
kare, įžanga 10c, vakarienė 99c. Bus 
geri valgiai ir gėrimai, taipgi puiki 
muzika. Prašome visus dalyvauti.

Vasario (Feb.) 6-tą įvyks Liet. 
Liter. Draugijos 6-tos kuopos mėne
sinis susirinkimas, pradžia 7:30 vai. 
vakare, visi nariai malonėkite daly
vauti, jjps yra daug svarbių reikalų, 
kuriuos turėsime atlikti. _

3 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Tree., Sausio 25, 1950
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Įdomus Fragmentas
(Leidėjo pastaba)

išsivaduoti. O Vangas Klastin
gasis būdavo visur, sužinoda
vo kiekvieną jų sumanymą ir 
planą, paversdamas juos nie
kais ir išduodamas vadus elek
trinei kėdei. 2255 metais

— Hello, Mister K i
— Heilo, ko norite? - !
— Esu didžiausio ir .iįtakingiausio dienraščio 

“Atviro Tribūno” korespondentas ir atėjau pas 
tąmstą paklausti nuomonės dėl sekamo svarbaus 
klausimo...

v • \

Jis pradeda man aiškinti, ■ rodydamas anksčiau 
tilpusią jo atstovaujamame dienraštyje korespon
denciją iš Bombėjaus. Ji lietė tokį svarbų dalyką: 
tūlas Indijos turtingas valdovas grįžo iš Amerikos 
su jauna, dailia amerikiete milijonierka/ kurią jis 
vedė. Sugrįžęs, valdovas susišaukė terašančius 
amerikinės spaudos korespondentus ir jiem^clavė 
interview. Pasikalbėjimo eigoje vienas koresponden
tas klausė valdovo, ką jis mano apie Ameriką; val
dovas jam atsakė: “Aš myliu Amerikos ponias ir 
paneles, bet Amerikos nemyliu ir jon savo kojos ne
kelsiu, kol ten viešpataus blaivybinis įstatymas...”

Pas mane -esančio korespondento dienraštis pa
skaitė tokį Indijos valdovo pasisakymą Amerikai 
įžeidimu ir dienraščio redaktorius paleido korespon
dentus pas žymius Vandenmiesčio vyrus paklausti 
jų nuomonės dėl valdovo išsišokimo.

Kai aš su korespondentu pasikalbėjau, patrak- 
tavau jį gėralu, ant rytojaus skaičiau jo skiltyse 
ilgoką litaniją žymių Vandenmiesčio piliečių nuo- 

i monių, kurių tarpe buvo įkergta ir mano. Paduodu
į ’ ištisai:

“Žymus mūsų miesto pramonininkas ir biznie- 
fc rius, Mr. Mikas Kilpa, užklaustas, ką jis mano apie
' aną Indijos valdovo pažeminantį Amerikai pasisa-

[• kymą, teikėsi mūsų korespondentui šitaip pareikš-
. ti: ‘Jei garbingasis maharadžia pagyventų tokiame

šlovingame mieste, kaip Vandenmi-estis, jei jis pa
sinaudotų Grožinio' Toniko Korporacijos produk
tais, tai jis savo nuomonę radikaliai pakeistų ir- 
Ameriką mylėtų labiau, negu savo gimtąjį kraštą 
Indiją. Aš jį kviečiu tai padaryti’.”

Korespondentas prie to dar pridėjo pastaba: “Kai 
Mr. Kilpa' suminėjo Grožinio Toniko Korporacijos 
produktus, jis gardžiai nusišypsojo ...”

• j/ VI.

I
, f:. Belipdamas savo bizniškos karjeros laiptais į vir-
S 1 šų, j aukštybes, aš užžengiau dar ant vienos pako-

• . .. pos, kėlusios mano vardą visuomenės akyse. Kaip 
sakiau, priklausiau keletui klubų, iš kurių vienas 

‘ buvo Vandenmiesčio Biznismenų Klubas, patsai ži
nomiausias mūsų mieste.

Vieną naktį, man ten besėdint prie stiklelio, pri
eina prie manęs matb'gerai pažįstamas advokatas ir 

. ; sako:
. . — Mister Kilpa, aš norėčiau su tamsta pasikalbė-

1 ti du vienu. Galima?
Į — Gerai, Mister Šlitz, — atsakiau aš. Ir mudu
1 t nuėjome į mažą kambarėlį.

Paklausinėjęs apie sveikatą ir mano biznio rei-
» kalus, Šlitzas sako:

— Mes čia .keli žymesnieji Vandenmiesčio piliečiai 
sugalvojome naujam bizniui projektą ir jau vykdo
me jį gyvenimam Kuriame naują banką ir norime, 

. kad iš pat pradžios jo valdybom įeitų patys rinkti
ni ausi vyrai.

— Banką? — stebėjausi aš. — Nejaugi jų Van- 
denmiestyje dar permaža?

— Nesakyčiau, kad per maža, bet, geriau sakyti: 
ne per daug. Taip, jų čia ne per daug, jei žiūrėsime 
realiomis akimis.

Papsėdamas cigarą, Šlitzas išsitraukė iš kišenės’ 
popierį, kuriame buvo sudarytas bankui projektas, 

i* kaž kokis braižinys. su žmonių vardais ir pavardė-
mis. \ .

— Mums reikalingas bankas tokis, kuris orijen- 
tuotųsi daugiau link imigrantų, žmonių, nesukal
bančių gerai angliškai. Mums ypatingai svarbu or L 

. | • jentuotis ne link lotynų tautų, n-e link vokiškai kal
bančiųjų, o link rytinės Europos<4tnigrantų: rusų, 
lenkų, slavų, lietuvių. Viena, Čia jų daug gyvena, 

# * o, antra, jie pinigingesni, taupesni, m, ir, atvirai 
’ pasakius, tamsesni. Tik pagalvokite: kokia laimė 

nemokančiam angliškai kalbėti žmoguiįateiti į ban- 
. ką ir susikalbėti savo prigimtoj kalboj su jo tarnau

toju! /
—- Apį>4)ankinį biznį, prisipažinsiu, Mister 

Šlitz, ašturiu labai ūkanotą supratimą, — aiški
nau jam.

— Tai žinome! Didžiausias genijus negali visko 
žinoti.

Bankui vardas sugalvotas “Tarptautinis Komer
cijos ir Taupybos Bankas.” Jo tikslas — vyriausias 

Ž.; j tikslas —priglausti imigrantų pinigus, taupybas, 
jas saugoti; teikti pirmiausiai imigrantams morgi- 
čius (paskolas) namams, farmoms pirkti — teikti 
prieinamomis išlygomis. Podraug, žinomaF padėti 
visai Vandenmiesčio bendruomenei kelti pramonę, 
prekybą, biznį.

— Bet... ar jūs manote žmonės klausys ir nau- 
' N ju banku pasitikės? — domėjausi aš, pilnai Šlitzo 

projektui pritardamas.
Šlitzas nusišypsojo.

sKt ; {Bus daugiau)

Nustatyta, kad kapitalis-, 
tas, arba pramonės oligar
chas, Rodžeris Vandjioteris, 
minimas šiame pasakojime, 
buvo devintasis iš Vanduo
teriu, kurie jau kelis šimt
mečius valdė medvilnės fab
rikus Pietuose, šitas Rodže
ris Vanduoteris gyveno mū
sų eros dvidešimt šeštojo 
amžiaus pabaigoje, o tai 
buvo penktasis šimtmetis bai
siosios pramonės oligarchi
jos, įsikūrusios ant senosios 
respublikos griuvėsių.

Pasiremdami tyrimų duo
menimis, mes esame, įsitiki
nę, kad šis pasakojimas ne
buvo išspausdintas iki dvide? 
šimt devintojo šimtmečio. To
kios nuomonės mes esame 
ne vien dėl to, kad Šiame 
laikotarpyje įstatymai nelei
do tokio veikalo spausdin
ti, bet ir dėl to, kad dar
bininkų klasė visą laiką bu
vo neišmokslinta, ir tik re
tas kuris temokėdavo skais
ty ti ir rašyti. Tai buvo tam
sus valdančiosios klases vieš
patavimas, o toji klasė va
dindavo šią didžiulę liau
dies masę “gyvulių banda”. 
Bet koks raštaš buvo drau
džiamas ir persekiojamas. 
Iš to moto statutų galima 
sužinoti, kad klaikūs įsta
tymai, grasindami mirties bau
sme, draudė kiekvienam, ne
atsižvelgiant kokio jis būtų 
luomo, mokyti darbo žmogų 
nors ir abėcėlės, šitoks griež
tas mokslo suvaržymas val
dančiai klasei buvo reikalin
gas, nes kitaip ji nebūtų 
galėjusi ilgiau išlaikyti, vai

zdžios.
Viena to uždraudimo pa

sekmių buvo ta, kad pap
lito pasakotojai profesiona
lai. Oligarchai apmokėdavo 
šiems pasakotojams, bet tos 
jų istorijos visuomet būdavo 
legendarinės, mitologines, ro
mantiškos ir nepavojingos. 
Bet laisvės dvasia niekada 
nebuvo visiškai užslopinta, ir 
agitatoriai, pasivertę pasako
riais, skleidė pavergtosios kla
sės tarpo revoliucines idėjas. 
Kad ir ši apysaka oligarchų 
buvo uždrausta, . mes sužino-
jom iš kriminalinės policijos 
protokolų, esančių Ašburio 
teisme, kur 2734 metais sau
sio mėnesio 27 dieną Džoną 
Turnė jų už šios apysakos pa
sakojimą darbininkams smuk
lėje pripažino kaltu ir pasky
rė penkeris metus priverčia
mojo darbo borakso kasyklose, 
Arizonos dykumose.

Klausykite, broliai, ir aš 
jums paseksiu pasaką apie 
ranką. Tai buvo ranka Tomo 
Diksono, o Tomas Diksonas 
buvo geriausios kategorijos 
audėjas to pragaro išperos ir 
šeimininko Rodžerio Van du o- 
terio fabrike.^. Šis fabrikas ja
me dirbančių vergų buvo va
dinamas “Pragaro Dugnu”, ir 
aš manau, kad jie visai teisin
gai jį taip praminė; ir šis fa
brikas buvo Kigsburyje, kita
me miesto gale negu Vanduo- 
terio vasaros rezidencija. Ar 
jūs nežinote kur yra Kings
buris? Yra daug dalykų, ma
no broliai, kurių jūs nežinote, 
ir tai labai liūdna. Tai yra 
dėl)to, kad jūs nežinote, jog 
esate vergai. Aš norėčiau, pa
pasakojęs jums šią istoriją, 
sudaryti iš jūsų tarpo grupę 
mokytis rašyti ir skaityti. Mū
sų ponai skaito ir rašo, turi 
daug knygų, ir dėl to jie yra 
mūsų ponai, gyvena rūmuose 
ir nieko nedirba. Kai visi dar
bininkai išmoks skaityti ir ra
šyti, tada jie taps tvirti, pa
vartos jėgą savo pančiams su
traukyti, ir tada nebeliks nei

ponų, nei vergų.
Kingsburis, mano broliai, 

yra senojoje Alabamos valsty
bėje. 'Tris šimtus metų Van- 
duoteriai valdė Kingsburį ir 
jo vergų stovyklas su fabri
kais, o taip pat daug vergų 
stovyklų ir fabrikų kitose vie
tose ir kitose valstybėse. Jūs 
girdėjote apie . Vanduoterius 
— kals gi nėra apie juos girdė
jęs? — bet leiskite man papa
sakoti apie juos tokių dalykų, 
kurių jūs nežinote. Pirmasis 
Vanduoteris buvo vergas, ly
giai toks pat, kaip jūs ir aš. 
Ar supratote? Jis buvo ver
gas, ir tai buvo daugiau kaip 
prieš tris šimtus metų. Jo tė
vas buvo mašinistas Aleksan
dro Būrelio vergų stovykloje, 
o jo motina skalbėja toje pa
čioje stovykloje. Tat neabejo
tinai tikra. Aš pasakoju jums 
teisybę. Tat yra istorija. Visa 
tai, kiekvienas žodis, yra išs
pausdintas mūsų ponų istori
jos knygose, bet jūs negalite 
jų perskaityti; nes jūsų ponai 
nenori leisti jums išmokti skai
tyti. Jūs galite suprasti, ko
dėl jie nenori leisti jums iš
mokti skaityti: todėl, kad kny
gose yra parašyta tokių daly' 
kų. Jie tai žino ii’ jie yra la
bai gudrūs. Jei jūs imtumėt 
skaityti tokius dalykus, tai jūs 
galėtumėt nustoti gerbę savo 
ponus, o tai būtų pavojinga... 
jūsų ponams. Bet aš žinau, 
nes galiu skaityti, ir dabar 
papasakosiu jums, ką savo 
akimis skaičiau šiose mūsų po
nų istorijos knygose.

Pirmasis Vanduoteris nesi- 
vadino Vanduoteriu■;! jis buvo 
Bilis Vangas, 'mašinisto Jer- 
gio Vango ir skalbėjos Lau
ros Koruli sūnus. Jaunasis Bi
lis Vangas buvo stiprus. Jis 
būtų galėjęs pasilikti su ver
gais ir vesti juos į laisvę, ta
čiau jis tarnavo ponams ir už 
tai gaudavo gerą atlyginimą. 
Būdamas dar mažas vaikas, 
jis pradėjo savo tarnybą, kaip 
šnipas savo gimtojoje vergų 
stovykloje. Yra žinoma, kad 
jis įskundė savo tėvą už mai
štingas kalbas. Tai yra fak
tas. Aš savo akimis skaičiau 
apie tai protokoluose. Jis bu-

žmonės vėl kitaip ėmė jį va
dinti. Kaip tik tais metais .įvy
ko Didysis Maištas. Srityje į 
vakarus nuo Roky kalnų sep
tyniolika milijonų vergų drą
siai sukilo, norėdami nuversti 
savo ponus. Kas žino, gal 
jiems būtų pasisekę, jei tada 
nebūtų gyvenęs Vangas Klas
tingasis. Bet Vangas Klastin
gasis gyveno. Ponai maišto 
metu pavedė jam aukščiausią
ją vadovybę. Per 8 kauty
nių mėnesius buvo užmušta 
1.350.000 vergų. Vangas, Bi
lis Vangas, Vangas Klastinga
sis, užmušė juos, ir jo rankos 
buvo suteptos vergų krauju, 
ir nuo to laiko jį ėmė vadinti 
Vangu Kruvinuoju. Taigi ma
tote, mano broliai, kokių įdo- 
mrų .dalykų galima rasti kny
gose, jei tik moki jas skaityti, 
b* tikėkite man, kad knygose 
yra dar daug įvairių kitų ir 
netgi dar įdomesnių dalykų. 
Ir jei jūs pasimokysite su ma
nimi vienerius metus, tai ga
lėsite patys tas knygas skai
tyti, o kai kurie iš jūsų jau 
peY šešis mėnesius galės jas 
skaityti.

Vangas Kruvinasis gyveno 
ilgai- ir visuomet, iki paskuti
niųjų savo dienų, būdavo kvie
čiamas į ponų pasitarimus, 
bet niekuomet jis pats netapo1 
ponu. Matot, jis pirmą kartą 
atmerkė akis vergų stovyklo
je. Bet užtai kaip jam atly
gindavo! Jis turėjo visą tuzi
ną gyvenamų rūmų ir, nors 
nebuvo ponas, bet valdė tūks
tančius vergų. Jis turėjo pui
kią jachtą jūroje, tikrus plau
kiojančius rūmus, ir valdė sa
lą, kur jo kavos plantacijose 
dirbo dešimt tūkstančių vergų. 
Bet senatvėje jis liko vieni
šas, gyveno atskirai, nes jo 
broliai vergai jo nekentė, o 
tie, kuriems jis tarnavo ir ku
rie atsisakė būti jo broliais, 
žiūrėdavo į jį iš aukšto, Po
nai žiūrėjo į jį iš aukšto, nes 
jis gimė vergas? Jis mirė bū
damas nepaprastai turtingas, 
bet jis mirė pasibaisėtinai, 
kankinamas savo sąžinės ir 
gailėdamasis savo darbų, ku
riais kruvina dėme suteršė 
savo vardą.

gos kas mėnesį neišmokėdavo, 
o įnešdavo į tam tikrą fondą. 
Iš to fondo turėjo šelpti ne
laimės ištiktus darbininkus, 
sužeistus darbo metu arba ser- 
te, šituos fondus kontroliuoja 
gančius. Kaip jūs patys žino- 
prižiūrėtojai. Toks yra įstaty
mas, ir todėl “Pragaro Dug
ne” fondą kontroliavo tie du 
prakeikti prižiūrėtojai.

Ir taip Klensas ir Munste
ris pasisavino tą fondą. Kai 
darbininką ištikdavo nelaimė, 
jo bičiuliai, kaip buvo įprasta, 
kreipdavosi į fondą, bet pri
žiūrėtojai atsisakydavo išmo
kėti pašalpą. Na, ir ką gi ga
lėjo vergai padaryti? Nors jų 
teises saugojo įstatymai, bet 
jie negalėjo tais įstatymais 
pasinaudoti. Tuos, kurie skun
dėsi prižiūrėtojams, bausdavo. 
Jūs patys žinote, kaip bau
džia tokiais atvejais: skiria 
pinigines baudas už blogai 
atliktą darbą, kuris iš tikrųjų 
nėra blogai atliktas, išpučia 
sąskaitas bendrovės krautuvė
je, blogai elgiasi su žmona ir 
vaikais, priskiria prie blogų 
mašinų, prie kurių, kaip be
dirbtum, visvien turėsi badau
ti!

Kartą “Pragaro Dugno” 
vergai pasiskundė Vanduote- 
riui. Tai buvo tuo metų laiku, 
kai jis kelis mėnesius vasaro
jo Kingburyje. Vienas vergas 
mokėjo rašyti, nes taip jau 
atsitiko, kad jo motina mokė
jo rašyti, ir ji slaptai išmokė 
sūnų, kaip ir jos motina ją 
buvo slaptai išmokiusi. Ir ši
tas vergas parašė skundą, ku
riame išdėstė visas skriaudas, 
ir šį skundą, padėję ženklus, 
pasirašė vis? vergai. Ant voko 
užlipdė pašto ženklą ir pa
siuntė Rodžeriui Vanduote- 
riui, bet Rodžeris Vanduote
ris nieko nedarė, tik atidavė 
skundą tiems dviems prižiūrė
tojams. Klensas ir Munsteris 
įsiuto. Naktį jie su sargybi
niais užpuolė vergų stovyklą. 
Sargybiniai buvo ginkluoti 
kirtiklių kotais. Pasakojama, 
kad kitą dieną “Pragaro Dug
ne” stojo dirbti tik pusė 'Ver
gų. Jie visi buvo labai sumuš
ti. Tą vergą, kuris mokėjo 
rašyti, taip smarkiai sumušė, 
kad jis po to pagyveno tik tris 
mėnesius. Bet prieš mirdamas 
jis parašė dar kartą, o kuriam 
tikslui, apie tai jūs tuojau iš
girsite.

ŽINIOS IŠ LIETUVI!
Kolūkiečių labui
Viduklė (Raseinių apski 

lapkr. 11 d. — Nuo , Ar 
mokslo metų Viduklėje įj? 
steigta vidurinė mokyk 
Joje šiuo metu mokosi z 
mokinių. Viduklės ginfna 
ja šefuoja apylinkės ko 
kius. Šefuojamame “Ke1 
rių Komunarų” kolūky 
gimnazijos ir pradinės n 
kyklos mokytojai pade 
organizuoti bei išplėsti k 
bą - skaityklą. Sudaru 
klubo - skaityklos taryba 
kurią, be vietinių kolūk 
čių, įeina ir trys mokytoj. 
Mokytojai padėjo' kolūk. 
čiams išleisti sienlaikra: 
ir organizuoja aiškinamą 
darbą.

Nesitenkindami vien “K 
tūrių Komunarų” šefavim 
Viduklės mokytojai ryžo; 
padėti įsteigti naują kolf 
kį Graužų apylinkėje. I)a 
nai ir sekmadieniais V 
duklės gimnazijos ir pradi 
nės mokyklos mokytojai i: 
vyksta į šią apylinkę ir vt 
da propagandinį darbą v:i| 
stiečių tarpe. I

Gimnazijoje veikia lite
ratų, mičiurininkų, sporto Ar 
ir meno saviveiklos būre 
liai. Neseniai sutvarkyta 
žaidimų aikštė, įrengtas į 
mokyklos stadionas.

Literatūros vakarąi
Rokiškis, lapkr. 11 d. — 

Rokiškio pradedančiųjų ra-' 
šytojų būrelis Spalio Šven
čių išvakarėse organizavo 
eilę literatūros vakarų val
sčių centruose ir kolūkiuo
se. Didelio pasisekimo susi
laukė literatūros vakaras 
Žiobiškio apylinkės kolūky
je “Socializmo keliu.” Būre
lio nariai P. Širvys, St. Ma
ciūnas, B. Rakūras ir J. 
Pranckūnas paskaitė kolū- i 
kiečiams savo naujus kūri
nėlius. €

Pandėlio miestelyje jau-^ į ' 
nu jų literatų kūrybos klau- | 
sėsi apie 300 darbininkų ir 
kolūkiečių. Sėkmingai pra
ėjo literatūros vakaras ir 
netoli esančiame “Gudelių” 
kolūkyje. St. Maciūnas. J

vo perdaug geras vergas ver
gų stovylai. Aleksandras Bū
relis paėmė jį iš ten dar vaiką 
ir išmokė jį skaityti ir rašyti. 
Jis išmoko daugelio dalykų ir 
buvo priimtas į slaptąją val
stybės tarnybą, žinoma, jis 
daugiau nebenešiojo vergo rū
bų, išskyrus tuos atvėjus, kai 
jis norėdavo sužinoti vergų 
sąmokslus ir jų paslaptis. Tai 
buvo, jis, aštuoniolikos metų 
jaunuolis, kuris išdavė teis
mui ir elektros, kėdei garsųjį 
didvyrį ir draugą Ralfą Jako
bą. žinoma, jūs visi girdėjote 
šventąjį Ralfo Jakobo vardą, 
bet tik dabar jūs sužinojote, 
kad jį nužudė pirmasis Van
duoteris, vardu Vangas. Aš 
žinau. Aš skaičiau apie tai 
knygose. Jose yra daug įdo
mių dalykų, panašių į šitą.

Po to, kai Ralfas Jakobas 
mirė tokia gėdinga mirtimi, 
žmonėse Vango Bilio vardas 
pradėjo savo ilgą evoliuciją. 
Jis buvo plačiai žinomas Van
go Klastingojo vardu. Slapto
joj tarnyboje jis aukštai iški
lo ir būdavo karališkai atlygi
namas, bet jis dar nepriklausė 
ponų luomui. Vyrai norėjo, 
kad jis priklausytų, bet ponų 
luomo moterys tam prieštara
vo. Vangas Klastingasis daug 
kuo pasitarnavo ponams. Jis 
pats buvo vergas ir pažino 
vergus.' Niekas negalėdavo jo 
apgauti. Anomis dienomis Ver
gai buvo drąsesni, negu da
bar, ir jie visada bandydavo

Užsiprenumeravo “Kelias Į Laimę”
Jonas Petruškevičius, J. M. Karsonas, G.' Račys, Mary 

Blažaitis, Zuzanna Danta, Petras Krishunas; per M. Pūkį: 
Povilas Pupis, Vincas Kunsky ir Joe May; per J. Žilinską: 
A. Kaulakis, F. Apšega, J. Žilinskas; per A. Mureiką: J. 
Naubara, Walter Keršulis ir Motiejus Matulevičius, J. 
Grinevičius, Povilas Valukonis, Marijona Rinkus; per V. 
Žilinską: Marijona Ditkauskienė.

Bet su jo vaikais buvo ki
taip. Jie gimė ne vergų sto
vykloje, ir todėl, pagal ano 
meto vyriausio oligarcho 
Džono Morisono specialų po
tvarkį, juos priėmė į ponų 
luomą. Ir kaip tik tada Van
go vardas išnyko iš istorijos 
puslapių. Jis virto Vanduote
riu, ir Vango Kruvinojo sūnus 
Džasonas Vangas pasivadino 
Džasonu Vanduoteriu, pradė
damas visą Vanduoteriu gimi
nę. Bet tai buvo prieš tris šim
tus metų, ir šių dienų Vanduo- 
teriai užmiršo savo kilmę ir 
mano, jog tas molis, iš kurio 
jie padaryti, yra ne tas pats 
molis, iš kurio padaryti jūs, 
aš ii; visi kiti vergai. Ir aš 
klausiu jus, kodėl vergas tu
rėtų tapti kitų vergų ponu ? 
Ir kodėl vergo sūnus turėtų 
tapti daugybės vergų ponu ?/ 
Aš, palieku į šį klausimą at
sakyti jums patiems, bet neuž
mirškite, kad Vanduoteriai 
pradžioje buvo vergai.

O dabar, mano broliai, aš 
grįžtu prie savo apysakos 
pradžios ir papasakosiu jums 
apie Tomo .Diksono ranką. 
Rodžerio Vanduoterio fabri
kas Kingsburyje visai teisingai 
buvo pavadintas “Pragaro 
Dugnu”, bet, kaip jūs pamaty
site, tie vyrai, kurie dirbo ja
me, buvo tikri vyrai. Čia taip 
pat dirbo moterys ir vaikai, 
maži vaikai. Visi, kurie čia 
dirbo, turėjo įstatymų nusta
tytas vergų teises, bet tik pa
gal įstatymus, nes daugeliu tų 
teisių jiems neleisdavo pasi
naudoti du “Pragaro Dugno” 
prižiūrėtojai: Džozefas Klen- 
sas ir Adolfas Munsteris.

Tai yra ilga istorija, bet aš 
jums jos visos' nepasakosiu. 
Aš papasakosiu tik apie ran
ką. Buvo taip, kad pagal įsta- 

I tymą dalį elgetiškos vergų al

Praslinkus keturioms ar 
penkiomis savaitėms nuo to 
įvykio, vergui Tomui Dikso-
nui “Pragaro Dugne” diržas 
nutraukė ranką. Jo draugai
darbininkai, kaip ir visuomet, 
kreipėsi į fondą, prašydami, 
kad* išmokėtų pašalpą, bet 
Klensąs ir Munsteris, kaip vi
suomet, atsisakė ją išmokėti. 
Tada anas vergas, kuris mokė
jo rašyti ir dabar jau buvo ar
ti mirties, vėl parašė raštą 
apie jų skriaudas. Ir šį do
kumentą įspraudė į nutrauktą 
Tomo Diksono ranką.

»Ir atsitiko taip, kad Ro
džeris Vanduoteris gulėjo 
sirgdamas savo rūmuose, ki-

Revoliucines temos 
dailininkų kūryboje

Vilnius, lapkr. 15 d. — 
Vilnietis dailininkas Motū-

tame Kingsburio gale, bet vai 
nebuvo tokia sunki liga, kuri 
paguldo jus arba mane, bro- toriaus 
liai, bet truputį sutrikęs virš
kinimas ir stipresnis galvos 
skaudėjimas, nes jis buvo per
daug prisivalgęs ar per
daug išgėręs. Bet to užteko,

za šiomis dienomis baigė 
tapyti portretus dviejų į- 
žymių kovotojų už tarybų 
valdžią Lietuvoje. Revoliu
cijos muziejui jis sukūrė 
Prano Eidukevičiaus ir
Juozo Garelio portretus, i j
Šiame muziejuje yra eilė 
Lietuvos dailininkų kūrinių 
revoliucinėmis temomis: N. j 
Petrulio sukurtas V. Micke- J 
vičiaus - Kapsuko biustas, 
eilės tapytojų aliejaus dar- I 
bų ir t.t.. Šiomis dienomis 

, muziejus įgijo naują skulp-tf 'jq 
Vaivados

didelį Vladimiro 
Lenino biustą.

Muziejuje yra 
meno kūrinių Tėvynės karo 
temomis — dailininko Kas
čiūno drobė “Tarybinės Af-1 
mijos kova dėl Vilniaus iš
vadavimo”, Jacevičiūtės su
kurtas portretas “Tarybų 
Sąjungos Didvyris Maryte 
Melnikaitė” ir kiti.

nes jis vaikystėje buvo taip 
rūpestingai prižiūrimas, kad 
užaugo 4abai išlepęs ir neat
sparus. Tokie žmonės, kurie 
miega šilkuose, visuomet yra. 
baisiai lepūs ir neatsparūs. 
Tikėkit man, broliai, Rodžeris
Vanduoteris galvai skaudant 
jautėsf lygiai blogai, ar manė, 
kad jam taip pat blogai, kaip 
Tomui Diksonui, kuriam buvo 
nutraukta ranka.

(Daugiau bus)

Kompozitorių kelionės 
į broliškąsias respublikas

Vilnius, lapkr. 15 d. —
Į Vilnių sugrįžo Tarybų 

Lietuvos kompozitoriai — J. 
Karosas, J. švedas ir K. 
Kaveckas, kurie Gruzijos ir 
Azerbaidžano kompozitorių 
sąjungų pakviesti, daly v ą-

Iljičiaus
taip pat^

Mažeikiai, 49. XI. 19. — 
Gyvas sportinis gyvenimas ' 
vyksta Mažeikių ■ apskr., . f | 
Akmenės valsčiaus Julijos ; į
Žemaitės vardo kolūkyje, j 
Vasarą kolūkiečiai kųltyva- j 
vo futbolą ir# krepšinį. Šiuo ?; 
metu kolūkio klube-skai- J 
tykioje suorganizuoti šach
matininkų ir stalo tenisi
ninkų būreliai. R. Ku61aX

sw

ėi
M

vo tų respublikų muzikos. 
.apžiūrose. Buvo aplankyt:^ 
taip pat Armėnija.

1 ' T"' 1 1 * 1,1     1 1 u .... .
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ALDLD
Centro Naujas Antrašas

Lietuviu Literatūros Drau
gijos centras išsikraustė iš se
nos vietos i Lietuvių Kultūros 
Centrą. Dabar ALDLD ant
rašas yra: 110-12 Atlantic 
Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

[’rašome visas kuopų val
dybas tą įsitėmyti ir visais rei
kalais rašyti nauju antrašu.

Mokėkite Duokles
Prašome tuojau mokėti duo

kles už 1950 metus. Kaip jau 
buvo paskelbta, LLD nariai 
6 prieš vieną nubalsavo pa
kelti duokle. Kui;ie pirmiau 
mokėjo $1.50 j metus, tai da
bar moka $2, o šeimų nariai 
moka, kaip ir pirmiau, po 25 
centus.

Visos šios duoklės turi eiti 
į centrą. Jeigu kuopa savo 
reikalams turi užsidėjus uno- 
kcstj, tai tas mokasi •skyrium.

Jau eilė kuopų gražiai pa
sirodė su metų pradžia. Pil
nai duokles pasimokėjo seka
mos kuopos: 4 kp. Portland ir 
Oregon City; 35 kp., So 
Bend, Ind.: 110 kp., moterų, 
Rochester, N. Y. ir 207 kp., 
Hart, Mich.

Ketvirta kuopa sumokėjo 
duokles už 47 narius. Tai ne
maža kuopa ir ją sudaro dvie
jų miestų lietuviai ir vietos 
ūkininkai.

Gauta, duoklių iš visos eilės 
ir kitų kuopų. Bot kol kas 
duoklių ateina dar nedaug. 
Pasisk tb i n k i m e m o k ėt i.

LLD Naujų Narių Vajus

Šiemet Lietuvių Literatūros 
Draugijos yra 35-kių metų ju
biliejus. Ta proga Centro Ko
mitetas paskelbė naujų narių 
vajų per visus metus. Turime 
ga*uti nemažiau 1,000 naujų 
narių! Naujus narius priimsi
me tik' už pusę duoklių, tai 
yra, už 81 metams. Kurie 
mokės pilnai $2, tai gaus tris 
kn.tgas iš senesnių laidų, pa
gal jų pasirinkimą.

Visi ir visos stokime į dar
bą ! Centro Komiteto atsi
šaukimas jau tilpo spaudoje. 
Netrukus kuopoms išsiuntine
šime ir laiškus tais reikalais.

★
ALDLD Centro Komitetas 

1950-1951 Metų

LLD Centro Komiteto ir al- 
ternatų narių išrinkime daly
vavo 95 kuopos su 1,520 na
rių. Į Centro Komitetą bal
savimų pasekmės:

A. Bimba gavo 1,275 balsus
J. J. Kaškiaučius 1,269
D. M. šolomskas 1,266
S. Sasna ................. 1,153
E. Mizara ................. 902
Ona Stelmokaitė . . . 834 
P. Bečys ..................... 786
A. Gilmanas ............... 649
R. Merkys ................. 404
V. Bunkus ................... 337
Reiškia, į CK tapo išrinkti:

A. Bimba, J. J. Kaškiaučius, 
D. M. šolomskas, S. Sasna, 
Eva Mizarienė, Ona Stefmo- 
kaitū (Eicke) ir Povilas Be
čys.

J Alternatus Išrinkta:
J. Bimba 829 balsais
L. Kavaliauskaitė . . . 818 
J. JK Mockaitis ..........  784
Povilas Venta .......... 679
Kiti kandidatai gavo seka

mai balsų: V. Rudaitis—580; 
J., Thomson'as—563 ir Geo. 
Jamison—371 balsą.

LLD CK Sekretorius
D. M. Šolomskaš.

Komisija:
Geo. WarisonaS, 
K. Rušinskiene.

Pasekmės LLD Duoklių 
Klausime Referendumo
Balsavimuose dalyvavo 95 

kuopos su 1,520 narių. Re
zultatai referendumo yra:

(1) Pakelti narių duoklę 
iki $2 metams, kurie gauna 
literatūrą, o šeimos nario pa
likti 25 centus. Už šį pasiū
lymą balsavo 1,120 narių, 
prieš balsavo 210. Reiškia,— 
nubalsuota pakelti duoklę iki 
$2.

(2) Antras pasiūlymas bu
vo: palikti seną duoklę $1.50, 
leisti žurnalą “šviesą,” bet su
mažinti knygų leidimą. Už šį

Reikalai
balsavo tik 143 nariai, prieš 
181.

(3) Trečias pasiūlymas bu
vo palikti seną duoklę, leisti 
tik knygas; Už šį balsavo 227 
nariai, prieš 153.

Taigi nariai įvertino pasi
keitusias sąlygas, visko pa
brangimą ir nubalsavo pasi
kelti duokles ant 50 centų į 
metus, kas labai mažai reiš
kia, o leisti knygas ir “švie
są,” kaip leidome.

LLD CK Seki*.
D. M. Šolomskas.. I

Komisija:
Geo. Warisonas, 

K. Rušinskiene.

Ačiū už Aukas
Knygų Fondui ir bendrai 

apšvietus veiklai sekamai ga
vome aukų:

LLD 188 Kp., Detroit, per 
A. Varaneckienę $50.

LLD 3-čias Apsk., Hart-i 
ford, per A. Giraitis $40.

LLD 50 Kp., Rochester, per 
J. Stanley $36.

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšis per L Niaurienę $10.

J. Daubaras, Athol $3. K. 
Radzevičius Waukegan ir K. 
Misikonis, Phila. po $2. J. 
Greblikas, St. Petersburg $1.- 
50.

Visiems už aukas tariame, 
i širdingai ačiū! .Prašome ir 
i ateityj paremti, nes LLD cen- 
' tro ir knygų perkraustymas į 
naują vietą, įrengimas naujoje 
vietoje raštinės ir knygų pa
dėjimo sudarė ekstrą išlaidų.

D. M. Šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius. 

110-12 Atlantic Avė. 
Richmond Hill 19, N. Y.

San Francisco, Cal
I

Iš LLD Metinio Susirinkimo

Sausio 13 d. įvyko LLD 153 
kp. metinis susirinkimas, k u-, 
riame buvo išduoti finansiniai 
ir veikimo raportai. Taipgi 
šios kuopos valdyba maždaug 
pasikeitė, dabar fin. sekretore 
turime d. Sutkienę, o pirmi
ninke M. Alvinienę. Finansi
niai raportai rodė, kad per 
metus su įvairiais parengi
mais sukelta arti $400 ir veik 
visi išaukauti visuomeniniams 
reikalams.

Užimdama pirmininkės vie
tą, d. Alvinienė pasižadėjo 
darbuotis, kiek bus galima 
šioj kolonijoj, ne tik vien su
kelti aukų, bet taipgi stengsis 
gauti daugiau naujų narių. 
Kadangi čia randasi lietuvių, 
kurie netiki jokiai srovei, nė 
politikai, o į apšvietos orga
nizaciją juos galima įrašyti.

Iki pradžios 1950 metų ši 
kuopa turėjo 35 narius, o de
dant pastangas dar galima 
gauti apie pusę tuzino.

K imposed raugės moterys iš
kėlė klausimą, kad bendrai su 
Oaklando kuopa atžymėti 
Tarptautinę Moterų Dieną. 
Kuopa sumanymą priėmė ir 
palikta draugėm moterim 
rengtis, prie tos dienos, da
rant kokias paskaitas ar šiaip 
naudingą pramogėlę.

Taipgi kuopa bendrai su 
Oaklando kuopa turės šaunų 
vakarą su programa vasario. 
5 d., 321 Divisadero St.

Šiais metais kuopos susirin
kimai įvyks antrą penktadie
nį kiekvieno mėnesio. Patar
tina šios kuopos nariams įsi
gyti Vilnies Kalendorių 1950 
metų. Tai svarbi knyga, pil
na gei*ų raštų ir informacijų. 
Kalendorių galimą-gauti pas 
kuopos valdybą.

Krautuvių Patarnautojų 
Streikas

Po Kalifornijos valstiją yra 
plačiai išsiplėtusios Safeway 
kompanijos valgomų daiktų 
krautuvės. Nuo 12 d. šio mė
nesio pasibaigė kontraktas 
krautuvių kompanijos su uni
ja. Buvo įteiktas reikalavi
mas atnkujinti, bot kompanija 
vis nepriima kaip kurių pa
gerinimų prie kontrakto, šio 
mėnesio 9-tą dieną minėtų 
krautuvių patarnautojai buvo

Cleveland© Žinios
Crockett įrodinėjo Pavojų 

Teismuose

Nacionaliai pagarsėjęs ne
gras advokatas, kalbėdamas 
Clevelande, įrodinėjo, kaip 
mūsų šalies teismai krypsta į 
pavojingą pasisukimą. Pavo
jus esąs dvigubas: vienas, kad 
11 komunistų vadų buvo tei
siami ne už kokį ton atliktą 
prasižengimą, bet už jų mąs
tymą bei įsitikinimus: antras 
pavojus, tai federalio teisėjo 
Harold S. Medina pravestas 
persekiojimas ir baudimas ad
vokatų, kurie gina politinius 
kalinius. Advokatai buvę 
baudžiami už naudojimąsi 
jiem nustatytomis taisyklėmis 
su tikslu nubauginti advoka
tus nuo gynimo politinių ka
liniu, 

i

• Teisėjas Medina apdėjo ko
munistų gynimo advokatus 
42-viem apkaltinimais, iš jų 
adv. Crockett’ui tekę 16 ap
kaltinimų, nuo 4 iki 6 mėne
sių kalėjimo už kiekvieną. 
Kartą adv. Crockett atsistojęs 
ką pasakyti teisėjui Medinai 
ir kartu atsistoję 2 jo ginami 
klijentai, kurie sėdėję kitapus 
stalo jo užpakalyje ir jis ne
turėjęs progos jų stovinčių 
matyti. Bet teisėjas nubau
dęs Crockett’ą 4-riais mėne
siais kalėjimo už nepaliepimą 
savo klijentams atsisėsti. Tei
sėjas neatsižvelgė į tai, kad 
teismabutyje tvarką prižiūri 
maršalkos, o ne advokatai, sa
kė Crockett.

Crockett sakė, kad 11 ko
munistų teismo, kuris tęsėsi 
per virš 9 mėnesius, rekordų 
susidarė apie 21,000 puslapių. 
Dabar tie rekordai reikėsią 
sutvarkyti ir atspausdinti į 
knygas, kurios turės būti pri
duotos apeliacijos teismui ir 
tas visas darbas kainuosiąs 
60,000 dolerių, apart kitų 
apeliacijos lėšų. O jau per 
tuos su virš 9 mėnesius ap
sigynimo eiga kainavo šimtais 
tūkstančių dolerių. Tai pa
sekmės šaltojo- karo, kuris vei
kia prieš viso pasaulio darbo 
žmones.

Taikos Konferencija

Normaliai ' atidaryti preky
bos kelius ir .uždrausti atomi
nių bombų išdirbystę, bus 
svarbiausi dienotvarkio punk
tai Darbo Unijų Taikos Kon
ferencijoje, kuri įvyks sekantį 
šeštadienį ir sekmadienį, sau
sio 28 ir 29, Allerton Hotelyj, 
prie E. 13-tos ir Chester, gat
vių, Clevelande.
pasirengę išeiti į streiką, bet 
kompanija pašaukė prie dery
bų, streikas buvo sulaikytas. 
Derybos nepavyko, tad dabar, 
nuo 16 d., Safeway valgomų 
daiktų krautuvės uždarytos, 
nes visi patarnautojai streike. 
Nors mėsininkų skyrius atvi
ras, bet kada krautuves pi- 
kietuoja, tai ir mėsos neper
ka. Alvinas.

Sumanytojas nacionalės 
Darbo Unijų Taikos Konfe
rencijos, kuri įvyko Chicagoje, 
praeitą spalio mėnesį, išrink
tas ir būsiančiai Ohio taikos 
konferencijai garbės pirminin
ku, Bernard V. McGroarty, 
praneša, kad jam jau yra pri
siųsta vardai daugelio žymių 
delegatų nuo AFL, CIO ir 
United Mine Workers unijų.

“Mes randame prielankų at- 
sinesimą link konferencijos, 
kuri bus pirmutinė visos Ohio 
valstijos plotu sušaukta ir ku
rioje bus padarytas didelis 
žingsnis iškėlimui darbo žmo
nių gilaus pageidavimo tai
kos,” sakė McGroarty.

Konferencijos dviejų dienų 
sesijos bus padalintos į 5-kis 
svarbiuosius skyrius, kurie 
lies: darbus ir taiką, negrų 
rasę ir jų kovą už taiką, ato
minę energiją už taiką, mo
terų kovas už taiką, ir jauni
mą ir veteranus.

. Registracija prasidės šešta
dienio rytą, sausio 28-tą, se
sijos prasidės 1 :30 po pietų.

★
WRU Prezidentas Priešingas 
Ištikimybės Priesaikai

Naujas Western Reserve 
Universiteto prezidentas John 
S. Mills pareiškė pasipriešini
mą ištikimybės priesaikai mo
kytojams.

“Mokytojai yra piliečiai,” 
sakė Mills, “ne antros klasės 
piliečiai, ir jie turi tas pačias 
teises, kaip ir kiti visuomenės 
nariai, kurie gali imti dalyvu- 
mą politiniame judėjime.”

Praeitais metais Cleveland© 
Mokyklų Taryba čia įvedė iš
tikimybės priesaikos reikala
vimą.
Tautybių Spaudos 
Bazaras Kovo 25-26

Praeitų metų tarptautinis 
spaudos bazaras buvo gana 
įdomus, kada įvairios * tautos 
turėjo apsikrovusios savus 
stalus įvairių įvairiausiais 
rankdarbiais, piešiniais ir 
šiaip naudingais daikteliais 
pardavinėjimui. Pirkėjai irgi 
Susirinko nuo įvairių tautų. Su 
jais buvo progų pasimatyti ir 
pasikalbėti.

Mes iš lietuvių buvome tik 
keli įsijungę į pyaeito spaudos 
bazaro darbą, net iš mūsų 
draugių buvo gauta daug gra
žių daiktelių, su kuriais mes 
apsikrovėme lietuvių stalą su 
kaupu.

Bazarui praėjus, bazaro 
komisija padalino nuo bazaro 
likusį pelną prisidėjusių tau
tų spaudai, sulyg to, kiek ku
ri tauta įdėjo triūso ir pelno 
nuo savo stalo. Lietuviai savo 
spaudai gavo $95.50, kurie 
buvo padalinti abiem dienraš
čiam po lygią dalį.

šių metų tarptautinis baza
ras įvyks kovo 25 ir 26.

J. N. S.(

CHICAGOS ŽINIOS IšLaišky^Redakcijai
Kultūrietes Girdėjo
Svarbią Paskaitą

Amerikos Lietuvių Moterų 
Kultūros Klubo metiniam su- 
sirinkime neseniai atvykusi is 
Brooklyn, N. Y., d-gė B. Sen- 
kevičienė, klubo nauja narė, 
skaitė svarbią paskaitą: Kaip 
Išauklėti Vaikus be šovinisti
nių ir Anti-Semitinių Nuodų.

Paskaita tikrai puikiai pri
rengta ir pamokinanti. Da
lyvavusios susirinkime nares 
tapo pilnai patenkintos. Pirm 
paskaitos, prelegentė padare 
įžangą, paaiškindama temos 
svarbą. Abelnai paėmus, mū
sų naujoji narė parodė dide
lį gabumą ir A. L. M. K. na
rės džiaugiasi, susilaukusios 
tokios gabios narės. Ji, beje, 
įeina ir į šių metų klubo val
dybą. Kor.

Po operacijos ant inkstų, 
randasi Edward Hines ligoni
nėje geras, vilnietis Antanas 
Grincevičius. Menama, kad 
jis turėsiąs ilgokai pabūti. 
Antrašas : 12th St., May wood, j 
UI. Kambarys: 116 E-l 
Ward.

-k 
Cicerietę Ištiko 
Skaudi Nelaime

S. Yuknienė pavojingai su
sižeidė ranką. Skalbiamos 
mašinos volai pagavo du pirš
tus ir ranką perskėlė. Ilgai 
turės kentėti skausmus ir ne
veikią.

Yuknienė yra veikli nare 
Cicero Moterų Choro, jo ko
respondentė.

LDS Sorority (amerikinės 
kartos lietuvės moterys-mergi- 
nos) vasario 25-tą rengia 
žaismių pramogą paramai sa
vo organo Tiesos, išeinančio 
B rook lyne.

Kas sakė, būk jaunieji ne
sirūpiną organizacijomis ?

Kiek dar yra kuopų, kurių 
vyresnieji nariai nepasistenge 
savo kuopą įrašyti į skaičių 
tų garbingųjų.

Chicagos organizacijų jau 
keliuose susirinkimuose buvo 

IŠMINTINGAS ŽMOGUS, 
KURIS Iš ANKSTO APSI
RŪPINA PATS SAVO IR 

ŠEIMYNOS SVEIKATA
Tėmykite Atydžiai. Nelaukite kol 

apsirgsite ir reikės gulėti lovoje 
arba eiti ligoninėn. Tas jums atsi 
eitų labai brangiai. Bet tą galima 
išvengti, jeigu iš anksto apsisau
gosi, naudodami Miracle Ointment 
(Mostis). Tai geriausias ginklas 
prieš įvairias ligas. Yra 5-kių rūšių 
vaistų. Prašome pasiskaityti.

No. 1—Nuo dantų gąlimo ir dan
tų smegenų nesveikumo. Kartais 
žmogus, kuris jau neturi dantų, bet 
smegenys (gums) nesveikos, išpur
tę, skauda, tai reikia vartoti M. J. 
S. Miracle Ointment for Toothache. 
Būsite patenkinti. Kaina $1.

No. 2—M. J. S. Salve for Exter
nal pains, gestis, kuri maloniai šil
do ir prašalina įvairius skausmus, 
kaip tai: kojų, rankų, pusiau spran
do, mėšlungumą, traukymą, tirpi
mą, nesveikumą sąnarių (mūsclcs), 
nuo užsišaldymo ir aštraus kosulio 
ir nuo peršalimo. Kaina $1.25.

No. 3—M. J. S. Miracle Salvo for 
Skin Irritation. Rash, Sinus, Ath
lete’s Feet, boils, pimples, burns, 
sores, ir tt. Ši mostis visuo
met pagelbsti. Gelbsti, jeigu kojos 
kaista, nuo nesveikumo nosies ar 
burnos ir dėl kitų įvairių odos ligų.
Kaina $1.25. ,

No. 4—M. J. S. New Discovery 
Salve for Itching Skin ar Poison" 
Ivy. Šita mostis naujai išrasta, ga
lima prašalinti niežėjimus odos, 
Poison Ivy, rash, išbėrimus, • nušaši- 
mus. Kaina $1.25.

No. 5—M. J. S. New Discovery 
Salve for Piles. Relieves burning 
pains and soreness; fights infection, 
promotes healing.

Ši mostis prašalina Piles į trum
pą laiką, varvančias ar ne, užsene- 
jusias ar naujas, pagelbės be pjaus
tymo, jei dar neišsivystė vėžio liga. 
Nurodymai kaip naudoti ir užsilai
kyti pridėti prie dėžės.
Kaina $2.50.

Siųsdami, užsakymus, kartu ir pri- 
siųskite money-orderį ar čekį. Siun
čiant C.O.D., reikia prisiųst 30c 
ekstra pašto ženklelių (stamps) su 
orderiu. Adresuokite.

M. J. ŠVILPA, 
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford, Conri.
Vietiniai galite gauti vaistinėje 

po 158 Park St., Hartforde.

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Slimmer Ave.

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-796 ’

svarstytas reikalas organizuo
tai ginti Vincą Andrulį, dien
raščio Vilnies redaktorių, nuo 
reakcijos persekiojimo jo de
portavimu. Kuępos ir jų na
riai parenka aukų, skiria iš 
kasos.

Sausio 21-mą moterys ruošė 
tam tikslui draugišką pobūvį, 
vaišes sunešdamos iš namų.

V. K.

Staigiai Mirė Katrina Kairienė
Skaudus smūgis ištiko Kle

menso Kairio šeimą ir visus 
Kairių šeimos draugus. Nak
tį iš sausio 15-tos į 16-tą, A- 
merican ligoninėj, nuo širdies 
priepuolio mire Katrina Kai
riene, sulaukusi 53 metų am
žiaus.

Giliausiam nuliūdime likosi 
Klemensas Kairys, sūnus Kle
mensas Jr., duktė Florence, 
motina Ona ir trys -broliai 
Kelpšai —Juozas, Kazimieras 
ir Antanas.

Katrina priklausė prie Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo, prie Chicagos Liet. Drau
gijos, prie LLD 19 kuopos ir 
Moterų Klubo. Katriną gerbė 
ir mylėjo visi, kurie ją pa
žinojo.

Pašarvota buvo Ridiko ko
plyčioje. Palaidota sausio 19- 
tą, Lietuvių Tautiškose Kapi
nėse.

“PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Detroito Liet. Org. Sąryšio susi
rinkimas yra šaukiamas šeštadįeriį, 
sausio 28 (Jan.), kaip 8 vai. vakare, 
Draugijų svet., 4097 Porter Str. Visi 
delegatai, seni ir nauji .būkite šia
me svarbiame susirinkime. Pereitais 
melais Sąryšis gerai dirbo .šiemet 
suėję nuliesime planus dar daugiau 
ir geriau atsižymėti šiame svarbia
me darbe. Sąryšio Valdyba.

HARTFORD, CONN.
šeštadienį, 28 d .sausio, 1950 m., 

kaip 8 vai. vakare, 155 Hungerford 
St., Laisvės Choro svetainėje įvyks 
didelis susirinkimas. Tai bus Out
standing Russian Movie. The now 
well known speaker. Įžanga tik 35 
centai. Rengia United Labor Prešš 
Committee. Dalyvaukite visi .kurie 
galite. (12-13)

PITTSBURGH, PA.
PASKAITA

Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. Tai 
labai pamokinanti, labai svarbi pa
skaita, “Vis Tie Mūsų Viduriai.” .Pa
skaita bus laikoma 28 d. sausio, 1950, 
prasidės 8 vai. vakare, LDS 142 
kuopos name, 3351 W. Carson Str., 
Pittsburghe, prie pat McKees Rocks, 
Pa. LDS nariai ir ne nariai daly
vaukite, pasinaudokite gera proga 
dėl savo sveikatos. . '

Kviečia LDS 142 Kp. Komitetas.
(12-13)

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

Telefonas TFTFVTSTON
EVergreen 4-9407 x -° v 1 U 1 V n

SHUFFLE BOARD

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

HlifflIIMIlM

M CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

* * * *

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Sausio 25, 1950

Brangus drauge redaktoriau 
ir apysakų rašytojau R. Mi
zara, dar vieną prenumera- 
torką gavau dėl “Kelias į 
Laimę.”

Mielas rašytojau, ne tik aš, 
bet visa progresyvė visuome
nė įvertiname ir branginame 
jūsų raštus ir abelną veiklą, 
kaipo aukšto rango švietėj’o, 
be kurio mes būtume miglo
tame gyvenime .

Aš nuo savęs linkiu jums, 
brangus drauge Mizara, ge
riausios sveikatos ir ilgiausio 
gyvenimo!

Visuomet laukiu jūsų apy
sakų ir kitų raštų.

Pasilieku draugiškai, jūsų, 
Vincąs Žilinskas.

Kearny, N. J.

PAIEŠKOJIMAS
Paicškau savo dėdės Simano Ya- 

sulaičio, gimusio Lietuvoje, Mari- , 
jampolės apskrityje, Bliūdžiu kaime; 
ir pusbrolio Jurgio Šalčiaus, gimusio 
Lietuvoj, Marijampolės apskr.; šal- 
tiniškių kaime. Paskutinėm žiniom, 
abu gyveno Hobocken, N. J. Ieško 
Antanina Kleizaitė, gyvenanti dabar 
R. F. D. 2, Stockton, New Jersey.- 
c/o Chas Yasulaitis. (12-13)

•••••••••••••••••

Dovanai Puikus 
Kalendorius

Kiekvienam kostumeriui, kuris 
pirks 2 ar daugiau dėžutes Miracle 
Ointment, lietuviškos išdirbystės 
vaistų.

Yra 5 rūšių gyduolės, kurios gelb
sti nuo daugybės įvairių skirtingu 
ligų. Kalendoriuje rasit platesni ap
rašymą - apie ligas ir kaip vartoti 
vaistus. Išmintinga ir būtinai rei
kalinga kiekvienoje šeimynoje turė
ti tokių gyduolių, kaip M. J. Svil- 
pa’s Miracle Ointment. Jų vardai:
No. 1. Nuo dantų gėlimo ir ‘gums’ 

nesveikumo, kaina tik $1.00
No. 2. Reumatiškų ir įvairių^ 

skausmu .................... 1.25
No. 3. Odos įvairių nesveikumų, 

gelbsti nuo “rash”, “athletes 
feet”, -“sinus” nosies ir 
burnos nesveikumo ,. 1.25 .

No. 4. Nuo niežėjimo odos, ar 
“poison ivy”, “rectum”. 1.25

No. 5. Mostis nuo “piles”, greitai 
veikia ant “piles”, užsisenė- 
jusių ar naujų, pagelbės be 
pjaustymo, jei dar nėra iš
sivysčiusios i vėžio ligą. 
Kaina tik ..........   2.50

Su užsakymu siųskit ir money 
order ar čekį. Adresuokit:

M, ŠVILPA, P. O. Box 73, Sta. A, 
Hartford 6, Conn.

Vietiniai galit ateiti 607 Broad St.,

. Liūdesio valandoj’ kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.
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prisiuntė 
grama — 
jais metai 
laišku, rprane 
ra d r ar u ė <

m
na pa

Viešnios iš Bridgeport© Tarp Lietuvių
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Č1KAGIEČIAI SIUNČIA SVEIKINIMUS 
LAISVES METINIAM SUVAŽIAVIMUI

Laisvės bendrovės suvažia-’ linskienė, J. Grigas, A. Gri- 
'-;yi ipu e’-: pat, — sausio maila, V. Bagdan, J. Paltina-

• : . •.<eiu>Q rūpinasi, kaip . vičius, J. Indveliųiiicriė, A.
Yakas, Kaminskas, Budris, P. 
Deveikis, Z. Klibibpė; A, An
drijauskas, S. pirkus,. A, Kuk
li orius.

. Nnijorko mieste
■ oras labai geras

■; būtų atvažiuoti
■ Bot nežinia, 

bu g sekmadienį, .
bus gra- ,

A. Janutavičiuš $10.
P. Baltutis $5, A. Stpkie- 

nė*$2, J. ir D. Blaškiai $2, G. 
ir A. Rikšai $2, P. Dauderis 
$2, W. Rugienis $2, J. Užu: 
balis $2.

Prašome ir Brooįęlyno ir 
apylinkės lietuvius, o taipgi, 
kitų miestų > lietuvius siųsti 
sveikinimus.

*1 y J

Dėl dienraščio persikėlimo 
naujon vieton, aiškų, šis su-

Drąu- važiavimas gal neužtenkamai 
, [ buvo išpopuliarintas. Tai da-

zir
■.id jis

pavieniai ’
■ sveikini-

bendro-
(šerinin-

Organizacijos ir ■ 
jau siunčia Laisvei 
mus, suvažiavusiems 
vės akcininkams 
kams).

Čikagos pažangioji lietuviai

Lietuvių Literatūros 
ics 19 kuopa $)()’
Kultūros ar Ajleno Klubas bar tenka visiems smarkiau.
0. ; ‘ , į 1 sukrusti. ' • *

Bankininkai, paskolinę mies i 
tui pinigu, pareiškė, jog, gir
di, didmiesčio finansine padė
tis nėra kol kas bloga, bet ji 
sublogęs, jei miesto darbiniu- I 
kams bus pakeltos algos...

v i e.*, m
jas stebino jo apstumas, dau
gumas saliu, kambarių, taipgi 
Laisvės patalpos.

apžiūrėjo Centra ji

2—VIET

Tito Pakalikai
Michael Williams, vieno ka- ~ .

talikų laikraščio redaktorius, fraKlSO KinklfflUS 
pasitraukė iš Council Against 
Intolerance in America (išTa 
rybos Kovai prieš Netoleran
ciją Amerikoje) dėl to, kad 
ten esą keletas Wallace’o ša
lininkų. žmonės sako: “Ma
tot, koks tas Williams yra to- 
lerantas!”

Paul Muntz, lakūnas, atlėkė 
iš Burbanko (Cal.) į La Guar
dia Aerodromą per 4 v. 
minutes ir 7 sekundes, 
rekordinis lėkimas.

Manhattane, netoli Times 
Sq., jugoslavai darbininkai 
turi savo salę ir klubą.

Bet šiandien į jugoslavų 
savo 
daro 
įstai- 
troc-

sako: “Valgykloje lėkštes plo
viau, tai tas vanduo taip, pa
taisė; duobes dviejuose pirš
tuose padarė.”

Mat, kai kuriuose restora
nuose, kad greičiau būtų 
lėkštes suplauti, į vandenį pi
lama visokio aršeniko. Jeigu 
to vandens patektų į vidurius, 
tai dievai žino, kas atsitiktų!

Vajininkas.

52

Trečiadienį, sausio
Kultūriniame Centre

25 d.,| 
įvyks 

svarbus Brooklyno ir apylin
kės lietu viii pažangiųjų orga
nizacijų veikėjų susirinkimas, 
kuriame bus svarstyti svarbūs 
klausimai. Visi prašomi su
sirinkti 7:30 v. v.

Brooklyno zijonistai kriti
kuoja valstybės sekretorių A- 
chesoną, kam jis užgyrė bri
tus imperialistus, siunčiančius 
ginklus arabiškoms valsty
bėms, ypatingai Egvptui. Zi- 
jonistai sako, 
tybės ruošiasi 
raelį, o britai

arabiškos vals-! 
karui prieš Iz-i 
jas ginkluoja. 1

amž. berniukas, John 
Taylor, tapo atgaben

tas lėktuvu

11 m

tų AfriKos, i Ne- 
pitalį opiai one"* 
ri pavojinga pi m 
juo atskrido

Samuel c 
tarnavo fe
Sarg”. s;ri<

1
k Įnori*

Jį u z pu C

Įėjime, 
pats turėjęs ryšių su tuo 
puolimu.”

kaltinamas, jog jis 
už-

Per šeštadienį ir sekmadie
nį Niujorko miesto rezervua
ruose vanduo sumažėjo 113,- 
000,000 galionais. Nei lietaus 
nei sniego nebuvo; oras lyg 
pavasariškas.

K. Žemaitienė-Bolovina 
Perkelta į Belleviudarbininkų tarpą kiša 

nosį Tito pakalikai; jie 
viską, kad pasigrobus 
gas, kad tarnavus Titui,
kistiniam fašistui, engiančiam 
darbininkų judėjimą Jugosla
vijoje.

Paminėtą salę-klubą turi 
bendrovė, kuri kas metai ren
ka savo valdybą.

Šiemet rinkimai jau įvyko. 
Titojistai statė savo kandida
tų sąrašą, bet jie prakišo. Jų 
kandidatas pirmininko vietai. 
Mattew Balich, gavo 263 
balsus, o titojistų priešų kan-

Justiz,

Dar vis tebeserganti K. že- 
maitiene-Bolovina yra perkel
ta į Belleviu ligoninę, į kam
barį G-B, kuris randasi pir
majame aukšte. Lankymo va
landos kasdieną nuo 2 iki 4 
v. p. p.

Ligonė jau pradeda po bis- 
čioti, f.ai rodo, kad 
geryn. Draugai ir 
raginami ligonę ap

lankyto jas.

ji eina
pažįstami

didatas ad v. II any M.
^avo 557 balsus.

Vadinasi, Jugoslavų 
pasilieka, kaip buvęs, 
giniu darbininkų rankose.

Namas 
pažan-

Paul Robeson Dainuos 
A cadensy cf

T rečiadienį, 
na, Brooklyno 
Mt:sic dainuo.-- 
irieril'os d ai 
ihJn.vov

J ’ S d O-: 11 ( ■

j is pats 
mis.

Tame

/ve

J UO • 
•••atre

’ ' • liaudies 
. 1 ad jo lau- 
•/-ponių, norį 
■ųRą, pasigė- 
' abumaiSj ta
rn ta šį vyrą 
noksiu, kurį 
savo pajėgo-

pačiame koncerte 
■ skambins Ray l^ev, žymi pia
nistė.

Tik keturios dienos teliko 
iki didžiojo Laisves bankieto, 
įvyksiančio sausio 29 d.eną, 
Liberty Auditorijoje. Kurie 
dar neturite, įsigykite tikietus.

Biznių Atskaitos Del Taksų
I

Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 
Federalių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl 
individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) 
ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, kuris 
yra teisėtas praktikubti visuose teismuose ištisose Jungti
nėse Valstijose ir Federalėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akauntentas, dabar atliekas taksų suvedimus visokiems biz
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz
niui naudoiančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums 
patarnauti. — Rašykite:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) 
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EVERGREEN 4-3049.

Skaldvtn iams.Nevyksh, 
Sako Uniįistai

Praėjusį sekmadieni 
mod ore viešbuty) 
o d Electrical VK

prezidentas

cinis direktorius

įvyko
Com-
Unit-

raportą,

būk nevo- 
’menio se-' 
Dci'jisingai
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Chambersas, kaip žinia, bu-: 
vo sugautas net 20 kartų me
lagystėje, tačiau džiūrė pati
kėjo juo labiau nei Hissu. To- 
^ėl žmonės ir sako, jog šis 
sprendimas yra išdavas “Šal
tojo karo” politikos, apsuku
sios daugeliui žmonių galvą.

Teisėjas Goddard paskirs 
Tlissui bausmę trečiadienį, 
sausio 25 dieną. Kokią baus
mę jis paskirs, liekasi palauk
ti ir pamatyti.

.Ilisso advokatas Cross pa
reiškė, jog byla bus apeliuota

|į aukštesnįjį teismą. 
' šis teismas buvo antras; pir
majame džiūrė nesusitaikė.

' Sveikinimams rinkti dau
giausiai rūpinasi Leonas Prū- 
seika. . '

Ligi šiol sveikinimus su do
vanomis įteikė sekami čika- 
giečiai:

Po dolerį aukojo’: J. Stan
ley, P. Mikulė'ias, S. Deikus, 
J. Dalidonis, A. Jakienė, ži-

REIKALAVIMAI
Reikalinga viduramže moteris, 

dirbti kaipo namų prižiūrėtoja. Geri 
namai. Turi mylėti vaikus. Guolis 
ant vietos. Alga pradžiai $90.00 j 
mėnesj.

Skambinkite: Esplanade 5-8781.
(1-15)

.jams jų
Kalbėtojas sakė: ii 
u n i j i st u skaldytojai, 
džiausiu pastangų,

p astang os n e p a vy k s. 
500,000 
prie d. 
daugiau

neatskels, kaip 60,000. 
o per pastaruosius tris 
nesiūs unija \gavo 12,000 
jų narių.

Norvegų Ligoninė

mė- 
nau-

Prieš arti 70 metų Brook- 
lyne, netoli Navy Yard, buvo 
įkurta nedidelė ligoninė tam, 
kad joje būtų galima gydyti 
sužeistus norvegus jūreivius ir 
kitus laivų darbininkus - tar
nautojus.

Tai buvo mažytė ligoninė, 
teturinti tik apie 6 loveles, — 
tai buvo ligoninė tik iš vardo.

Per tąjį laiką ligoninė plė
tėsi, augo, šiandien joje yra 
265 lovos, joje veikia 165 gy
dytojai. Ji patapo didžiule 
įstaiga, aptarnaujančia ne tik 
norvegų tautybės žmones, bet 
visokiu tautų.

Praėjusiais metais šitoje li
goninėje gimė 1,661 kūdikio.

Šiuo metu ši ligoninė renka 
aukas, žada surinkti $750,000. 
Už- tuos pinigus ,bus pristaty
ta prie ligoninės naujas “pri- 
dėčkąs,” taipgi pati ligoninė

I bus patobulinta.

GREENWOOD
WINE * LIQUOR STORE

Į. i L 5487 ' r' ' ! ■ T 

iitken & Edward Rutken 
T utkun#) SaVininkĄi.) x •

Kokių reikia, Amerikos, išdirbimo ar i m-
’ f? .* pertuoju kreipkitės pas Rutkunus—

8707 111th St., Richmond Hill, N. Y.
(Prie BMT Jamaica Line Tilth Stoteįs)

arba Telefdnuokite Virginia 7-0700 
ir Rutkunai pristatys jums į natrius.

/ •
Vestuvėms, krikštynoms, gimtadienių pokiliams ir viso
kioms parems į namus, ar į svetaines, Rutkunai atveža 
jums likerius.

Matthew A.
BUYIIS

Miesto švietimo Taryba pa
skyrė $400,000 pinigų įsteigi
mui 13-kos naujų vaikams 
žaislaviečių; jos bus įsteigtos 
prie trylikos pradžios moky-

Rcikalingas vyrąs prie abelno va
lymo darbo (General Porter Help). 
Patyrimas nereikalingas. Pastovus 
darbas. Kreipkitės asmeniškai kas 
dien nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. die
ną. Ar skambinkite tom valandom 
telefonu: EV. 6-3880. Miller Bakery, 
1880 Troutman St., Brooklyn, N. Y., 
kampas Woodward Ave. (12-13)

(Buyauskas)

LAIDOTITVTV 
DIREKTORIUS

pp A NTFŠTM A Q
BROOKLYN, N. Y.

Bendrojo Lietuvių Draugijų 
mn Komiteto

Vci- 
SDS’rinkimas jvyks 

.,/Boni roįroo 27 d.. 8 vai. va
karo i 'lymty Auditorium, Richmond 
TTiU. N Y.

Visi draugiių atstovai 
dalyvauti, nes turime 
svarbių reikalų, aptarti.

(13-14)

kviečiami 
labai daug 
V. Čepulis.

‘ Bedford Avenue 
•’(VjKIYN 11. N V 

■ I r.Vergreen 8-9770

DKIJGS. Ine
405 $o. 4th Street 

Cor. Hewes St.
KLYN, N. Y.BRO(

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi 
kiam reikmenys, {vairūs daikte 

ligonių kambariui reikme- 
griežtai žemas kainas

liai
nys — už

Receptų Specialistai: 
MAX FEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G. 
TeL I EVergreen 7-6288

TELEPHONE 
I

STAGG 2-5048

•'36'"

1 Dr. A. Petriką |j
DANTE GYDYTOJA* g

?21 Ub Street §

BROOKLYN, n y §

tol. EVergreen 7-686H 6
Valandos <5

i 12 rvte 1 8 vakar* ?
* X

Pi*n)i<»dienini-., nždnrvti*

’ • f
> norite gerų pietų.

P’.-

•linkai
p t <n imcr Street

l aisvės Name
Brooklyn,. N. Y.

Kuopiančiai keptos ir virins- rrv 
<>s valgiai Taipgi daržovių i» 

nioninių valgių gražus 
pasirinkirhas

EGZAMINUO.JAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS ’ ' 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY ~ 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

•4MU

RES. TEL
HV 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Lalsnluotas Balsam uoto jas)
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinama kaina ; «
Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios. Duodamo** 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N ¥ 1

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 netaokamai 

visose dalyse miesto
l .aldotuviv Direktoriai

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

TONY’S
UP-TO-DATE

B \RBER SHOP
\ vnn A N A S LEIMON \ *•

V^’UF 
’ (neberia1 •

S S Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN. N Y

Valandos ,
i 2 dienom: 6—8 vakarais' 

Tn Pagal Pasitarimais
Tolefonas E V pt green 1-0208

•*

rO JDW RAP <H GRAND STREET 
s. 11:.!» . , ... A BROOKLYN. N. Y.

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

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

k

EVergreen 1-7729 
’’Vlefnnas •

CofoCMMI

Petras Kapiskas
PALAIKO *

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

, IR ALUS ’ .

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N? Y.

Telefoną*: EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko 

savinAtkat

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgiu 

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

282 Union Ave., Brooklyn, N. Y
’ EVergreen . 4-0612 r • ,




