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Praėjusį šeštadienį teko bū
ti Worcesteryj. Nedaug su-v 
tikau mūsų veikėjų, bet su ku
riais teko pasikalbėti, visi 
piktinasi kryžiokų suruoštu 
“pikietu” ties laisviečių suva
žiavimu.

—Ką jie tuo mojosi pa
siekti ? — klausė draugai.

— Nežinau! — atsakiau. — 
Gero jie mums tai • jau ne
linkėjo.

★
CIO generalinis sekretorius, 

James B. Carey, aną dieną 
viešai pareiškė, kad dabai' jis 
sudarė bendrą frontą su fa
šistais.

šis Carey’o pasisakymas, 
aišku, supurtė tūkstančius 
darbininkų, kurie kovoja už 
išlaikymą demokratinių Įstai
gų Amerikoje.

CIO buvo Įkurta pažangia 
organizacija ir milijonai Ame
rikos darbininkų joje dėjo di
džiulių vilčių.

Bet štai užgula Ameriką 
šaltojo karo politika, prasi
deda raganų gaudymas ir mū
sų CIO vadovybė pasisako, 
kad ji eina išvien su fašis
tais kovoti komunizmą!

Bet Mr. Carey klysta, jei 
jis mano, kad dauguma or
ganizuotų darbininkų jo nau
jam ir atviram politiniam 
“posūkiui” pritars, kad jie eis 
išvien su fašistais kovoti prieš 
progresyves jėgas.

Jau girdisi aštrių reikala
vimų, kad Carey pasitrauktų 
iš CIO vadovybės.

Pagal valdinius duomenis, 
Jungtinėse Valstijose šiuo me
tu yra apie 5,000,000 bedar
bių.
, United Electrical Unijos va
dovybė, kuri veda bedarbių 
statistiką, skelbia, jog šiuo 
metu bedarbių mūsų krašte 
vra apie 6,000,000.

Vadinasi, laikai sunkėja. 
Žmonės nori dirbti, bet ne
gauna darbo.

Skelbiama, jog bedarbių 
skaičius šiemet didės, nepai
sant to, kad bilijonai dolerių 
skiriama karo reikmenų ga
mybai.

Na, ir kai bedarbių skai
čius didėja, tai CIO vadovas 
atsistoja ir pareiškia, kad jis 
darąs bendrą frontą su liau
dies priešais!

★
Mr. Carey tą negarbingą pa

reiškimą padarė konferenci
joje, kuri buvo sušaukta “ko
munizmui k o t, pti.”

Konferencija Įvyko Niujor
ke; joje dalyvavo fašistinių 
organizacijų atstovai. Joje 
dalyvavo ir National Manu
facturers Associacija, aštriai 
kovojanti organizuotus darbi
ninkus.

Nepaisant kai kurių unijų 
vadovų, einančių iš vien su 
kapitalistais, darančių ben
drus frontus su aršiausiais 
darbininkų priešais, darbinin
kų solidarumas visvien reiš
kiasi, jo nebegali palaužti nei

. tokie, kaip Carey.
Štai miestuose jau pradė- 

* ta rinkti maistas, ir rūbai 
streikuojantiems a.n g 1 i a ka
sioms, atsidūrusiems sunkioje 
ekonominėje būklėje.

Šis maisto ir rūbų ir kito
kių daiktų mainieriams rinki
mas turi didžiulės svarbos vi
sam darbininkų judėjimui.

y Nedarbui besiplečiant, di- 
dės darbininkų kovos už būti
nuosius gyvenimo reikalus.

.0 tai reikš, kad darbinin- 
x kai parodys duris tiems, ku- 
p***rie daro bendrus frontus su jų 

priešais, su fašistais!

ORAS. — Apsiniaukę, ne- 
taip šalta, lietus.

T
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GINKLUOTI PADAUŽOS 
AŠARINĖMIS BOMBOMIS 
ATAKAVO STREIKIERIUS
Pati Gloversville Valdyba Suruošė Razbaju

Gloversville, N. Y. — Šio 
miesto valdyba sugabeno iš 
kitur 250 padaužų, davė 
jiems specialių policininkų 
ženklus, apginklavo padau
žas buožėmis, revolveriais 
ir ašarinėmis bombomis ir 
užsiundė ant streikuojan
čių garborių (odos apdir- 
bejų).

Praeita antradieni tie 
samdyti streiklaužiai, su 
vietinės policijos talka, pa
darė žiauriausią razbajų 
pri^s streiko pikietą. Ata
ka o pikietininkus buožė
mis, geležiniais brūkliais ir 
troškinančiomis ašarinėmis 
bombomis.

Gengsteriški užpuolikai

daugelį streikierių sužeidė, 
o vieną moterį taip pavo
jingai sužalojo, kad ji ilgai 
turės ligoninėje gulėti. Kar
tu streiklaužiai “spešialai” 
areštavo visą eilę pikieti- 
ninku.

Pteisinti šiam kruvinam 
! žygiui prieš streikierius, 
! kazioni skebai užtaisė ir 
i bombą vieno fabrikanto na- 
[mui. Ta bomba tik truputį 
grindis praardė. Ji sprogo 
tik ilgokai po to, kai fabri
kantas su savo artimai
siais buvo išėję iš namo..

Jau 8 mėnesiai kai strei
kuoja 1,000 odos apdirbėjų, 
nepriklausomingos unijos 
nariai.

Vėliausios Žinios
PITTSBURGH. — CIO Plieno Darbininkų Unija pa

skyrė pusę miliono dolerių mainierių streikui paremti.

WASHINGTON. — Amerikos valstybės sekretorius.
Achesonas pareiškė, kad neis į jokias derybas su So- 

’ vietų Sąjunga dėl atominių ar naujesnių hydrogeninių 
bombų naudojimo.

Taip Achesonas atsiliepė į tūkstantinius reikalavi-
• mus sulaikyti hydrogeno bombų gaminimą ir tartis su 
Rusija dėl atominiu ginklu uždraudimo.

 “ c ' ':"W
MASKVA. — Sovietinis radijas sakė: Prezidentas 

Trumanas, įsakydamas gaminti hydrogeno bombas, 
užvedė nežabotas ginklavimosi lenktynes.

BROOKLYN, N. Y. — Į jūrinę Jamaica įlanką nu
krito karinis rakietinis lėktuvas. Manoma, kad žuvo ir 
lakūnas.

AMERIKA IR ANGLIJA 
PRIPAŽINO INDO- 
KINOS “IMPERATORIŲ”
Vietnamiečiai Atakuoja Tą Prancūzų Pastumdėlį

ČIANGO TAUTININKAI 
DEPORTAVO SUŽEIS- 

.TUS SAVO KAREIVIUS.
HONG K0NG. — Dau

giau kaip 100 sužeistų bei 
apakintų per mūšius kinų 
tautininkų armijos kareivių 
buvo nuplaukę į Formozos 
salą, Čiang Kai-šeko tvir
tovę. Tautininkų valdžia 
nepriėmė jų ir deportavo į 
Hong Kongą.

Auto. Streikieriai 
Smerkia Trumaną

Detroit. — Chryslerio au
tomobilių Plymoutho sky
riaus 'streikieriai masinia
me susirinkime smerkė 
prez. Trumaną už Tafto- 
Hartley’o įstatymo naudo
jimą prieš streikuojančius 
angliakasius. Tūli kalbėto
jai vadino Trumaną tiesiog 
“streiklaužiu.”
Susirinkimas pasiuntė pri

tarimo telegramą Mainie- 
rių Unijos vadui Jobnui 
Lewisuj.

Stasys Reikauskas 
Rastas Negyvas

Philadelphia.—Delaware 
upėje, arti Vine St., rado 
Stasio Reikausko kūną, 
kaip rašo Evening Bulletin. 
Reikauskas buvo apie 58 
metų amžiaus. Spėjama, 
kad jis nusižudęs. Pasta
ruoju laiku jis buvo me
džiaginiai suvargęs ir pasi
skolino dolerį valgio nusi
pirkti.

Reikauskas buvo plačiai 
žinomas tie tik philadelphie- 

čiams, bet ir kitų kolonijų 
lietuviams.

Laikraščio Evening Bul
letin iškarpą atsiuntė Lais
vei J. Šmitienė. Jinai rašo:

—Kas Reikauską laidos, 
dar nežinia. Jo kūnas yra 
miesto lavoninėj (morgue).

JERUZALE. — šalčiai 
ir sniegų audros sužalojo 
daug augančių vaisių Izra
elio valstybėje.

AMMAN, Jordan. — Ap
snigo net Mirusiųjų Marių 
krantus.

Daugelis Unijistu 
Remia Mainierius

BROOKLYN, N. Y. — 
Jungtinė Baldų Darbininkų 
Unija pasiuntė 600 tuzinų 
kiaušinių streikuojantiems 
Pennsylvanijos mainie
riams.

NEWARK, N. J. — CIO’ 
Darbo Unijų čionaitinė ta
ryba priėmė rezoliuciją, ža
dančią remti angliakasyklų 
streikierius.

NEW YORK. — Interna
tional Workers Order pa
siuntė eilę automobilių su 
lašiniais, miltais, cukrum ir 
kitais maisto produktais 
Pennsylvanijos mainie
riams.

PHILADELPHIA. — De
mokratas senatorius Fran
cis J. Myers telegrama atsi
šaukė į Darbo Federacijos 
unijas, kad darytų spaudi
mą prezidentui Trumanui 
nenaudot teismo indžionk- 
šino prieš streikuojančius 
mainierius.

Paleidinėja Darbininkus 
Dėl Mainierių Streiko

PITTSBURGH. — šešios 
geležinkelių kompanijos ir 
keli plieno fabrikai laikinai 
paleido 25,000 darbininkų, 
sako, dėl anglies stokos.

Pranašaujama, kad jeigu 
400,OO0 minkštosios anglies 
mainierių streikas tęsis dar 
keletą savaičių, tai dėl ang
lies trūkumo bus paleista 
iki 100,000 geležinkeliečių 
ir kitų darbininkų.

Philadelphia, Pa.
Mirė Elizabeth Macey
Vasario 6 d. mirė mano 

motina Elizabeth Macey, 
6242 Gillespie St., Philadel- 
phijoj. Kūnas pašarvotas 
Lambie Funeral Parlor šer
meninėje, 6621 .Frankford 
Ąve. Bus palaidota Holy 
Sepulchre kapinyne.

Šią liūdną žinią telegra
favo Laisvei Mrs. McCunas.

NEW YORK. — Trys Darbo Federacijos Maliavoto- 
jų Unijos skyriai pasižadėjo remti angliakasių streiką; 
pareikalavo, kad prez. Trumanas nevartotų indžionkši- 
no prieš mainierius ir kad pašalintų Robertą Denha- 
mą, valdinės Darbo Komisijos advokatą, kaip darbinin
kų priešą.

LONDON. — Sovietinė žinių agentūra Tass įtarė 
popiežių, kad jis padeda Jungtinėms Valstijoms kurs
tyti karą prieš Sovietų Sąjungą ir prieš liaudies de
mokratijas rytinėje Europoje.

WASHINGTON. — Jungtinė Elektrininkų Unija 
apskaičiavo, kad šioje šalyje yra 6 milionai bedarbių, 
o ne 4,800,000 kaip skelbia prekybos departmentas.

NEW YORK. — General Motors automobilių korpo
racija per ketvirtį metų gavo 65 milionus dolerių gry
nų pelnų kaip dividendų.

Iš tos sumos 26 milionai teko DuPontams, kuriems 
priklauso 40 procentų tos korporacijos Šerų.

DuPontai taipgi traukia -didžiulius pelnus iš val
džios užsakįymu gaminti atomines bombas ir kitus ur
minio žudymo įrankius.

WASHINGTON. — Prez. Trumano paskirta komisi
ja, pagal Tafto-Hartley’o įstatymą, pradėjo apklausi
nėti Mainierių Unijos pirmininką Johną Lewisą ir 
minkštųjų angliakasyklų kompanijas kas liečia ginčus, 
dėl kurių sustreikavo 400,000 mainierių.

Kompanijų atstovai sakė, būk Lewis dar neparodęs 
“net ko jis nori.”

Lewis atšovė: “Begėdiškai meluojate!”
Tyrinėjimų komisija, duos prezidentui raportą ne vė

liau kaip ateinantį pirmadienį.
Įžiūrima, kad prezidentas paskui reikalaus teismo 

inclžionkšino prieš Mainierių Uniją.

APELIACIJŲ TEISMAS PRATĘSĖ PARANKAS 
KOMUNISTU VADŲ ADVOKATAMS

New York. — Federalįs 
apygardos apeliacijų teis
mas antradienį svarstė ko
munistų advokatų prašy
mą, kad panaikintų baus
mę, kurią tiem advokatam 
skyrė apskrities teisėjas 
Haroldas Medina.

Apeliacijų teismas atidė
jo savo sprendimą, bet nu
tarė sulaikyti kalėjimo bau
smę jiems iki gegužės 2 d., 
paliekant juos laisvėje po 
tais pačiais užstatais.

Medina nuteisė 30 dienų 
iki 6 mėnesių kalėti penkis 
komunistų advokatus ir 
Eugene Dennisą, Komunis
tų Partijos sekretorių, ku
ris gynėsi kaip pats savo 
advokatas, teisme prieš 11 
komunistų vadų.

Teisėjas Medina siuntė 
komunistų advokatus į ka
lėjimą už tai, kad jie, gir
di, “paniekinę teismą.” Pa
niekinimą jis atrado tame, 
jog advokatai protestavo, 
kad Medina neteisingai, 
vienpusiškai veda bylą.

Medinos nuteistųjų advo
katai nurodė apeliacijos 
teismui, kad jeigu bausmė

jiems nebūtų panaikinta, 
tai būtų ženklas ir kitiems 
teisėjams urmu sauvališkai 
bausti nepatinkamus jiems 
advokatus.

Tardomas Kapitonas už 
Karo Laivo Įklampinimą

NORFOLK, Va. — Lai- 
vyno komisija tardo karo 
laivo Missouri kapitoną 
Wm. D. Brown’ą, kodėl tas 
milžiniškas laivas buvo įva
rytas į dumblyną. Plaukimo 
nurodinėtoj as (navigato
rius) liudija, kad kapitonas 
nepaisė jo nurodymų.

Missouri, 44,000 tonų, 
išbuvo įklimpęs per 15 die
nų, iki 20 kitų laivų ištem
pė jį iš dumblo.

Kapitonas tapo bent 
dviem savaitėm pašalintas 
iš tarnybos, kol karinio lai
vyno komisija padarys 
sprendimą.

I ..................................... ....

Morelia, Mexico. — 
Susikirtime tarp policijos ir 
fašiįtupjančių sinarųuistų 
užmušta 5 asmenys.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos ir Anglija pripa
žino “imperatoriaus” Bao 
Dai valdžia Indo-Kinai, 
Francijos kolonijai pietinė
je Azijoje.

Francijos valdžia nese
niai paskyrė Bao. Dai val
dovu visom trim Tndo-Ki- 
nos valstijom —Vietnamui, 
Kambo.dijai ir Laos’ui.

Karo metu Bao Dai ben
dradarbiavo su japonais, 
prieš Angliją, Ameriką ir 
kitus talkininkus.

Pastaruoju laiku Ameri
kos diplomatai darė spau
dimą Franci j ai, kad grei
čiau sugrąžintų Bao Dai 
kaip Indo-Kinos valdovą.

Anglų Liberalai Siūlo 
Uždraust H-Bombas

LONDON. — Anglijos 
Liberalų Partija siūlė, kad 
visos pasaulio valstybės su-' 
sitartų uždraust senąsias 
atomines bombas ir naują
sias (busimąsias) hydroge
no bombas naudoti.

Liberalų vadas Samuel, 
kalbėdamas “aukštajame” 
Anglijos seimo (lordų) rū
me, pareiškė, jog vakariniai! 
kraštai galėtų bent tiek su
sitarti su Rytais (Sovie
tais), kad nei vieni nei ki
ti nepradės vartoti tokių 
bombų, bet jeigu kas būtų 
užpultas atominėmis - hyd
rogeno bombomis, tai turė
tų teisę gintis tokiomis pat 
bombomis.

Liberalai siūlė premjerui 
Attlee’ui tartis tuo klausi
mu su Sovietų Sąjunga. At
tlee atmetė pasiūlymą.

Pavarytas Pašto Valdininkas 
Kaip Štampų Mekleris

WASHINGTON. — Jun- 
gtinių Valstijų pašto de
partmentas pašalino iš tar
nybos Haroldą F. Ambrose, 
specialų generalinio pašto 
viršininko padėjėją, kaip 
paštaženklių meklerį. Jis 
gaudavo $10,000 algos per 
metus.

Ambrose pasakodavo sa
vo kostumeriams, kad pir
kęs senų brangių užsieninių 
paštaženklių; pardavinėda
vo juos už “pusę kainos” ir 
užtikrindavo, kad “jeigu 
jūs tuos paštaženklius ki
tiems parduosite, tai gausi
te bent 50 procentų pelno.”

Tuo būdu Ambrose išsu
ko šimtus tūkstančių dole
rių iš štampų biznierių, net 
iš Wall Stryto bankininkų.

WASHINGTON — John 
L. Lewis sakė, jog mainie- 
riai, dirbdami tris dienas 
per savaitę, prikasą užten
kamai anglies.

PARYŽHJS. — Grafas G. 
de Boisrouvray paskelbė, 
kad jo pačiai išvogta $714,- 
800 vertės perlų, deimantų 
ir kitų brangumynų. ’

Jungtinių Valstijų val
džia, pripažindama Bao 
Dai, sako, kad jis valdysiąs, 
girdi, tris “savistovias” In
do-Kinos valstybes, kurios, 
tačiaus, priklausys Franci
jos imperijai.

CANBERRA, Australi
ja.—Australų valdžia taip
gi pripažino Bao Dai Indo- 
Kinos imperatorium.

Sovietų Sąjunga ir Kini
jos Liaudies Respublika 
pirmiau pripažino Demo
kratinę Vietnamo Respubli
ką su prezidentu Ho Či 
Minhu.

Vietnamo respublikieciai 
juo labiau pasmarkino savo 
karą prieš francūzus ir jų 
pastumdėlį Bao Dai. Jie yra 
išlaisvinę nuo francūzų 
bent 70 procentų Vietnamo 
žemės.

Visose trijose Indo-Kinos 
dalyse — Vietname, Kam- 
bodijoj ir Laose — yra 27 
milionai gyventojų.

Prancūzai Prisipažino 
Šnipavę prieš Lenkiją

ŠČECIN. Lenkija. — Bu
vęs Francijos kpnsulato se
kretorius Andre S. Robin- 
eau ir kitas francūzas, Gas
ton Druet.’prisipažino teis
me, kad jiedu šnipinėjo ži
nias apie Lenkijos ginkluo
tas jėgas, pramonę ir poli
tika. Tokias žinias jiedu 
nerleidinėdavo Francijai, -o 
Francija dalindavosi jomis 
su amerikonais ir anglais.

Kartu teisiami ir keturi 
lenkai, kurie šnipinėjo fran- 
cūzams. Vienas lenkas jau 
taipgi prisipažino.

“Gailestinga” Tėvo 
Žmogžudė Išteisinta

BRIDGEPORT, Conn. — 
Teismo džiūrė išteisino stu
dentę Carolę A. Paight, ku
ri “iš pasigailėjimo” nužu
dė savo tėvą, policijos sar- 
žentą, sirgusį nepagydoma 
vėžio liga.

Džiūrė patikėjo Carolės 
advokato tvirtinimui, kad 
Carolė buvo “laikinai pami
šus,” kuomet nušovė skau
džiai sergantį tėvą.

Dingo Lėktuvas, Ieškojęs 
Kito Dingusio Lėktuvo

YUKON. — Nežinia kur 
dingo karinio Amerikos 
transporto lėktuvas C-47, 
kuris ieškojo 0-54 lėktuvo, 
nukritusio į sniegynus pirm 
dviejų savaičių. Supranta
ma, jog su C-54 lėktuvu, žu
vo 42 kariškiai ir viena mo
tina su vaiku. •

Dabar dingusiame C-47 
lėktuve buvo 12 kariškių.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
DU KARDINOLAI IR 
PROJEKTAS X

Labai įdomi istorija su 
mūsų šalies vyriausybės į- 
steigtu slaptu “Projektu 
X”. Spaudoje mažai apie 
tai rašoma. Kai išgirstame, 
kad ten ir ten tapo susekti 
ir suimti žmonės, kurie šni
pinėjo Jungtinėms Valsti
joms,' tai reikia" žinoti, jog 
tai darbas “Project X”. 
Tam projektui valdžia iš
leidžia daug milijonų dole
rių. Visa projekto veikla y- 
ra slapta.

Arnold Sroog patiekia in
formacijų apie “Project X” 
pasimbjima1 Europoje, ku
riame įvelti net' du katalikų 
bažnyčios kardinolai, — a- 
merikietis kųrdiiiolas Spell- 

1 man ir vengras kardinolas 
Amerikos lietuviams yra būtina žinoti, kad vasario Mindszenty. Sroog rašo:

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA
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Fašistinis Raketas ir Lietuvos Nepriklausomybė
Klerikalų, menševikų ir smetonininkų laikraščiai per

pildyti šauksmais apie vasario 16 dieną. Tai esanti Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbimo diena ir visi Ameri
kos lietuviai turį tai atžymėti; Kaip atžymėti? Žinoma, 
sukraunant Amerikos Lietuvių Tarybos raketieriams 
tūkstančius dolerių, kad jie galėtų kurstyti Amerikos lie
tuvius prieš jų senąją tėvynę.

Chicagos dienraštis Vilnis teisingai rašo:

“Kai Europoje karas pa
sibaigė, Allen Dulles, OSS 
čyfas, įsakė savo slaptų a- 
gentų armijai pradėti veik
ti pagal Projekto 'X Pirmo
jo Plano nustatytas gaires, 
būtent, kad reakcinės val
džios užgrobtų galią Ryti
nėje Europoje.

“Vengrija buvo pasirink- 
I ta ta šalis, į kuria turėjo bū
ti atkreipta daugiausia dė
mesio. Dulles ir jo viršinin-

16 diena (1918 m.) nebuvo tikros nepriklausomybės gim
tadienis. Tegul liudininku mums būna tos pačios Naujie
nos. Štai ką jos rašė apie vasario 16:

“Vasario 16 dieną (1918 m.) nepriklausomybės paskel
bimas buvo padarytas niekeno ne.rinktds Lietuvos Tary
bos, kuri paskui tą paskelbimą pati paniekino, sutikda
ma atiduoti vyriausią valdžią Lietuvoj vokiškam kuni
gaikščiui Urachui. Vasario 16 gal pasiliks tiktai, kaipo 
biurokratų ir atžagareivių šventė.”

Taip juodai ant balto buvo parašyta Naujienų num. 
iš vasario 12 d., 1924 m.

Čia reikia atsiminti, kad tas Naujienų nuosprendis ne
buvo padarytas įkarščio momente, ant tų karštų pėdų, kaf turėjo vilties*" čionai lai- 
bet praslinkus šešeriems metams po to dokumento pa-1meti. Mat, Vengrija buvo 
skelbimo,!” _ | per visą tūkstanti metų val-

Bet dabar tos pačios Naujienos ir jų idėjinė kopija doma fįodalistinės ir fašis- 
So. Bostono Keleivis sušilę agituoja už vasario 16 die- tinės reakcijos,. Ji buvo ka
nos “nepriklausomybę” ir reikalauja, kad Amerikos lie- ro pakrikdyta ir sugriauta, j 
tuviai gausiai aukotų į Amerikos Lietuvių Tarybos kiau- ' joje buvo nemažai žmonių, 
ra kišenių. I kurie sutiko tokį suokalbį

Toliau Vilnis rašo: į paremti, tai buvusieji kari-
“Amerikos lietuviams privalu žinoti ir tūli kiti faktai ninkai, nariai fašistinės 

apie Lietuvos Tarybų, kuri paskelbė vasario 16 dokumen- Arrow Cross organizacijos, 
tų. ir, aišku, senoji valdančioji

1) Gruodžio 11 dieną, 1917 metų, Taryba pasisakė už klasė. Apart to, šis suokaL 
amžinus ryšius su Vokietija ir už konvencijas su Vokie-'bis buvo tiesioginiai palai- 
tija karo, susisiekimo,'"bendrų sienos muitų ir bendrų 
pinigų klausimais. Tas nutarimas sukėlė protestų audrą 
net socialdemokratuose ir Vilniaus socialdemokratų or
ganizacija pareikalavo, kad Kairys ir M; Biržiška išeitų 
iš Tarybos.

2) Vasario 16, 1918 m. buvo priimta kita rezoliucija 
apie Lietuvos nepriklausomybės paskelbimų, jau be kon
vencijų. Norėta pasirodyt ‘kovotojais.’ Bet tuoj po to, ko
vo 23 d. Lietuvos Tarybos delegacija (Šaulys, kun. Stau
gaitis ir J. Vileišis) įteikė Vokietijos kancleriui raštų, 
kuriame juodai ant balto pasakyta, kad “Taryba stovi už 
Lietuvos santykius su Vokietija, kaip jie suformuluoti 
Tarybos nutarime 1917 m. gruodžio 11.” Taigi, ištikrųj.ų 
Taryba visiškai neatmetė amžinų ryšių su Vokietija. Tuo 
pasiremdama kaizerio valdžia ir pripažino Lietuvos “ne
priklausomybę !”

3) Liepos 11 dienų ta pati Taryba nutarė pakviesti 
Lietuvos karalium nusususį vokiečių princų von Urachų, 
kurį surado negarbingos atminties ( prelatas Alšauskas. 
Tuo dar labiau patvirtinti amžini ryšiai su kaizerine Vo
kietija. Tuomet net tokie oportunistai, kaip Kairys, Na
rutavičius, M. Biržiška ir Vileišis išėjo iš Tarybos.

Tai ve kokios rūšies nepriklausomybę kepė Lietuvai 
Tarybon susispietę niekeno nerinkti politikieriai.

Jų planus pakrikdė tik Spalio revoliucijos įtaka, ku
ri karo pabaigoje buvo labai stipri visoj Lietuvoj ir me
tų pabaigoje prasidėjusi revoliucija Vokietijoj. Tų pačių 
metų pabaigoje Vilniuje įsikūrė Lietuvos darbininkų ir 
valstiečių tarybinė valdžia, kurios priešakyje atsistojo 
Vincas Mickevičius-Kapsukas. Dabartinė Tarybų Lietu
vos valdžia yra logiškas tęsinys Mįckevičiaus-Kapsuko 
valdžios.”

nariai fašistines

komas galingiausio reakci 
jonieriaus visoje Vengri jo 
j e, atseit,., katalikų bažny

.įsakymus vienoje ar kitoje 
1 formoje ėmė iš Jungtinių 
| Valstijų atstovybės Buda
pešte. Iš visų veikliausias 
Amerikos agentas buvo at
stovybės sekretorius leite
nantas pulkininkas Peter 
Kopcząk, kuris palaikė ry
šius su visais suokalbio laip
sniais. Šis Kopczak vėliau 
buvo sučiuptas imant Tary
bų Sąjungos okupacinės ar
mijos Vengrijoje nuotrau- 

jkas. Taip pat buvo įvelti 
Jungt. Valstybių ministrai 
Vengrijoje H. F. Arthur 
Schoenfeld ir jo įpėdinis 
Selden Chapin.

“Kuomet politikierių suo
kalbis ėjo pirmyn, kitas 
Projekto X agentas taip pat 
'darbavosi sunkiai. Jis turė
jo du darbu: padėti politi
kierių suokalbiui ir pasiųs
ti slaptas informacijas tie
siai savo viršininkams Pro
jekte X. Tuo agentu buvo 
kardinolas Mindszenty.

‘‘Mindszenty buvo labai 
svarbus asmuo Projektui X 
todėl, kadangi jis turėjo 
daug susisiekimo būdų. Jis 
palaikė tiesioginius ryšius 
su Jungt. Valst. atstovybe, 
turėdamas keletą pasitari
mų su Selden Chapin. Kita 
jo darbo metodą buvo pa
naudoti šnipų klikų, kurią 
suorganizavo Vengrijos Ka
talikų Akcijos direktorius 
Sigmond Mihalovics, kuris 
savo darbą vedė iš užsienio, 
kuomet Vengrijoje jam pa
sidarė per karšta. Jis dirbo 
iš Austrijos, palaikė ryšius 
su kardinolu Mindszenty 
per anglų agentą, kolegijos 
profesorių Belą Ispanky. ši 
klika turėjo ištisa slaptų 
paslų grupę.

“1946 metų kovo menesį 
buvo pradėta organizuoti 
nelegališka militarinė orga
nizacija komandoje buvusio

čios galvos, kardinolo Mind- ka*™jnko Paul Jacyko.
G ’ i “ IVT'ihcdnVincin klikn tr

* * *
Nuo to laiko, kai Lietuvos žmonės pasirinko socialis

tinį kelią, klerikalams, menševikams ir smetonininkams 
vasario 16 diena pasidarė riebiausio rak-eto diena. Kas
met jie išverkdavo iš savo suklaidintų pasekėjų tūkstan
čius dolerių, kuriais paskui apskritus metus galėdavo 
nuodyti fašistine propaganda ne tik lietuvius, bet ir 
abelnųjų Amerikos visuomenę. Apskritus metus tarybi- 
ninkų vadai turėdavo iš ko landžioti po Washingtono 
kanceliarijas su savo “Lietuvos išvadavimo” planais ir 
ūžti puošniuos-e hoteliuose.

Gaila tų, kurie tiems Lietuvos priešams aukodavo. Ge
rai tik tasr kad tokių minkštadavių vis mažiau ir mažiau Sulyok,. 
atsiranda. Plačiosios Amerikos lietuvių masės seniai nie-1 
ko nebeturi su Amerikos Lietuvių Tarybos fašistiniais 
planais. Tai puikiai įrodė tarybininkų vajus surinkt šim
tų tūkstančių dolerių. Vajus baigės didžiausiu fiasko.

Šitas hustojimas aukoti tarybininkams turi didelės po
litinės reikšmės. Viena, jis parodo eilinių žfrionių neteki
mų pasitikėjimo savo vadais. Antra, tas parodo jau ir 
tų- srovių žmonių politinį brendimų, blaivesnį žiūrėjimų 
į Lietuvų ir jos ateitį.

Vis daugiau ir daugiau Amerikos lietuvių įsitikina, 
kad Lietuva pasirinko išmintinga,kelių, kai jinai nusi
kratė. dvarininkus, kapitalistus ir fašistinius smaugikus.

szenty.
“Prieš šitas galingas jė

gas Vengrijos žmonės galė
jo išstatyti tik savo locnas 
jėgas, Komunistų Partijos 
suorganizuotas ir vadovau
jamas, — partijos, kuri per 
$isų savo” pirmesnį gyveni
mų buvo nelegališka ir ku
rios eilės buvo praretintos 
per dvidešimt penkis metus 
siautėjusio fašizmo.”'

Visos reakcinės spėkos 
buvo susispietusios į taip 
vadinamų “Mažažemių Par
tijų”, kuri 1945 metų rinki
muose laimėjo 57 procentus 
balsų. Tų dešiniųjų reakci- 
jonierių tikslas buvo nepri
leisti žemės reformos ir 
pramonės nacionalizacijos. 
Paskui pasigrobti visų galių 
ir įsteigti savo fašistinę 
diktatūrų.

Sroog rašo:
“Mažažemių Partijos va

dai — premjeras Ferenc 
Nagy, Bela Kovacs ir Bel 
Varga, tuojau užniesgė ry
šius su slaptuoju Projektu 
X ir tuo patim laiku įstojo 
į Vengrijos Nacionalį Fron-

“Kovacs užmesgė ryšius 
su pabėgėlių fašistine Ven
grijos Armija, kuri tuo lai
ku buvo Anglijos zonoje 
Austrijoje; per agėntų San
dor Raffay.

“Kiti dešinieji vadai, ku
rie buvo' į tų suokalbį įvelti, 
buvo bankininkas Daszoz 

monarchistas Zal- 
ton Pfeiffer ir taip vadina
mas valstiečių vadas Imre 
Kovacs. Visa ši grupė įkūrė 
savo viešosios organizaci
jos slaptų aparatų ir pradė
jo ruoštis galios užgrobi
mui.

“Visi šie ^suokalbininkai

Mihalovicso klika, aplai-

-> PASTABOS
Tysliava “Vienybėje” noje randasi dipukų tarpe 

skelbia, kad šventame rašte daktaras J. Mačernis ir jis 
esą pasakyta: “laimingi tie, 
kurie valdo.”

Jeigu šventus raštas pa
laimina tuos, kurie valdo, 
jeigu kunigai bažnyčiose 
meldžiasi už carus, tai ko
kią moralę teisę jie dabar

kydama raportus nuo kuni
gų, kurie ėmė įsakymus iš 
kardinolo Mindszenty, šni- 
piškus pranešimus apie Ta
rybų okupacines jėgas siun
tinėjo į Jung. Valst. slapto
sios policijos centrus Aus
trijoje.

“Iš savo pusės kardinolas 
Mindszenty vedė savo planą 
dėl fašistinio užgrobimo ga
lios, kad pačiam tapti Ven
grijos premjeru, kaip kad 
Graikijoje buvo arkivysku
pui Damaskinos Anglijos 
pavesta galia.

“Jis vedė tiesiogines de
rybas su Jungt. Valst. at
stovais Vengrijoje, o kuo
met 1947 metais lankėsi A- 
mer 
tarėsi su ištremtu arkiduku I . .. . v. . v . .
Otto Hapsburg, kuris dar’Amerika siunčia Kai-sekui 
vis pretendavo į Vengrijos daugiau kalinių pabu ų, 
sostą, nors monarchija bu-l^ai daugiau tuies Kini- —---- v —

jos liaudies valdžia, kun n | “Draugas” sakosi skel- 
dabar apginkluoja savo ar- Kristaus mokslų. Ka-

esąs “filosofijos ekspertas.”
Sakoma, kad. nėra rube- 

žiaus, kur baigiasi filosofi
ja ir kur prasideda' bepro
tystė. J-eigu Mačernis yra 
“filosofijos ekspertas,” tai, 
veikiausiai, jis randasi fi-

turi burnoti prieš Lietuvos,i“j°s Pabaigoj h’ibepro- 
Rusijos ir kitiĮ šalių vai- , Prad™b Vadinasi, 
džias? Juk per visą laiką ®10L ne.isl.1vsa!lla KIausl" 
Ifiinitrni ekplhiS Irarl Viplrvip- Olą MaCeillis ĮSI 1S . . .kunigai skelbė, kad kiekvie
na valdžia yra nuo dievo, o 
dabar, kuomet įsikūrė dar
bininkiškos valdžios, tai jau 
jos ne nuo dievo, bet nuo 
velnio.

Iš Philadelphijos turkiš-
meicUb ^Įk laivu iusta 300 tan_

akoje, Chicagoje slaptai rnrnin7nq ‘ qaion Lai5c- „n ovIridnVn 1 01 m0Z0S SaiOll. L,ai

vo panaikinta 1945 metais. 
Tam savo darbui kardinolas 
Mindszenty gavo nuo New 
Yorko kardinolo Spellmąn 
net trisdešimt tūkstančių 
doleriu!

“Viso to plano branduo- 
lis buvo tame, kad sudaryti 
tokias sąlygas Vengrijoje, 
jog Jungtinės Valstybės tu
rėtų pasiteisinimą ginkluo
tomis jėgomis įsimaišyti ir 
jėga padėti fašistiniam re
žimui įsisteigti.’’

Bet, kaip jau žinoma, visi 
suokalbininkai buvo laiku 
susekti ir suimti. Pats kar
dinolas Mindszenty pateko 
kalėjimai!. Aišku, kad kar
dinolas Spellman nebeatga
vo tų $30,000.

Reikia, suprantama, ži
noti, kad kai Vengrijoje 
suokalbininkai buvo teisia
mi, minėti Jungtinių Vals
tybių ministrai griežtai pa
neigė ką nors turėję su suo
kalbiu. Taip pat mūsų vy
riausybė pareiškė, kad jinai 
nesikėsino kištis į Vengri
jos vidinius reikalus.

mijų amerikiniais ginklais, 
paimtais iš Kai-šeko.

Atviriau Kalbant
%

Liudas Dovydėnas “atvi
riau kalba.” Šį persimetėlį, 
išdaviką ir provokatorių 
pradėjo, “savieji” pulti ir 
plūsti. Jųdoms sunku amži
nai slapstytis po melo ii’ 
klastos kauke, — jie galų 
gale patys lenda į kilpą. 
Taip atsitiks ir su Dovydė
nu Liudu. Jisai 1950 m., 
sausio 7 d., Draugo 5 Nr., 
“atviriau k a 1 b ė damas”, 
griaudenasi ir, savo viršu
tinę lūpų dar labiau tampy
damas, lyg per ašaras, pra
šo pasigailėjimo. Mat, “Lai
svėje ir Vilnyje pila šmeiž
tų sriautų ant tremtinių 
galvų. O šimtai balsų ir bal
selių tai kartoja visoje A- 
merikoje. O kas už tremti
nius užstoja? Keli palaidi 
balseliai”... “Tremtiniai bu
vo naciai, komunistai, trem
tiniai eina į organizacijas, 
jas nori ūžgrobti, nori se
nųjų ateivių vietas, algų la
pus, titulus pasisavinti.”...

Ar galima dar atviriau 
kalbėti if daugiau tiesos pa
sakyti? Liudas Dovydėnas 
išsijuosęs nori įrodyti išti
kimybę savo šios dienos 
globėjams, bet prisipažįsta, 
kad 1940 metais Lietuvoje 
liaudies seimo rinkimuose 
balsavo trys milijonai (mu
sų pabraukta) Lietuvos gy
ventojų už 79 liaudies seimo 
kandidatus, vėliau —- atsto
vus. Tai ir aš gerai prisime
nu. Prisimenu 1940 metų 
liaudies seiman rinkimų 
dienas. Seniai, ligoniai —

Rašo JONAS MOLIS

Juos pradeda pasiekti tiesa apie Lietuvų. Joks fašistinis 
alasas, keliamas spaudoje, nebegali apglušyti ir užhip
notizuoti' kunigų, menševikų ir smetonihinkų pasekėjų.

visi veržėsi balsuoti. Kaime 
virtinės vežimų traukė vieš
keliais ir plentais į balsa
vimo taškus. Miestuose iš 
pat ryto stovėjo eilės prie 
balsavimo urnų. Nepašte- 
bėjau, kad kas būtų varu 
policijos, milicijos ar karei
vių Varomas. Tubmet teko 
ir Liudų Dovydėnų susitik
ti. Džiūdavo jisai. Ir kas 
galėjo tada pamanyti, kad 
po jo Šypsena slypi pikta iš
davystė, kad tasai judrus 
žmogus — ne kas kitas, kai 
vien provokatorius?

Liudas Dovydėnas Drau
ge, “atviriau kalbėdamas”, 
sako: ”Į liaudies seimų aš 
atėjau... kaip priešbolševi- 
kinės rezistencijos; vienas iš 
pirmųjų dalyvių... Buvo nu
tarta eiti į įstaigas, užimti 
postus”.;. Atvirai pasisaky
ta. Bet kas su tais trimi 
milijonais balsavusiųjų ūž 

(Liudų Dovydėnų, kaipo liau
dies draugą, rašytojų, pub
licistų? Jeigu jisai šiandien 
švaistosi savo fašistinėmis 
“dorybėmis”, kodėl jisai ta
da nepasisakė atvirai—pro
vokatorius esųs? Jei tai pa
daryti nedrįso, tai galėjo 
savo kandidatūra “nuimti.” 
Bet, matyt, Dovydėnas kar
jeristas, garbėtroška, tada 
nenumatė, kad greitai jam 
bus proga fašistams pasi
tarnauti ir dar nenumatė, 
kad tie fašistai, Tarybinių 
Armijų spaudžiami, 
rėš,, gi Dovydėnas, 
jiems pasitarnavęs, 
sprukti.

Mes žinome daug rašyto
jų ir publicistų, kurie atvi-

(Tips a Srčlame pusi.)

subi- 
daug 
turės

“Draugas” neapsakomai 
susijaudino Kai-šekienės iš
važiavimu iš Amerikos For- 
mozos salon. Veikiausiai, 
užgiedojęs “Verkit .aniolai, 
verkit dvasios šventos, nes 
Kai-šekas Formozon’jau iš
tremtas,” pareiškia, kad 
“Kinija jau atiduota komu
nistiniams. bestijoms” ir 
smerkia Washingtono val
džią, prileįdusia prie to.

“Vienybėje” tūlas V. Či
žiūnas, rašydamas apie di-.l 
pūkų užpuolimą ant lietu
vių surengto mitingo ir iš- adatas skylę
daužymų “Vilnies” . 
sako, kad tai esąs “tinka
miausias metodas.”

Veikiausiai V. Čižiūnas

zin ar ir Kristus paprastų- s 
ją liaudį vadino “bestijo-/ 
mis,” o muitininkus garbi- 

i no? Juk, rodosi, Kristus yra 
pasakęs, kad lengviau kup
ranugariui bus perlįsti per 

!. negu turtuo-aauvvo llu uviv

langų, iįams įeitį dangaus karalys-
ten. 0 juk Kai-šekas ir visa 
jo klika priklauso prie tur
tuolių. Taigi “Draugas” ir

yra vienas tų, kurie, Smeto- Kristų turėtų išplūsti, kai])
nos suorganizuoti, užpuolė 
liaudininkų valdžia, prieša
kyje su prezidentu K. Gri
nium ir užtupdė ant Lietu
vos liaudies sprando Smeto
nų su visa jo klika. Todėl 
jis pripažįsta tokius užpuo- Neseniai čia buvo suteikta 
limus “tinkamiausiu meto- sutvirtinimo 
du.” 210 katalikų.

kad Kinijos liaudį plusta ...

“Drauge” skaitau: “Hi- 
rošimos mieste, kuris buvo 
sunaikintas atominės bom
bos, vėl atgyja gyvenimas.

ir tą dieną visiems pasi 
melsti.

Kunigų “Darbininke” tū
las Pr. Al. rašo: “. ..iš cha
otiškojo Rytų Vokietijos 
pragaro dienų ir naktį vis 
tebeplūsta pabėgėliai į va
karų Vokietijos sritis.”

Pasirodo, kad rytų pra
gare dabar jau nepasiliks 
nei vieno velnio, visi susi
kraustys į vakarinės Vokie
tijos sritis. Veikiausiai jau 
ir antikristas su savo pe
čiumi persikraustė iš pra
garo į vakarinę Vokietiją.

“Darbininkas” praneša, 
kad Bostone rengiamos iš
kilmės 12 d. vasario minė
jimui Lietuvos nepriklau
somybės. Jis rašo, kad su
kakties minėjimas prasidės 
Šv. Petro bažnyčioje iškil
mingomis pamaldomis Lie
tuvos išlaisvinimo intencija, 
Į iškilmes pakviesti kalbė
tojai — prof. Mykolas Bir
žiška, socialdemokratas; S. 
Sužiedėlis, Juozas Tysliava 
ir “Keleivio” redaktorius 
Jonuškis.

Visos paklydusios avelės 
grįžta Kristaus avinyčion...

Jugoslavija prašo iš A- 
merikos naujos paskolos. 
Spauda rašo ,kad Washing
tone paskolos klausimu einą 
slaptos derybos.

Veikiausiai Tito turės ko
kių naujų šunybę iškirsti 
Sovietų Sąjungai, kad ga
vus paskolų, nes kitaip slap
tai nesitartų.

Marijonų organas “Drau
gas” praneša, kad Argenti-

i

sakramentas n
—;------  Dabar* jeigu ten vėl bus

Amerikos Lietuvių Tary- mesta atominė bomba, tai 
bos vykdomasis komitetas:jau 210 katalikų ji nepalies, 
šaukia minėti 16 vasario'nes gavo “sutvirtinimo sa- 
sukaktį. ikramentą.”

Šios tarybos sekretoriusį ^... . . 2
P. Grigaitis turėtų pasiūly-l salose maiistų_vie- 
ti rengėjams užpirkti ek-llll?olls. * <Ule1 s.e’
zekvijas už Smetonos dūšia 11 ’ n1’’ aiPįrašo klerikalų spauda, tapo 

įšventinti kunigais, pirmie
ji buvusių kanibalų (žmog- 
ėdžių) ainiai.

Iš kanibalų į kunigus, 
tai tikrai katalikų dvasiški- 
ja gali džiaugtis 
tokių kolegų...

Vargonų yra 
ir elektroninių.
bažnyčiose vartojami vamz
diniai. Kompanija, išdir
banti elektroninius vargo
nus, bėgiu dvejų metų dar
bavosi, kad katalikų bažny
čios pirktų elektroninius 
vargonus, bet popiežius 
griežtai buvo uždraudęs.

Dabar klerikalų spauda 
skelbia, kad “šventa apeigų 
kongregacija” davus leidi
mą vyskupams įsteigti elek
troninius vargonus ten, kur 
esą negalima gauti vamzdi
nių.

Kompanija “patepė” po
piežių, kad pripažintų “vel
nio išradimų” bažnyčiose 
vartoti, tai tas sutiko. Bet 
dabar turės tepti ir vysku
pus, kad pastarieji “negalė
tų” gauti vamzdinių.

Veikiausiai ir Šventam 
Petrui reikės “teptelti,” 
kad įleistų per savo varte
lius dangaus karalystėn?

Kungas B. Paulius “Dar
bininke” aiškina, kad susi
tuokimas esųs naujo ĮstAtv- 
mo sakramentas, ir 
“didelė slaptybė.”

padinės tą slaptybę labai 
gerai žino ir niekam neiš
duoda. Tik Brooklyne kuni
go Petkaus gaspadinė buvo 
žiopla ir parapijonų susirin
kime tų “slaptybę” išblio
vė... V. Paukštys,

2 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith.Daily)— Ketv., Vasario 9, 1950

susilaukus

vamzdinių
Kataliku



ATAKA ANT SPAUDOS LAISVES
Nuo tu laiku, kuomet 

K, Ir r

John Peter Zenger buvo į- 
kalintas 1734 metais dėl ,to, 
kad jis ryžtingai laikėsi sa
vo teisės savo laikraštyje 
spausdinti tiesą, kokia jinai 
jam atrodė, Amerikos žmo
nės kovojo išlaikyti spaudos 
laisvės principą.

Vienu iš pamatinių lais
vos spaudos principų yra 
teisė laikraščių redakto
riams reikšti savo mintis ir 
pranešinėti žinias be truk
dymo iš šalies.

Laisva spauda turi nepa
prastos svarbos sveturgi- 
miams, kadangi didelis jų 
skaičius išimtinai atsideda 
ant neangliškosios spaudos 
gauti informacijas ir žinias.

Šiandien neangliškosios 
spaudos laisvė yra nuolat 
puolama pasėkoje paplitu- 
sios isterijos ir diskrimina
cijos. Tūli Kongreso nariai, 
siūlo leisti įstatymus, kurie 
įsakytų svetimomis kalbo
mis laikraščiams spausdinti 
tolygius anglų kalbon verti-j
mus. Prie tokio reikalavimo . _ ,r . ... 
finansiniai neišgalėtų išsi- ^inese Valstijose
laikyti jos kitakalbis laik
raštis.

Kitu pamatiniu mostu 
nutildyti kitakalbių laikra
ščius yra Teisdarybės De
partment bauginimas de
portuoti jo redaktorių ar 
kurj iš redakcinio štabo 
darbininkų. Penki nepilie- 
čiai, turintieji ryšius su ki
takalbiais laikraščiais, jau 
buvo areštuoti ir šiandien 
jiems gręsia deportavimas 
iš Jungtinių Valstijų dėl jų 
politinių pažvalgų.

Tos deportacijos yra ban
dymais trukdyti ir nutildyti 
laikraščių darbininkus. Tos 
deportacijos gręsia kita
kalbių spaudos laisvei Jung
tinėse Valstijose.

Mes atsišaukiame j Ame
rikos žmones pasmerkti tas 
deportacijas kaipo ataką 
,ant spaudos laisvės ir kaipo 
gręsmę laisvėms visų ame
rikiečių, čiagimių, kain kad 
ir sveturgimių, piliečių, 
kaip kad ir nepiliečių.
Jie grąsinami deportacija

x Vincas Andrulis iš Chica- 
gos, redaktorius Vilnies, A- 
merikos lietuvių dienraščio. 
Andrulis yra 60 metų, išgy
venęs Jungtinėse Valstijose 
39 metus. Vedęs Amerikos 
pilietę ir tėvas dviejų Ame
rikoje gimusių dukterų.

Alexander Bittelman iš 
New Yorko, vykdomasis 
sekretorius Morning Frei
heit Association, kuri išlei
džia The Morning Freiheit, 
žydišką dienraštį. Mr. Bit
telman yra 60 metų, gimęs 
Rusijoje ir išgyvenęs Jung. 
Valstijose nuo 1912 metų.

Peter Harisiades iš New 
Yorko, dirbęs redakciniame 
štabe The Greek American 
Tribune, savaitinio laikraš
čio. Mr. Harisiades yra 48 
metų, atvykęs šion šalin bū
damas 13 metų amžiaus. 
Vedęs Amerikos pilietę ir 
tėvas dviejų Amerikoje gi
musių vaikų.

Knut Einar Heikkinen, iš 
New Yorko, yra redakto
rius Eteenpain, Amerikos 
suomių dienraščio. Mr. Hei
kkinen yra 60 metų, išgyve
nęs šioje šalyje 34 metus ir 
tėvas trijų dukterų.

Michael Salerno, iš New 
Yorko, yra redaktorius L’- 
Unita del Popolo, Amerikos 
italų savaitraščio. Mr. Sa
lerno yra 47 metų, išgyve
nęs šioje šalyje 25 metus. 
Vedęs Amerikos pilietę ir 
tėvas 10-ties metų, Ameri
koje gimusio, sūnaus.

Deportacijų isterija
Tie penki laikraščių dar- 

pininkai randasi tarp 150 
nepiliečių 19-je valstijų, bu- 
yusiy areštuotų deportaci

joms už jų politines pažiū
ras.

Tie nepiliečiai išgyveno 
šioje šalyje didžiumą savo 
gyvenimo. Jie čionai išauk
lėjo šeimas ir prisidėjo — 
kiekvienas savotišku būdu 
—Amerikos, žmonių gerovei. 
Jie bandė tapti Amerikos 
piliečiais, bet nebuvo prilei
sti prie pilietybės dėl jų 
progresyyės ar darbininkiš
kos veiklos.

Šiandien tiem nepilie- 
čiams gręsia ištrėmimas iš 
Jungtinių Valstijų — vers
tinas atskyrimas nuo jų šei
mų ir draugų. Daugeliui iš 
jų gręsia deportavimas į 
nepažįstamus kraštus, kurių- 
kalbos ir papročių jie neži
no. Tūliems, jeigu bus de
portuoti savo gimtojon ša
lin, gręsia mirtis dėl to, kad 
jie yra priešingi dabarti
niams režimams Graikijoje, 
ar Ispanijoje.

Tos deportacijos gręsia 
sunaikinti konstitucines tei
ses trims milijonams Jung- 

gyvenan
čių nepiliečių, ir demokra
tines teises visų amerikie
čių, piliečių, kaip kad ir ne
piliečių, Tos deportacijos 
gresia pačiai gyvybei Teisių 
Biliaus ir Jungtinių Valsti
jų Konstitucijos, kadangi 
jos sunaikintų teisę laisvai 
kalbėti ir laisvę tikėti.

Tuos 150 grasinamų de
portuoti nepiliečių gina A- 
merikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas, organiza
cija, kuri už teises sveturgi
miams amerikiečiams kovo
jo per 18 metų. Spaudos 
Laisvei Nuo Deportacijų 
Ginti Komitetas (The Free
dom of the Press Commit
tee Against Deportation) 
kooperuoja su Amerikiniu 
Komitetu jo kovoje išsau
goti Amerikos liaudies de
mokratines tradicijas ir at
mušti Teisdarybės Depart
ment pastangas susilpnin
ti ir panaikinti šios šalies 
žmonių teises ir laisves.

Jūs galite pagelbėti
1. Pasiųskite laišką gene- 

raliam prokurorui J. Ho
ward McGrath, Washing
ton, D. C., pasmerkiantį ei
namąją deportacijų isteriją 
kaipo ataką ant Amerikos 
žmonių teisių.

2į Paraginkite jūsų orga
nizaciją pasisakyti prieš 
Teisdarybės Department 
deportacijų vajų. (Pagei
daujantiems pasiųsime re
zoliucijai formą.)

3. Parašykite laišką jūsų 
vietinio laikraščio redakto
riui, nurodant deportacijų 
.isterijos sudaromus mūsų 
demokratijai pavojus ir ra
ginant laikraščio vedamuo
siuose pasisakyti prieš poli
tines deportacijas.

4. Užsisakykite lapelio 
“An Attack on Freedom of 
the,.Press” paskleisti tarp 
jūsų draugų ir bendradar
bių (100 už.$3; 200 už $5).

5. Prisidėkite pinigiškai 
— paprašykite jūsų drau
gus ir bendradarbius paau
koti — Amerikinio Svetur
gimiams Ginti Komiteto 
darbui, pagelbėkite sėkmin
gai kovoti prieš deportacijų 
isteriją.

Freedom of the Press 
Committee Against Depor
tation, 23 West 26th St.,

New York 10, N. Y.
( ) Atsiųskite daugiau 

informacijų apie kovą prieš 
deportacijas.

( ) Atsiųskite mano or
ganizacijai formą rezoliuci
jos prieš deportavimą. Laiš
ke rasite $....... už:

$.......  lapelį “An Attack
on Freedom of the Press.”

$..... kaipo auką Ame
rikinio Sveturgimiams Gin
ti Komiteto darbui, pagel

bėti visos šalies plotme ves
ti kovą prieš deportaciją.

Vardas ........ *...........
Adresas .........................

Miestas, pašto zona, valst.

Spaudos Laisvei Nuo De
portacijų Ginti Komitetas 
tapo suorganizuotas sausio 
m., 1950 m., grupes neang
liškosios spaudos redakto
rių New Yorko mieste.

Komitetas organizuota 
dėl rimties Teisdarybės De- 
partmento atakų ant sve
turgimių amerikiečių teisių 
ir taip pat dėl areštų de
portavimui penkių .nepilie
čių, dirbančių neangliškie- 
siems laikraščiams.

Mes skaitome tas pastan
gas deportuoti mūsų kole
gas nepamatuotomis. Mes 
žinome, kad tie penki asme
nys visuomet kovojo page
rinti gyvenimo ir darbo są
lygas Amerikos žmonėms.

Bėgiu 1930-jų metų lai
kotarpio jie buvo pirmosio
se eilėse kovotojų už nedar
bo apdraudą ir socialį sau
gumą.

Jie patarnavo pateikti 
sveturgimiam darbininkam 
žinias api-e industrinių uni
jų organizavimąsi ankstybo
mis CIO dienomis.

Eigoje antrojo Pasauli
nio Karo jie ryžtingai dar
bavosi pagelbėti mobilizuoti j 
sveturgimius amerikiečius į 
karo pastangoms.

Savo redakciniame darbe 
jie visuomet kovojo gynime 
teisių negrų liaudžiai; jie 
nukaukavo 
jie visuomet
darbininkiškus 
mokratiniųs elementus ame
rikiniame gyvenime.

Šiandien jų laikraščiai 
randasi pirminėse eilėse ko
vos už taiką ir Amerikos 

antisemitizmą; c 7 
kovojo prieš-

priešde-ir
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(Lietuvių Kultūriniame Centre)

110 - 06 ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N. Y.

Įžanga 40c asmeniui (valdžiai taksai įskaityti)
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Laukiame dovanų iš visos' Amerikos daiktais ir pinigais! 
Visi ir visur rūpinkimės sustiprinimu savo dienraščio 
finansiniai!
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liaudies civilines laisves.
. Spaudos Laisvei nuo De

portacijų Ginti Komitetas 
tapo suorganizuotas pateik
ti tų fyylų faktus Amerikos 
žmonių domei. Penki lape
lyje diskusuojamieji laik
raščių darbininkai yra gi
nami Amerikinio Sveturgi
miams Ginti Komiteto, ku
ris yra atsakingas ginti 
tuos ir daug kitų deportaci
jos bylose.

Mes raginame, prašome 
jus kooperuoti mūsų pa
stangose supažindinti Ame
rikos žmones su faktais to
se bylose tikslu nedaleisti 
juos deportuoti ir kad tie 
nepiliečiai galėtų tapti Am
erikos piliečiais ir pasilikti 
šioje šalyje, kur jų vieta su 
jų šeimomis ir draugais.

Spaudos Laisvei Nuo 
Deportacify Ginti 
Komitetas,
Dr. David Z. Krinkįn, 
pirmininkas;
George M. Wastila, 
sekretorius.
23 West 26th Street, 
New York 10, N. Y.

Atviriau Kalbant
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

r ai kovoja su savo politi
niais priešais, bet tie luomai 
iki šiandien nepakęsdavo ir 
smerkė provokatorius, vis- 
vien iš kur jie bebūtų, ir to
kius niekšus iš savo tarpo 
šalino. J

Lietuviuose Liudą Dovy
dėną mes matėme pirmau
jančiose kėdėse. Kas gali 
užtikrinti, kad, dešimčiai 
metų praėjus, Liudas Dovy
dėnas, atlikinėdamas išpa
žintį kuriam kitam globė-
j ui, nepasakys, kaip ir Hit
leriui, kaip ir šiandięn sako, 
kad jį varu sodino j pirmi
ninkų kėdes, kad tai darė 
jo rieatsiklausę,A.ir kad jis 
pasiėmė pirmininkauti iš 
anksto su septyniais savo 

sėbrais susitaręs tai orga
nizacijai kenkti? Kas gali 
užtikrinti, kad ir šiandien 
Liudas Dovydėnas nedirba 
kam norins “pogrindyje”? 
Gal todėl jis ir skundžiasi: 
“Kol tu sėdi farmoje ar ieš
kai vietos..., kol tu tyli — 
“olrait”... Liudas Dovydė
nas nori ir Amerikoje pra
dėti savo veiklą. Piktinasi 
farma ir arčiau galingųjų 
veržiasi.

Atviriau kalbėdamas, 
Liudas Dovydėnas be jokių 
vaistų, be kankinimų pats 
prisipažįsta, kad 1940 me-* 
tais, eidamas į Lietuvos 
liaudies seimą, jis, susita
ręs dar su septyniais savo 
sėbrais, ėjo kenkti. Jei šian
dien kurioje nors Liaudies 
Respublikoje einąs Dovydė
no pėdomis herojus suseka
mas, ir jo kaltė įrodyta ir 
jis prisipažįsta, — komerci
nės spaudos ir kapitalo par
sidavėlių keliamas didžiau
sias triukšmas. Jei Liudas 
Dovydėnas būtų šiandien 
Lietuvoje ir ten, sąžinės 
graužiamas, prisipažintų, 
kaip jis, liaudies seimo rin
kimų metu, trijų milijonų 
balsuotojų pasitikėjimą pik
tai priešui išdavė — būtų 
sakoma, kad jį nekaltą vais
tais ir smurtu privertė pri
sipažinti.

Atviriau Drauge pakal
bėjęs, Dovydėnas daug kam 
atidengs akis. Daug kas įsi
tikins, kuriuos sunkumus 
reikia liaudžiai nugalėti, 
kad kovą laimėjus.

Tarybinės Lietuvos Res
publikoje, reikia manyti,’ 
Dovydėnų nebeliko, bet DP 
stovyklose, Amerikos že
mėje dar slankioja Dovydė
nai — provokatoriai. Jie, 
prisidengę rašytojų, publi
cistų vardu ir aukštuoju 
mokslu, dirba “pogrindyje” 
žemą, niekšišką darbą. Sun
ku šiandien atspėti, kur ir 
ką' padarę jie prisipažins 
dešimčiai metų praėjus.
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ALDLD Reikalai
Mokėkite Duokles !

Viskam pabrangus mūsų 
Draugijos nariai suprato rei
kalą ir nutarė pakelti nario 
duokles nuo $1.50 iki $2 me
tams, o šeimos narių palikti, 
kaip ir buvo, po 25 centus.

Iš kurių kuopų gavome 
duoklių, tai sekretoriai rašo, 
kad nariai supranta tą reikalą 
ir pasimoka po $2. Tik poro
je kuopų atsirado keli drau
gai, kurie nesutinka. Manome, 
kad ir jie supras reikalą ir pil
nai pasimokęs. Mūsų Draugi
ja įkurta 1915 metais, tai yra, 
35 metai atgal. Visi ir visos 
žinome, kaip nuo to laiko pa
sikeitė algos ir reikmenų kai
nos. Suprantama, kad ir Drau
gija negali verstis iš seniau 
nustatytų duoklių.

Prašome visus narius tuo
jau mokėti duokles, o kuopų 
valdybų — jas siusti į cent
rą. Iš tūlų kuopų gavome po 
gerą pradžią. Štai keli pavyz
džiai:

J. šūkis, sekr. 2-ros kuopos, 
So Boston, Mass., pi 
duoklių už 81 narį.

Petras šolomskas sekr. 19 

’isiuntė 1 knygas.

kp., Chicago už 80 narių. Sta
sys Penkauskas, sekr., 37 kp., 
Lawrence už 25; Petras Šle
kaitis, sekr., 39 kp., Scranton 
už 34; J. Danta, sekr.. 52 kp., 
Detroit už 92 ir A. >Varanec- 
kienė, sekr. 188 kp., Detroit 
už 43 narius, jų tarpe yra 3 
nauji. Taipgi esame gavę iš 
eilės kuopų po mažiau.

Garbės Kuopos
Turime jau 8 garbės kuo

pas, tai yra, kurių nariai pil
nai sumokėjo duokles už 1950 
metus. Jomis yra:

Kp. Miestas
4 Portland-Oregon City

27 New Britain
35 So. Bend
46 Ottawa
110 Rochester
166 Stamford
198 Oakland
207 Hart.

Tiesa, kaip kurios nedide- j siems tariame širdingai ačiū!
lės kuopos, bet štai 4 kuopa 
jau sumokėjo už 47 narius, 
198 kuopa, kurios org. dr. 
Jankauskienė pasidarbavo, už 
37 narius.

Naujų Narių Vajus
Šiemet Lietuvių Literatūros

CENZAS AMERIKOJE
(Gyventojų Surašinėjimas)

Kiekvienas amerikietis turė
tų žinoti, kad 1950 metais va
karų žemyne įvyks visų gy
ventojų cenzas (surašinėji
mas). Bet nelabai daug kas 
žino, kad šių metų cenzas bus 
pravestas su bendra koopera
cija visų 21 Amerikos respu
blikų. šio cenzo rezultatai 
(pirmasis tokio pobūdžio isto
rijoj) bus paskelbti kiekvieno
je šalyje, kurioje cenzas bus 
vykdomas. Kiek bus galima, 
tie patys standardai ir proce
dūra bus visur vartojama. 
Galutini rezultatai suteiks 
informacijų apie trijų šimtų 
milijonų šiaurės ir Pietų Ame
rikos gyventojų būklę.

Šiam darbui prisirengti apie 
125 statistikų (statisticians) iš 
kitų Amerikos 21 respublikų 
atvyko į Suv. Valstybes studi
juoti cenzo moderniškų meto
dų. Specialus komitetas, ku
riame kiekviena šalis yra at
stovaujama, ’ planuoja visą 
projektą.

Suv. Valstybėms šis bus 17- 
tas dešimtmetinis cenzas. Gy- 
ventojai surašinėjami kas de-'^Gausų cukrinių runkelių der-
šimts metų. Pirmasis įvyko 
1791 m. Tikslas mūsų cenzo, 
pagal konstituciją, yra nu
statyti, pagal gyventojų skai
čių, kiek atstovų kiekviena 
valstija gali turėti Kongrese ir 
kaip nustatyti kiekvienos vals
tijos mokesčius. Pirmas cen
zas surašė tiktai gyventojų 
skaičių. 1810 metais buvo
praplėstas kitiems dalykams, nigų.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)/— Ketv., Vasario 9, 1950

Draugijai sukanka 35 motų 
jubiliejus. Centro Komitetas 
nutarė, kad naujus narius 
priimsime tik už pusę duok
lių, tai yra, vietoj $2, tik už 
$1 per visus metus, žinoma, 
kurie sutiks mokėti po $2, 
tai tie gaus po tris knygas iš 
senesnių laidų.

Seniau, kada laike vajaus 
skyrėme dovanas, tai draugai, 
kur yra mažiau lietuvių, saky
davo, kad jie neturi progų 
gauti naujų narių ir jiems 
nei neverta lenktyniuoti su 
didelėmis kolonijomis, nes vis 
vien dovanų negaus. Dabar 
visiems nariams ir kuopoms 
yra tos pačios sąlygos. Kur 
daugiau lietuvių gyvena—ten 
gaukime daugiau naujų narių, 
o kur mažiau, tai mažiau. Bet 
visi ir visos dirbkime, kad 
Draugija gautų nemažiau 1,- 
000 naujų narių šiais metais.

Knygų Išpardavimas

Į naują vietą persikėlus ga
lėjome sužiūrėti ir sutvarkyti 

Dabar skelbiame jų
išpardavimą nupigintomis kai
nomis. Skelbimai bus spaudo-

Ije ir bus padarti tam tikri la- 
; peliai su knygų sąrašu. Pra
šome ir kuopas parsitraukti 
knygų ir platinti.

Dėkui už aukas

Knygų ir apšvietos reika
lams gavome sekamai aukų :

LLD 15-ta kuopa, Port Ar
thur, Ont, per P. Kuncys $16. 
Aukavusių vardai tilpo kores
pondencijoj.

A. žaliaduonis, Havana, Ku
ba paaukavo $5.

LLD 27 Kp. New Britain, 
per Eva Valley $5.

J. A. Venckus, Mexico, Me., 
j aukavo $3. •

Gauta per V. Stankevičius 
į iš Baltimore $3. Aukavo po 
i $1 : J. Deltuva, V. Stankevi- i 
i čius ir J. Smalianskas.

Po $1 aukavo E. Vilkis, 
i Montreal ir K. Meškenas, 
■ Brooklyn. Visiems aukavu-

Prašome ir ateityje paremti 
apšvietos ii’ kultūros veiklą. 
LLD persikraustymas į naują 
vietą, įrengimas knygoms pa
talpų sudarė daug išlaidų.

D. M. ŠOLOMSKAS
110-12 Atlantic Avė., 

Richmond Hill 19, N. Y.

šių metų cenzas apims dauge
lį dalykų; informacijas apie 
gyventojus, butus ir agrikul
tūros stovį.

Kitos Amerikos respublikos 
surinks statistiką apie indus
triją, transportaciją, valgių 
papročius ir kultūrinę veiklą.

Įdomu žinoti, kad per pa
skutinius dešimtį metų gyven
tojų prieauglis padidėjo de
vyniolika milijonų asmenų. Ir 
pirmą kartą Jungt. Valstybių 
istorijoj moterų skaičius vir
šija vyrus.

Common Council.

30 Tūkstančių Litrų 
Pięno iš 10 Karvių

RASEINIAI, 49. XI. 27.— 
Gyvulininkystės mėnesio metu 
“Gegužės Pirmosios” kolūkis 
(Raseinių apskr.) įsteigė dvi 
naujas fermas i rnusipirko 
daug įvairių gyvulių, šiemet 
iš gyvulininkystės gautos ne
mažos pajamos — 90 tūks
tančiu rubliu, v C

2.8 Tonos Cukraus
Vieno Kolūkio Nariams

PANEVĖŽYS, 49. XII. 2.— 

lių išaugino šiemet Julijos že
maitės vardo žemės ūkio ar
telės kolūkiečiai. Pristatęs 
runkelius cukraus fabrikui, 
kolūkis gavo už juos didelį 
kiekį cukraus — 2.8 tonos. 
Tokiu būdu už vieną darba
dienį kolūkiečiui tenka po 
280 gramų cukraus, neskai
tant visų kitų produktų ir pi-
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Kelias į Laimę
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CLEVELANDO ŽINIOS

išnau- 
maty-

•»

(Tąsa)
— Na, ar ponas dar vis nepažįstate vietos, kurioj 

esate? Matot tuos trobesius?
— Taip!
— Taigi jūsų tėviškė.
Iš tolo matėsi sodybėlės, kaip didoki lizdai, kele

tas jų, — ir staiga man prisiminė mano gimtinis 
kaimelis.

Neužilgo vežimas sustojo ties mūsų sodyba.
— Čia gyvena Jurgis Kilpa.
Ir be jo pasakymo būčiau atpažinęs.
Mudu išlipome iš vežimo. Kiemo vartai’buvo už

daryti, o už vartų nedidelis, perkritęs juodas šuo 
lodamas draskėsi, skerečiojosi, dalydamas viską, 
kad tik neįsileidus mūs į kiemą. ✓

Mudu su vežėju stovėjome ties vartais, nedrįsda
mi juos atidaryti.

— Taip, čia mano gimtasis kampelis, — sakiau 
vežėjui. — Rodosi, jis buvo kitokis, kai aš jį pali
kau. Rodosi... Laikas atmainė!

— Visur viskas atrodė kitaip tuomet, kai ponas 
išvykote, — kalbėjo vežėjas. — Viskas pas mus 
tuomet buvo kitaip.. . Nežinau, ar tie laikai kada 
begrįš.

Trobesiai, buvę nauji man išvykstant, sulindę 
į žemę, sukniubę, kaip alkani pavargėliai. Jų įdubę 
šiaudiniai stogai apdengti stora žaliuojančių sama
nų eile — rodosi, gerokas traktorius vos begalėtų 
jas išplėšti.

Kaž kur pradėjo kudakinti išgąsdintos vištos.
— Na, ką gi, — sakiau vežėjui, — stovėkime čia 

paliai vartus, ir laukime. Jei niekas neateis manęs 
įleisti, tuomet abudu grįšime atgal į miestelį.

Po tūlo laiko pamačiau per daržus, pro daržinės 
kampą, atšlubuojant, lyg šešėlį pražilusį išvargintą 
žmogystą, — tuojau supratau, jog tai mano dėdė- 
patėvis! Jis buvo sudžiūvęs,'kaip,šakalys, galva pli
ka, suvytęs veidas apžėlęs žilute barzda, neskusta 
jau per daug dienu; vienmarškinis, susijuosęs storo
ku pakuliniu, pančiu.

besiartindamas, bespardydamas ir bekeikdamas 
šunį, ištikimai besisukinėjantį aplink šeimininką, 
patėvis iš tolo akylai mudu stebėjo. Pagaliau:

— Aa, tai... Mikas!... Aš buvau nusigandęs: 
maniau, kad antstolis! ... Sveikas!...

Šaltai atkišo jis man savo kūdą, nepraustą ran
ką, vis nenuleisdamas nuo manęs akių.

— Taip, taip, tas pats Mikas! <— išdidžiai atsa
kiau. — Maniau, kad nepažinsit!

— Tai ko tu čia?!... lyg nedrąsiai, bet aštriu to
nu, jis klausė.

Užklausimas mane, kaip didžiulis fizinis smūgis 
prikirto. Aš negalėjau per keletą sekundžių susi
vokti, ką jam atsakyti; tarytum man būtų pristigę 
kvapo. Tuojau supratau, jog patėvis mano, būk aš 
parvykau savo dalies atsiimti!

— Parvažiavau pažioplinėti, — aiškinausi. — 
Pamatyti naują Lietuvą, pasisvečiuoti!

— Ką tu čia nauja matysi! Nieko nėra naujo. 
Viskas senove dvokia. Aš tau juk... aš tau už tavo 
žemės dalį jau apmokėjau ar ne? O tu vis!...

— Jūsų žemės aš nenoriu! Mano žemė va, čia!
— išdidžiai ir piktokai rodžiau jam į savo kišenę, 
kad jį suraminti. — Kur motina?

— Mirė. e
— Seniai?
— Prieš trejetą metų.
— Ir jūs man nieko apie tai nepranešėte!
— Neturėjau adreso. Be to, ir laiko nebuvo gro- 

matai rašyti.
Žinia apie motinos mirtį mane lyg pritrenkė. Tik 

dabar aš ėmiau gailėtis, kodėl jai nieko neparašiau
— per tiek metų nepaklausiau jos nė apie sveikatą.

— Kur palaidojote?
— Ten! — nepaisančiai parodė atgalia ranka 

link arti stovinčių kapinių, kurių tvora buvo apiru
si, tik tamsūs palinkę kryžiai liūdnai sau snaudė.

— Ilgai sirgo?
— Taip!
Patėvis vartų vis neatidarė, tarytum su savim 

debatuodamas, ar įsileisti. Jis stęvėjo kieme, o aš su 
vežėju jo išlaukyj.

Manyje buvo kilusi mintis nežengti kieman, net 
jei jis ir atkels vartus. Man dabar ši sodyba rodėsi 
kaž kokia užkeikta, baisi, gūdi, pilna žiaurių nelai
mių. “Ar negeriau grįžti atgal į Kurlius, iš ten — 
Kaunan, o iš Kauno kogreičiausiai — Vandenmies- 
tin?” rimtai sau galvojau.

Po keleto minučių patėvis truputėlį atlėžo, pasi
keitė gerąja kryptimi. Jis, piktai keikdamas, nuvi
jo šalin šunį, aptildė jį ir atidarė vartus.

— Tai prašau trobon, — mandagiau tarė jis. — 
Gal čia norėsite pernakvoti ir pagyventi?

Įsakiau vežėjui sunešti mano daiktus ir gėralus* 
Apmokėjau jam už atvežimą ir vežėjas grįžo vienas 
į Kurlius, o aš, likęs su patėviu kieme, liūdėjau, pats 
nesuprasdamas ko, ir gailėjausi, pasilikęs.

— Ale tu, Maiki, ir pasenai! — po pauzos prata
rė patėvis, šaltai stebėdamas mane. — Toks rie- 
bus!... '

— Jūs taipgi jau ne jaunikliškai atrodote.
XBus daugiau)

Darbšti Buvd Taikos 
Konferencija

Mūsų šalies žmonių 
dotojai, monopolistai,
darni, kad jau ateina galas jų 
sistemai, pasiryžo sutriuškinti 
ir pavergti tas šalis, kurios 
jau pasiliuosavo nuo tokių 
išnaudotojų, ir jie rengiasi pa
smaugti viso pasaulio demo
kratinį judėjimą. Tos isteri
jos apimti, jie, lyg visai pro
to netekę, rengiasi prie bai
saus atominio karo.. Pasta
ruoju laiku jie dar daugiau 
puola į isteriją, kada jiems 
pasirodė, kad atominė bom
ba neganėtinai naikinanti, 
kad pavergti visą pasaulį, tai 
sumanė pasidaryti hidrogeno 

1 bombą, kuri būsianti 1,000 
kartų daugiau naikinanti, ne
gu atominė bomba.

Mūsų monopolistai tikisi, 
kad numetus hidrogeno' bom
bą ant j u 
per 100

nominuoti ir išrinkti šioje kon
ferencijoje.

7) Visi delegatai yra ragi
nami, kad* jie sugrįžę į savo 
kolonijas imtųsi žingsnių įstei
gimui miestų ar apylinkių 
Darbo Taikos Komitetų, kaip 
kad Clevelande jau yra įsteig-

hidroge- 
pasiųsta 
Youngs- 

dėl areš- 
ir

elgimąsi tik už 
dalino lapelius 
kad gauti strei- 
mainieriams pa

O kada taika pasitęstų bent 
keletą metų, tuomet ir karo 
kurstytoji karštis atslūgti].

Pasiųsta prezidentui Truma- 
nui telegrama su reikalavimu 
uždrausti gaminimą 
no bombos. Taipgi 
protesto rezoliucija 
town© majorui Allen
tavimo 3-jų jaunų žmonių 
už brutališką 
tai, kad jie 
pas dirbtuvę, 
kuo jautiems 
šalpos.

Pradėta rinkti parašai po 
didele peticija prezidentui 
Harry S. Truman u i ir premje
rui Juozui V. Stalinui, kurioje 
sakomą :

“Uždraifdimas atominės 
bombos yra būtinai svarbus 

i garantavimas pasaulinei tai
kai. Todėl mes, žemiau pa
sirašė,1 atsišaukiame į jus, 

,, .u.. * • kaipo vadus dvieju galimriau-nrieso centro, tai l...........  . . ......
ketvirtainiu 

plotą sunaikintų 
per šimtmečius 
turtą.

myliu 
žmones ir 

ju subudavotą 
Tik padarykime pa- 
Jeigu kas numestų 

hidrogeno bombą ant Cleve
land©, tai iš Cleveland© ir jo 
priemiesčiu, su daugiau pus
antro milijono žmonių, liktų 
tik sutirpusi masė. Jų 
dys, jų sąžinė suakmenėjo 
durno ir pas juos nebeliko 
sigailėjimo.'

Todėl, kad pastoti kelią to
kiai beprotystei, tapo sušauk
ta Ohio Darbo Unijų Taikos 
Konferencija, kurioje apie 
200 delegatų per dvi dienas 
planavo, veikė ir diskusavo, 
kaip pastoti kelią karui.

Konferencijoje buvo geras 
skaičius gerų kalbėtojų. Tar
pe jų buvo ir konferencijos 
garbės pirmininkas! Bernardas 
V. McGroarty. Nors turintis 
širdies nesveikumą, jis trum
pai nupiešė, kaip tarp žmo
nių auga taikos šalininkų jė
gos—-tarpe unijų, profesiona
lų, biznierių ir smulkiųjų 
dirbtuvių savininkų, kuriems 
šaltasis karas trukdo prekybą 
su užsieniu. . ♦ •

Atominės energijos moksli
ninkas Dr. Oliver S. Laud, 
dabar profesorius Yellow, 
Springs kolegijoje, įrodinėjo, 
kaip atom-bombinis karas bū
tų baisiai’pragaištingas, ir jei
gu toks karas užsitęstų ilgiau, 
tai visa civilizacija galėtų bū
ti sunaikinta. Toliau Dr. Laud 
smulkmeniškai išdėstė, kaip 
atominė energija galėtų būti 
naudinga žmonių gerovei, 
kaip iš jos galima pagaminti 
pigią pajėgą sukimui mašinų, 
varymui traukinių, laivų, or
laivių ir panašių, pigaus kuro 
namų apšildymui, medicinai ii 

. kt. Tik dabartiniu laiku, sa
kė Dr. Laud, Amerikoje nėra 
ir nebus progų naudotis ato
minės energijos gausybėmis, 
nes aliejaus, anglies, elektros 
ii' nekurie kiti trustai turėtų 
išnykti.

Kinų laikraščio redaktorius, 
iš New York©, įrodinėjo, kaip 

.Amerika su 6 bilijonų dolerių 
paskola Chiang Kai-šekui iš
žudė daugybę kinų liaudies 
žmonių. Toliau sakė, kad 
naujoji Kinija pageidauja, 
kad Amerika pripažintų jos 
valdžią ir atidarytų su ja pre
kybą. Bet pripažinimas ir 
visokie susitarimai! tarpe tų 
dviejų šalių turės būti kaipo 
lygaus/ su lygiu. Coca Cola 
naujajai Kinijai nereikia, sa
kė* redaktorius. O mašineri
jos, reikalingos naujajai Kini
jai, ir kitos šalys galės pada
ryti — Sovietų Sąjunga, Če
koslovakija, Vokietija ir ki
tos Kinijai draugingos šalys. 
Amerikos boikoto pasekmės 
tik padauginsią bedarbių skai
čių.

Daugelis • kalbėtojų jreiškė 
tokį supratimą, kad mūsų ad
ministracija atidarytų preky
bą su Tarybų Sąjunga, Ryti
nės Europos demokratinėmis 
valstybėmis ir. su naująja 
nija, tuomi ne vien kad 
pasidaugintų darbų, bet 
santykiai sušvelnėtų tarpe 
menkos ir demokratinių šalių

8) Informacijų Buletinas 
privalo būti leidžiamas kas 
mėnesis dėl cirkuliacijos tar
pe šios konferencijos delega
tų, stebėtojų ir svečių, tarpe 
mūsų rėmėjų ir abelnai publi
kos.

9) Visi delegatai ir vietų 
komitetai privalo imti sau už 
pareigą sukelti fondą finansa
vimui Ohio Darbo Taikos Ko
miteto vedamų darbų.

Kaip matome, Ohio Darbo 
Taikos Konferencija patiekė 
gerus planus ir gerą progra
mą šiam svarbiam darbui, už 
išlaikymą pastovios taikos ir 
apsaugojimui žmonijos bei ci
vilizacijos nuo sunaikinimo.

Dabar mūsų visų yra užduo
tis. kad ta konferencijos pro
grama nepasiliktų tik ant po- 
pieros, imkimės visi už darb.o 

; dėl savo pačių gerovės.

Kas Nauja Chicagoje
M / ------------------------

Rudenį Roselando Aido ;
Choras, Sokolų svetainėje, 
perstatė operetę Blossom 
Time (Kai Gėlės žydėjo). 
Svetainė buvo pilnutėlė pu
blikos.

Choro korespondentas Dan 
Yla “Vilnyje” rašo, kad bu»-

siu šalių pasaulyje, susitiki- 
U te kaip galima greičiausiu 

laiku suradimui susitarimo 
būtinais dalykais.”
Įsteigtas Taikos Komitetas ,

Programa skamba:
— Ohio Darbo Taikos Kon

ferencijos padarvti nutarimai 
bei rekomendacijos yra svar
bus davinys kovai už išlaiky
mą pastovios taikos. Bet ša- 
vaimi aišku, kad tai yra tik 
pradžia to svarbaus darbo. 
Mūsų delegatų užduotis yra 
parnešti šią programa 
darbininkams, esantiems 
tuvėse, mūsų unijose ir 
se organizacijose.
lome grįžti į savo namus pil
nai prisirengę, kad galėtume 
įtraukti tūkstančius žmonių į 
taikos išlaikymo darbą.

—Kad ši programa patap
tų veikianti, tai mes privalo
me išvystyti ją į organizuotą 
kovą už taiką kiekvienoje į 
Ohio valstijos dalyje. (Todėl 
mes pateikiame sekamas re
komendacijas programos iš
pildymui sutveriant pastovią 
organizaciją,, kaipo priemonę, 
taikos išlaikymui.

1) Tuojau po šios konfe
rencijose privalome išplėsti 
mūsų kampaniją už taiką vi
sos valstijos plotme.

a) Kampanija už surinki
mą 50,000' parašų ant nacio
nalės peticijos iki balandžio 
1 d., 1950 m.

Atspausdinti šios konfe
rencijos protokolo apie 20,- 
000 kopijų išplatinimui jų po 
visą Ohio valstiją.

c) Daryti spaudimą už nu
ėmimą suvaržymų prekybos 
su užsieniu, pavartojant rezo
liucijas ir pareiškimus nuo 
unijų lokalų laiškais ir- tele- 
gramais prezidentui Truma- 
nui, delegacijoms pas kon-! 
gresmanus ir senatorius, atvi- į 
rais laiškais. įtraukiant vietos ' 
biznierius, išdirbysčių savinin
kus, kurie jaučia biznio trūku
mus dėl • užsieninės prekybos ' 
aprubežiavimo. Išleisti lupę-( r>Hlt:vic 
liūs patraukimui žmonių prie rnitetas 
šios kampanijos už taiką.

2) Privalo būti įsteigta pa- zacijos ir visuomenės gerovei.

J. N. S.

Lawrence, Mass.
sir- 
Lo
pa

Ki- 
čia 

ir

mū su

kito-
Mes priva-

vo atėję pasižiūrėti operetės d ė eikvoti

pa

an-

instrumentus.

Anthony

1,300 žmonių. ’
Tai bent krūva!

5,600 vaikų mokosi Kalva
rijos apskrities pradinėse ir 
vidurinėse mokyklose, šiemet 
čia sukurtos astuonios septyn
metės ir viena vienuolikame-

Prie Elektrinės Sfatvhos

Šiemet Chm 
bai lengva.

i veik į nebuvo, 
fnino-i fip vio 
nunuob’q , ibi
zero. šiai’’* ki^vien* d’°na 
dvelkia navas'*riu

Ch’caHet’s.

4 pusi Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Ketv., Vasario 9t 1950

Tnkn criyrlpli Irnrl \T 

b’n o'vm’tvu 

Jflikn «ni’k
Ir q virini 

gpn’zae’iu

Chicagoie oro bangomis iš 
vienos radijo stoties sklvsta 
pusvalandį laiko lietuviška 
programa. Chicag’ečiai įpra
tę vadinti ta pusvalandi Mar
gučio radijo pusvalandžiu. 

, Vadovauja tūlas Vileikis.
Praeitu metu rugpjūčio 6 Bra
zilijos lietuviu klerikalu 'laik
rašti n “Mūsų Lietuva” VI. Vi
leikis para«ė. kad “mirus Wil- 
mai Jok”bk»itei. tėvas nusi
žudė.” Ret Jokubka dar tebė
ra mas ir tebedirba “Vil- 
11 VI R.”

VI. Viieikiui. matvt, Jokub- 
ka vaidenasi.

Sekmadienį^ sausio 29 d., 
Lietuvių ‘ Auditorijoje, įvvko 
skaitlingas Tautišku Kaninių 
lotu savininku susirinkimas.

Per daugelį metų kapinių 
trustistai, pataikavę atžagar
eiviams. šį karta buvo suval
dyti. Lotu savininkai uždrau- 

i kaniniu pinigus 
Lietuvos “vadavimui.” atėmė 
galią kapiniu apvaikščioiimo 
dienoje, 30 d. gegužės, pro
gramą ruošti! kokia patinka 
atžagareiviams ir p. Taingi 
buvo pastebėta, kad būtų be
šališki visame kame.

Be to, reikia pasakvti. kad 
pernai kaniniu trusfDt’’ su
ruoštas piknikas Justino Par- 

j ke. ieio’u turėjo $1,600 o pel
no tik $75.

Tai bent dirbo vyrai!

Mūsų mieste pirmas italų 
tautos aldermanas Turissi yra 
išrinktas ir darbuojasi labai 
gerai. Jis Įsitaisė radijofoną 
savo automobilyje, važinėja 
gatvėmis, kur būna sniegas 
nenuvalytas, tai tuojau šaukia 
valytojas. Taigi, gal pirmu 
kartu mūsų miesto gatvės yra 
nuvalytos nuo sniego ir sli
des, žemėmis išbarstytos, kad 
paranku ir nepavojinga vaikš
čioti.

Rvt’i, iš Kalifornijos ir ‘Flori
dos. i

Konfer^n^iim’R biu a^taria-f 
ma. kain nl«tp®ni’’ h**’ nuš
visti ano,vnimQs tik V. An- 
drub’o liet vis’1 svnt’H*"’^’” 
teisiu.

čin]

Mirė Julia Brazauskiūtė, 
jauna moteris, tik 33 metų. 
Buvo vedus su airių tautos 

įvyru. Velionė buvo mandagi, 
» veikdavo lietuvių organizaci

jose, lankė parengimus, per 
daugelį metų ėjo valdyboj 
pareigas SLA. ir šv. Onos 

’Draugijoj. Velionė paliko nu
liūdime du sūnelius, vieną du
krelę ir tėvelius. Lai jai bū
na ramu ilsėtis žemelėje, o jos 
tėvams gili užuojauta! ’

buvo '

stovi organizacija, kuri būtų 
žinoma kaipo Ohio Darbo Tai
kos Komitetas, kuris pasiimtų 

šios 
Ko- 
būti

Ko
pi- i e

sau už pareigą pravesti 
k o n f e re n c i j os p r o gr a m ą. 
miteto raštinė privalo 
Clevelande. .

3) Ohio Darbo Taikos 
mitetas privalo prisidėti
Nacionalės Darbo Taikos Kon
ferencijos ir veikti su ja kar
tu, ir per ją su kitomis pana
šiomis organizacijomis. Taip
gi privalės kooperuoti su vi
somis organizacijomis ir gru
pėmis,. ‘ kurios nuoširdžiai 
veiks už taiką.

4) Ohio Darbo Taikos Ko
mitetas privalo susidėti iš 
pirmininko, sekretoriaus, iž
dininko, veikiančio sekreto
riaus ir 3-jų vico-pirmininkų.

5) Vadovaujančiu kūnu pri
valo būti prie Valdybos Vei
kianti Taryba, susidedanti iš 
25 narių, atstovaujančių di
džiuosius industrinius cen
trus.

6) Valdyba ir nariai Vei
kiančios Tarybos privalo būti

r

Sausio 28 d. atsibuvo meti
nis susirinkimas Maple Parko. 
Narių atsilankė skaitlingai ir 
aptarė savo reikalus., Taingi 
nutarė pasveikinti dienraščio 
Laisvės dalininku suvažiavi
mą su $10. ’ Nutarta paauko
ti $5 nupirkimui- J. Karsonui 
naujų mediniu kojų.

Nauja valdyba 1950 me
tams išrinkta: pirmininkas — 
J. Kuodis, vice-pirmininkas— 
L. Rudis,. finansų sekretorius 
—A. Večkys, iždininkas — 
Penkauskas, užrašu raštinin
kas — J. Šupetris; trostistai— 
Tg. čiulada. P. Garijonis ir J. 
Rudis. Parko gasnadoriumi— 
J. Milvidas, board-direktoriais 
■—J. Sleivis, D. Bulauka, M. 
Balevičius ir B. čiulada. Ko- 
_____j geras, linkiu visiems 
energingai darbuotis organi-

Skelbiama, kad vietinio an
glu komercinio laikraščio “The 
Evening Tribune” yra spaus
dinama 33.000 kopijų kas
dien. Jis, kaip ir visa ko
mercinė spauda./ turi daug 
apgarsinimu. Garsinasi stam
būs biznieriai, kurie nesigarsi- 
na darbininkiškoje spaudoje.

Kampanijoje “March of 
Dimes,” kurią įvedė velionis 
Rooseveltas pagalbai paraly
žiaus paliestu vaiku, jau su
rinkta $6.974. Vien moky
klose studentai suaukavo $1,- 
003.50.

Tarp, mūsų šalies valdonai 
bilionus dolerių skiria užsie
nyje kapitalistų reikalams, gi 
namie — savo žmonių reika- 
lam§ reikia rinkti dešimtukus 
iš pąprastų žmonių.

Teko'kalbėtis su lenkų taū- 
moterimi, kuri lankėsi 

tik ką sugrįžo,. Ji 
4 mėnesius laiko. 
Lietuvoj, nes jos

tos
Lenkijoj ir
ten išbuvo
Ji buvo įr

j

viena sesuo gvvena ten. Ji 
sakė. kad. kain Le.nkiioi. tain 
T ietuvoi žmonės laisvai gyve
na. apsirengt (repai, visai ne 
tain, kain reakcionieriai na- 
sekoia. Lauku apdirbimui 
i vesta daug mašinų.
1 Lenkiioi iau dįd°lis indus- 
triioi atsiekimas. žmonės
tenkinti, motervs no darbo su
sirenka i narengiunis ir 
š vi etos vakarus. Kada ši mo
teris seniau išvvko iš Lenki
jos, tai jos sesuo buvo ant 
žemesnio laipsnio, > gi dabar 
daugiau prasilavinusi bendrai, 
ir net ant mandolinos išmoku-i 
si skambinti. Valdžia visaip I 
padeda gyventojams, kas nori 
mokytis muzikos, tai tokiems 
suteikia

Sakė, kad buvę ponai, ku
rie kitur nepabėgo, tai rauko
si, nes jiems reikia dirbti. Ji 
sakė, kad kaip Lenkijoj, taip 
Lietuvoj žmonės džiaugiasi sa
vo gyvenimu. Sako, kurie čia 
atvykę šmeižia tas šalis, tai 
jie yra prasikaltę prieš savo 
šalies žmones, tai melų kam
panijoj nori teisybę paslėpti. 
Daugelis iš jų tarnavo Hitle
riui, kada jis buvo pavergęs 
Lenkiją ir Lietuvą, ši mote- 1
ris yra gerai žinoma tarpe : tė mokykla, 
lenkų. S. Penkauskas. I

ROKIŠKIS, .49. XII. 3. — 
Sparčiai vyksta Obeliu elek
trinės atstatymas. P. Smalins- 
ko vadovaujami statybininkai 
ir montuotojai Įsipareigojo vi
sus darbus baigti ligi gruo
džio 21 dienos.

Šviesą gaus miestelis, tary
binis ūkis ir “Naujojo gyve
nimo” žemės ūkio artelė.

P. Kviliūnas.

tik
JŪS GALIT GREIT IŠSIDŽIOVINI’ 
PLAUKUS naminiu džiovintuvu 
už % c. elektros vertės.

S. Smolenskis.

Cotf o/ ru n n t<ųj appltanoei haud an typical

’ė Wcthbcfl

se. APMOKA gana elektros 
per 9 /z valandas jums stebėti 
programą vidutiniame televizi
jos imtuve.

PATYRĘS ŽMOGUS!
Gaita, g-aro Inžinierius mūsų As
toria Geso fabrike, jau 48 metus 

. tarnauja pas Con Edison’ą! Jis 
yra vienas ife 280 žmonių, kurie 
pas mus išbuvo virš 40 metų.

Padarydami Con Edison gera 
darbo vietą, mes palaikome savo 
patyrusius žmones — Užtikrinda
mi jums patikimus aptarnavimus 
elektra, gesu ir garu.

I

I K



Worcester, Mass

Kaip 3 vai. po pietų pra- 
konferencija vietos 

pirmininkei C. 
pirmininkau-

sudarė arti 
įvairių tautų 

ir keletas ne- 
P. valstijinisP.

Walter O’Brien

Milwaukee, Wis
MASĖS BIEDNĖJA

konferencijai, 
išdėta sta- 
mados va
nes arme- 
vadinama 
žalumynų,

Progresyvių Partijos Pramoga
Sausio 29 d. Lietuvių Sve

tainėje atsibuvo mišri pramo
ga,
sidėjo 
skyriaus P. P. 
Andersonaitei 
j ant.

K on ferenciją 
šimtas dalyvių, 
vyrų ir moterų 
grų rasės, 
direktorius
padarė pranešimą apie P. P. 
veiklą ir partij iečių uždavi
nius.

Konferencija priėmė rezo
liuciją dėlei palaikymo rendų 
kontrolės ir stokos namų. 
Kuomet bilijonai dolerių 
švaistoma šaltajam karui, o 
namų statymo projektai ste- 
bėtiniausiu lėtumu eina — dėl 
stokos kapitalo. Mūsų mies
to sąraše esą dabar reikalin
ga 3,000 namų gyvenimui, o 
numatoma, gal bus pastatyta 
šiais metais tik tarp 5-6 šim
tų. Gi bedarbių miestas ti ri 
17,000, iš virš 200,000 gyven
tojų. kurių devyniem tūkstan
čiam jau išsibaigus bedar
bės apdrauda. o kiek tokių, 
kurie nei privilegijų neturėjo 
dėl bedarbės apdraudos? Re
zoliucijos kopijos pasiųsta 
Massachusetts valstijos sena
toriams ir prez. Trumanui.

Po 5 vai. užbaigus konfe
renciją/ Massachusetts valsti
jos P. P. pirmininkas Oliver 
Allen pasakė puikią prakal
bą, kokią tenka girdėti labai 
retai. Jis davė savo kalboj 
porą gerokų ištraukų iš Eili
oto Roosevelto knygos, kurio
je rašoma apie Casablankos 
trijų didžiųjų konferenciją. 
Po to kalbėtojas tai]) puikiai 
kritikavo pokarinę padėtį, 
kad susirinkusi publika su 
nepaprastu įdomumu klausėsi. 
Jis moksliškus ir 
prirodymus padare, kaip yra 
bereikalingi politiniai teismai, 
raganų gaudymai ir deporta- ša i apie kitus ligonius, o apie

skirtinga nuo senųjų partijų. 
Ji veikia ir turi veikti ne vien 
rinkimų laikotarpiu, bet visa
da, nepaisant, kokia mes ma
žuma esame, bet mūsų numa
tymai ir darbai yra teisingi. 
Anksčiau ar vėliau tatai pa
matys liaudis, nes Amerikos 
liaudis visoje savo istorijoje 
žengė pirmyn į kairiąją pusę 
—į progreso pusę.

Pasibaigus
tuojau salėje liko 
lai ir armėniškos 
karienė prasidėjo, 
nai ją gamino, 
“šašlikas.” Daug
kepta aviena ir ryžių košė.

Pasivalgius prasidėjo meno 
programa. Pirmutiniai punk
tai lietuvių : Aido Choro mer
ginų grupė sudainavo tris 
dainas, merginų trio ir duetai 
po porą dainų sudainavo gra
žiai, vadovaujant chorvedei J. 
Karsokienei. Merginų duetas 
—Kižytė su Janulyte—skam
bino ant vieno piano keturio
mis rankomis ' tris kavalkus. 
Po to armėnų solistai daina
vo tautiškas dainas ir pašoko 
tautiškus šokius. Vienas juok
darys prijuokino publiką ko- 
?nišku dainavimu ir veikimu. 
Pagaliau, negrų rasės moteris 
pasakė ilgą poemą. ' Mums, 
lietuviams, būtų gerai girdėti 
gerai sakant poemą., tkaip tai 
Salomėjos Nėries “Eglė žalčių 
Karalienė,” tai savotiškai 
mikliai nupinta legenda. Ne
gras vyriškis paskambino pi
ano solo, kita moteris tris 
dainas su’dainavo. Kiekvienas 
punktas programos buvo pa
lydėtas su gausiais aplodis
mentais. Tai buvo tikrai to 
žodžio prasmėj mišrus pobū
vis, smagus, malonus ir kultū
ringas, nuotaika kilni.

1949 metų Northwestern 
Mutual Life Insurance kom
panijos raportas skelbia, kad 
naujų apdraudos įrašymų 
(policies) parduota 6.7 nuo
šimčiais mažiau kaip 1948 m. 
Minėtos apdraudos kompani
jos vyriausia raštinė (Home 
Office) randasi Milwaukee, o 
šakos visuose miestuose.

Parduota naujos apdraudos 
67,052 asmenims ant sumos 
$410,282,000; abelnai naujos 
apdraudos paliudijimas (poli
cy) išpuolę po $6,119. North
western Mutual turtas siekė 
du bilionus ir pusę dolerių 
gruodžio 31, 1949 m.

Iš NMLI kompanijos rapor
to paaiški du svarbūs fakto
riai, būtent: kad plačioji ša
lies visuomenė, kuri susideda 
iš darbininkų, farm erių, smul
kių vertelgų ir profesionalų, 
biednėja iš vienos pusės, o iš 
kitos— korporacijų, apdnau- 
dos kompanijų ir kitų stam
biųjų biznių pelnai kyla. Kad 
naujus apdraudos certifikatus 
pirk0 daugiausia korporacijų 
ir stambiojo biznio šėrininkai, 
ką liudija apdraudos paliudi
jimų mažas skaičius, o certi- 
fikatų aukštos sumos.

Raporte sakoma, kad 1949 
metais apdraudos liudijimų 
(policies) savininkams išmo
kėta daugiau kaip kada pir
miau ir iš sumos $60,376,000 
40% buvo išmokėjimų gy
viems.

Išmokėjimai gyviems skirs
tosi šiaip: 1) kai apdraudos 
savininkas išmoka nustatytą 
laiką (sakysime, 20 metų tau
pos certifikatą) ;
skolina cash vertę nuo savo 
apdraudos paliudijimo; 3) 
kai pertraukia savo apdrau
dą ir atsiima paliudijimo ver
tės pinigus.

Visos trys suminėtos išmo
kėjimų gyviems kategorijos 

I yra surištos su apdraudos 
savininko ekonomine padėti
mi. Pirmoji ne tiek tampriai, 
kiek kitos dvi. Dalykas ve 
kaip veikia šiame atvėjuje.

kiek jie yra 
ir apdraudos

Mutual Life
kad gy-

ko. Bet jeigu certifikatui 
prinokus jo savininkas atsi
ima pinigus už jį, tai reiškia 
jam jie reikalingi.

Tiesa, gali būti išimčių, bet 
jos nenusveria paties vyriau
sio čionai vaidmens. Kas kita 
yra su kitom dviem katego
rijom, kur apdraudos savinin
kai yra priversti skolinti ant 
apdraudos, o dar prastesnėje 
padėtyje yra tie, kurie turi 
apdraudos certifikatus (poli
cies) parduoti, 
piniginės vertės 
netekti.

Northwestern
kompanija “giriasi, 
viems savo nariams tokių iš
mokėjimų turėjo apie $23 mi- 
lionus suvirš. Bet tie “gy
viems išmokėjimai” neteikia 
sveiko ekonominio paveikslo, 
o priešingai, patvirtina, kad 
mūsų ekonominė padėtis pa
blogėjo žymiai per 1949 me
tus, palyginus su 1948 metais.

Kitų didžiulių apdraudos 
kompanijų raportai bus maž
daug tokie pat, kąip ir šios 
kompanijos, gal išskyrus Me
tropolitan, Prudential ir ke
lias' kitas apdraudos kompa
nijas, kurios parduoda ap- 
d raudą nubiednintoms ma
sėms savaitiniais išmokėji- 
maiš ir parokuoja arti dubel- 
tavai daugiau, kaip už pa
prastą (ordinary) apdraudą.

M—tis.

San Francisco, Cal
DAUGIAU POLICIJOS

Lapkričio mėnesį, laike bal
savimų, buvo įdėtas punktas, 
kad miesto policistai dirbtų 
tik 40 valandų į savaitę. Di- 

2) kai jis džiuma piliečių užgyrė poli-

J. Urbonas, Laisvės skaity
tojas, sunkokai, sužeistas dirb
tuvėje. Jis pase k ;m i ilgai 
sveiksta ir pasiremdamas 

istorinius į lazduke dalyvavo virš minė
toje pramogoje. Draugė No- 
vikienė man pakuždėjo: Ra-

Urboną pamiršai. Tai ne pa
miršimas, bet nežinojimas to 
atsitikimo. Negerai, kad ki-

vimai, Trumano doktrina, 
Marshallo Planas, atominė 
bomba, Atlanto paktas, riks
mas apie komunizmo pavojų. į ti draugai kur tai plunksnas 
Tiesa, kad pavojus darosi lais
vei šios šalies, bet tai ne iš 
kairiosios pusės, bet iš deši
niosios pusės — fašizmo pa
vojus.

Progresyvių Partija ir yra

cistų valandas.
Dabar nuo kovo 1 d. bus 

padėta prie darbo 154 nauji 
policistai San Francisco mies
te, nes sutrumpinus valandas, 
pasiliko , laikas liuosas, kurį 
turi užimti kiti, ir todėl pasi
daugins policijos, o dėl tokio 
skaičiaus policistų piliečiams 
kainuos pinigų.

Nori Atimti

padėjo. D. J.

HONG KONG. — Audra 
užbloškė karinį Anglijos 
laivą P. Salvor ant povan
deninės uolos.

Išmokėjęs apdraudą (endow- , Apmokamas Vakacijas 
mentą), savininkas gali jos 
pinigus neatsiimti. Jo palik
tas toks certifikatas (sakysi
me, $2,000 apdraudos kom
panijoje) neša geresnį nuo
šimtį, kaip padėti pinigai tyan-

Knygos Apie Ameriką
Lietuvi!

Gyveni Jungtinėse Valstijose, kitaip — Amerikoje, tai žinok teisybę apie naują 
savo tėvynę. Tą gali geriausiai sužinoti iš knygų. Lietuvių Literatūros Draugija, ku
ri šiemet mini savo 35-kių metų sukaktį, skelbia didelį knygų išparadavimą. Skaityk 
sekamas knygas: •

peržiūrėjau tris komercinius 
laikraščius, ir nei vienam ne
radau jokio pareiškimo apie 
prez. Roosevelto nuveiktus 
gerus darbus.

Sausio 21 ir 22 dd. čia įvyko 
šunų paroda. Kad išgarsinti 
parodą ir suinteresuoti žiūrė
tojus, tai miesto gatvėmis pa
rodavo po 18 šunų su tam ti
krais vežimukais ir ant veži
mukų buvo iškabos dešimtukų 
rinkliavos. Reiškia, jeigu žiū
rėtojas nežingeidaus 
rodą, tai gal galės 
patraukti dešimtukų 
vos. Valdininkam
labai naudingi, bet patį auto
rių pamiršo.

sūnų pa- 
jo atydą 

rinklia- 
doleriai

Bus Milžiniška
Plieno Dirbtuvė

Ant 66-to vieškelio randasi

Eureka, Mont. — Vieš-miestukas Fontana, Gal., neto
li nuo San Bernardino. Da- bučio'gaisre sudegė 5 žmo- 
bar tas miestukas turi 4,000! nės.
gyventojų ir keletą mažų 
dirbtuvėlių. Praeitais metais 
Kaiserio plieno korporacija 
įsteigė nedidelę dirbtuvėlę, 
bet dabar ten dirbtuvė nepa
prastai didėja, šiais metais 
ten bus praplėsta dirbtuvė dėl 
milžiniškų plieno darbų. Ka- 
Ja bus baigtas darbas ir su
dėta mašinerija, tai dirbtuvė 
bc« yerta 90 milijonų dolerių.

'U'oje apylinkėje, netoli nuo 
Los Angeles, General Motors 
Korp. turi porą didelių dirb
tuvių, bet atrodo, kad Kaise
rio pramonė pralenks Fordą 
ir General Motors 
su savo milžiniška

Paprastai, kur 
plėstis industrija,
vertelgos labai išnaudoja na
mų pirkėjus, nes apie indus- 

' trijos centrus daug žmonių 
apsigyvena ir perka stuba.s. 
Namų vertelgos nuperka plo
tus žemės, sustato šešis ar 
aštuonis štu'lpukus,
pūkų sukala stubeles, kurios' 
vertos po porą tūkstančių, 
bet biski apgražintas stubeles 
parduoda po 8 ir 10 tūkstan
čių dolerių.- Tai biaurus žmo
nių išnaudojimas!

MONTELLO, MASS.

KONCERTAS
ir

KABARET ŠOKIAI

68

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Lietuvių Literatūros Draugijos
kp. nariai, tėmykite!. Mitingas įvyks 
Vasario (Feb.) 13 d., 7:30 va), va
kare, Laisvės Choro svetainėje, 155 
Hungerford St., Hartford, usimilda- 
mi, draugai ir draugės, atvykite visi. 
Bcn,t retkarčiais privalome sueiti vi
si ir visos apkalbėti svarbesnius da
lykus. Šį metą mūsų draugijos gimi
mo 35 metų sukakto. Laisvės pikni-' 
kas. Ir šiaip pasikalbėsim bėgamais 
reikalais. Kviečia Valdyba.

kompaniją 
dirbtuve.

prasideda
ten namų

Įvyks šeštadienį

Vasario 11 February
Rengia Liuosybės Choras

Taut. Namo Apatinėje Salėje
Main St., kamp. Vine St.
Pradžia 7:80 vai. vakare

Įžanga 75c. Asmeniui
Liuosybės Choras sudainuos daug 

naujų dainų, vad.
Solistai: Rožė

Valent, (pastaroji 
jungos Mokyklą).

Duetų duos šio
Stripinis ir W.
Kundrotas (Paulikoniūtė) ir Edward 
Skliutas.

Kvartetas: F. Yoclus, J. čiras, K. 
Skliutienė ir (?). Piano solo duoš 
V. Kundrotas, Jr.
Po koncerto bus smagūs 

šokiai
Bus valgių ir gėrimų.

Albert Patsiui 
Stripinis, Aldona 
lanke Meno Są-

asmenys: Rožė
Yudeikis; Paulina

alit stuL i

. Sužeistas Karolis Mičiulis
Senas San Francisco gyven-

' Toj as Car]
Į lis), dirbdamas dirbtuvėje 
prie sunkaus darbo, netikėtai j 

:sj'susižeidė dešinės rankos pirš-
Jis išbuvo 5 dienas li-

, . . . . i goninėj, dabar randasi savosvarbių dalykų aptari-'0 ’ z TT
gausite šių metų ka-; name, 630 Hamilton St. Is 

pilną labai daug svarbių į pradžios manė, kad pirštą rci:.
, bet gydytojas 

sakė, kad dės pastangų, -kad 
sutaupyti pirštą.

Sprendžia, kad reikės apie 
kol

ĘALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas jvyks 

pirmadienį, vasario (Feb.) 13 d., 
prasidėt 7:30 vai. vakare, Lietinių 
.svetainėje, 851 Hollins St.

Gerbiami nariai! Malonėkite visi 
dalyvauti susirinkime, nes turėsime tą. 
pravesti planą vasaros veikimui ir Į 
turime kitų 
mui. Taipgi 
lendorių, 
informacijų ir mokslinių 
Valdyba. ' (24-25)

straipsnių j^.g nupjauti,

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks

vasario (Feb.) 12 d., kaip 2 vai po ju mėnesius pavargti, Cic* n Imio r. i r o v-> 1-m i <•. *pietų. Šis susirinkimas bus svarbus, 
tad visi nariai susirinkite pas drg. 
Shcmberienę į namus. Taipgi i)' no
rinti prisirašyti prie šios organizaci
jos prašomi ateiti ir būsite įrašyti.
Kuopos Sekr. (24-25)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ii’ Dukterų Draugi

ją rengia balių su skaniais valgiais. 
Įvyks sekmadienį, vasario (Feb.) 12 
dieną. Pradžia 3-čią vai. po pietų, 
Laisves Choro svetainėje, 155 Hun
gerford St. Bus gera orkestrą, geri 
valgiai ir gėrimai. Kviečiame narius 
ir ne narius dalyvauti šiame parcn-

Šio miesto taryba priėmė 
sumanymą, kad sutaupius pi
nigų dęl miesto iždo, suma
nė pataisyti miesto konstituci
jos punktą, kad didžiumai 
miesto darbininkų būtų pa
naikinta apmokamos dviejų 
savaičių vakacijos. Tas su
manymas bus balsuojamas se
kamais rinkimais.

žinoma, patys valdininkai 
apie save nieko nekalba, tik 
apie didžiąją dalį miesto dar
bininkų.- Jeigu valdininkams 
reikalingos vakacijos su rie
biomis algomis, tai darbinin
kai, mažiau gaudami algų, 
būtinai turi gauiti apmokamas 
'vakacijas. Jeigu panaikinti 
vakacijas, tai visiems lygiai.

gimė.
(24-25)

Komisija.

CLIFFSIDE, N.
šeštadienį, vasario 11

3118 kuopa rodo kalbantįjį sovietinį 
judamąjį paveikslą “KAIMO MO
KYTOJA.” Vieta: 324 Anderson Ave. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Visi vie
tiniai ir apylinkės lietuviai kviečiami 
būti ir pamatyti žingeidų Tarybų Są
jungos filmą. Užtikrinam -— būsit 
pilnai patenkinti. Kviečia IWO 3118 
kuopos Rengėjai. (23-24)

d., IWO

pirštas sugys.
Linkiu draugui gerai 

sveikti.

Dovanai Puikus 
Kalendorius

Kiekvienam kosturųeriui. kuris
Mitchell (Mičiu-’ Pirks 2 ar daugiau dėžutes Miracle 

Ointment, lietuviškos išdirbystės 
, vaistu.
! Yra 5 rūšių gyduolės, kurios gelb* 
sti nuo daugybės jvairių skirtingų 
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 
skausmų

No. 3. Odos 
gelbsti 
feet”, 
burnos

No. 4. Nuo 
“poison

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

Su užsakymu siųskit ir money 
order ar čekį. Adresuokit:

su-

1.25
įvairių nesveikumų, 

nuo “rash”, “athletes 
“sinus” nosies 
nesveikumo .......

niežėjimo odos.
ivy”, “rectum”.

ir
1.25
ar
1.25

Užpuolikai
Mūsų mieste plačiai pa

sklido jaunų vaikėzų užpuoli
mai ant įstaigų ir asmenų, 
kad veik kasdien matysi laik
raščiuose visokių nežmoniškų 
pasielgimų. Didžiumoj
užpuolikai yra gimnazijų mo- 

ilgas 
niek- 
nede- 
tokių

Alvinas.

tie

kiniai. Policija prirašo 
špaltas į laikraščius apie 
šų darbus, bet, atrodo, 
d a pastangų sustabdyti 
niekšysčių.

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

Vietiniai galit ateiti 607 Broad St.. 
Hartford.

London.— Mirė paskilbęs 
piešėjas Archibald St.Hart- 
rick, 85 metų.

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kuopos mėnesinis su 

sirinkimas įvyks vasario 12 dieną, į |g| 
antrą sekmadienį, toje pat svetainė- 
je ir tuo pat laiku. Visi nariai ir M 
nares pribūkit į susirinkimą ir at- gp 
sivesku naujų narių prirašyti j kuo- gį 
pą. Taipgi yra svarbių reikalų, ku- |g| 
rie reikalinga aptarimo dėl vykdymo. g|l 
Kuopos sekr. J. Stankevičius.

J. J. Kaškiaučhis, M. D.
530 Summer Ave.

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-796

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

1. AMERIKOS DEMOKRATIJOS STEIGĖJAI. Parašė visa eilė autorių. Sužinok 
kas buvo Washingtonas, Tomas Jefferson as, Samuel Adams, Tomas Paine, Benja
minas Franklinas, Petrick. Henry, Rich, Henry Lee, Andrew Jackson, John Brown, 
Abraomas Lincolnas, Fredrrikas Douglas, Tadas Kosciuška, Pulaski, moterys kovoto
jos dėl Amerikos žmonių laisvės. Visada turėk po ranka JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 
KONSTITUCIJĄ, kuri yra pirmu kartu teisingai lietuvių kalbon išversta ir telpa1 ! 
knygoj. Kiekvienas Amerikoj gyvenąs lietuvis šią knygą turi perskaityti. Ji turi | 
864 puslapių, su paveikslais. Atspausdinta ant geros popieros. Kaina kietais viršais 
$1, minkštais 50 centų.

2. ARGENTINA IR TEN GYVENANTI LIETUVIAI. Parašė R. Mizara, kuris 
gyveno Pietų Amerikoj. Rasite informacijų ne vien apie Argentiną, bet ir kitas Pietų 
Amerikos šalisx Knyga,turi 190 puslapių, Pietų Amerikos žemėlapį ir yra paveikslų. 
Kaina 50 centų. Turime nedaug. ‘

Labdarybč ir Šunų Paroda
Per velionį prezidentą F. D. 

Rooseveltą padarytas sumany
mas ant jo gimtadienio, sausio 
30 d., daryti dešimtukų rink- 

| liavą vaikam gelbėt nuo paraly
žiaus. Tas labdarybės darbas 
labai įsigyveno, ir kasmet pa
sikartoja dešimtukų rinkliava.

Praeitais metais tam tikslui 
buvo surinkta $19 milijonų 
dolerių, o šiais metais tam 
tikslui nori sukelti 50 jnili- 
jonų dolerių. Sausio 30 d.

WORCESTER, MASS.
_LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 12 

d. vasario, 29 Endicott St. svetainėj, 
10:30 vai. ryto. Draugai, ateikit ir 
atsineškit po $2 savo duoklę pasimo- 
kėti; meskit tą seną negražų papro
tį vilkinti iki metų pabaigos. Pada
rykit tuojau ir bus atlikta.
Sekr. J. M. Lukas. (23-24)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienį, vasario (Feb.) 10 
d., Lietuvių salėje, 315 Clinton St., 
7:30 vai. vakare. Draugės ir drau
gai: šiame susirinkimo bus labai žin
geidi paskaita skaitoma. Turime 
daug svarbių reikalų apsvarstyti. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti . seki'. H. Z.

ūgy

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F V T Q t O N 
EVergreen 4-9407 A * 1 □ 1 V 11

SHUFFLE BOARD

ail■■■■■M

j fl CHARLES J. ROMAN

8. KELIAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ. Parašė Antanas Bimba. Knyga turi* 624 pus
lapių. Faktai apie Amerikos žmonių gyvenimą, turtus ir kaip galėtų būti žmonės 
laimingi, jeigu jie nebūtų skriaudžiami. Kaina 50’centų.

4. AMERIKOS ifARBININKE. Parašė A. Bimba. Knyga apibūdina Amerikos 
darbininkių gyvenimą, laimę ir vargus. Turi 224 puslapių, su paveikslais. Knyga 
kietais viršais, kaina 50 centų.

•«

/• <
• I

MEDUS IR KAVA
Dabar pas J. W. Thomsoną galite gauti Naturalio, susicukravusio, 

nešildyto raudonų dobilų Medaus. Michigan valstijos dobilų medus, 
kurį medaus ekspertai pripažįsta, jog yra vienas iš skaniausių ir 
geriausių medų visoje Amerikoje ir turi panašų skonį į Europos me
dų. Kaina: 1 svar. 45c; 3 svar. (.kvorta) $1.25; 5 svar. (pusė galiono) 
$2.10; 10 svar. (1 galionas) $4.00 ir 60 svar. blėkinė $18.50.

P.Sį Už persiuntimą nemokame.

5. PIRMOJO PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO LEIDINYS. Apra
šymas darbų ir nutarimų įvykusio Urugvajue Pietų Amerikos Lietuvių Kongreso. 
Yra apie 100 paveikslų jo dalyvių. Knyga turi 230 puslapių, kaina 50 centų.

Kas pirks daugiau, kaip $1 vertės, tai persiuntimą mes apmokėsime. Su užsakymu 
siųskite čekius arba money orderius sekamu antrašu:

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

KAVA
Lietuviška iš miežių kava — Barley Molt Coffee, tai yra viena iš 

sveikiausių' ir skaniausių kavų. Mes gerai dar atsimename, kad Lie
tuvoje mūsų motutė padarydavo sveiką ir skanią iš miežių kavą, ger
davome ir nebūdavome nervuoti,. kaip kad nuo amerikoniškos kavos. $ 
Tuojaus parsitraukite kavos ir medaus. Kavos kaina: 1 svar. 35c; 
3 svar. $1.00; 5 svar. $1.65. Atvažiuokite bei prisiųskite pinigus laiš
ku, o mep pasiųsime jums tavorąi

J. W. THOMSON
45-42 — 41st St., Sunnyside, N. Y.

*
❖

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 

mo- 
mūsų

Liūdesio 
tėš prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir gražiai 
dern'iškai įruošta 
šermenine. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith.Daily)—- Ketv., Vasario 9, 1950
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Tarybininky Melai
Ala “Mein Kampf”

Jei sakai melą, tai sakyk 
kuo didžiausią melą, mokė 
Adolfas Hitleris. Nuo jo pa
simokė visi liaudies priešai, 
pasimokė ir Brook lyno tarybi- 
ninkai. Rašydama apie dipu
ku nieko jų naudai nepasiektą 
prie Lietuviu Kultūrinio Cen
tro pikietą, Ameriką spjovė j 
Dievo prisakymą “Nekalbėk 
neteisingai prieš artimą savo” 
ir pakeitė ii Hitlerio tezių — 
“Sakyk kuo didžiausią melą”!

Tysliavos Vienybė padarė 
tą patį.

Dipukų ideologinis vadas ir 
mokytojas Cinkus per savo
“radijušą” pagargaliavo tą 
patį melą.

Visi jie sukalbėjo tuos pa
čius hitlerinius poterius. Lais- 
viečių suvažiavime, girdi, buvę 
tik 80 žmonių. Daugelis šė- 
rininkų nėję per pikietą ir 
grįžę atgal.

Anądien Laisvėj buvo minė
ta, kad tūlas dipukas, žiop- 
čiojęs, būk bolševikai visą Lie
tuvos inteligentiją sunaikino, 
ir paprašytas įvardint bent 
keletą bolševikų sulikviduotu 
Lietuvos inteligentų, — šoko i 
Maskvą ir įvardijo Gorkį ir 
Timošenką. (Gorkis buvo bol
ševikų gerbiamas gyvas, iškil
mingai palaidotas miręs ir bus 
gerbiamas per amžius. O hit
lerininkų nenaudai dar tebe
gyvenąs maršalas Timošenko 
turės mirti antrą kartą...)

Kadangi dipukų vadą ir mo-1 
kytoją Cinkų gal didesnis 
brooklyniečių skaičius girdėjo, 
negu skaitė Amerikoj ir Vie
nybėj, tai prašau jo įvardint 
bent keletą nuo Kultūrinio 
Centro jo pikieto sugrąžintų 
Laisvės šėrininkų. Būkite toks 
malonus. Tatai išeis jūsų nau
dai.

Kai šitaip tarybininkai ir jų I 
globojami dipukai meluoja 
čia pat vietoj, kur šimtai žmo
nių yra jų melo liudininkais, 
tai kiek galima jų pasakomis 
tikėt apie tai, kas dedasi Lie
tuvoj ?!

Spiaut į jų zaunas ala 
“Mein Kampf”!

Dzūkas.

Pasiūlymas
Kodėl nesuorganizuoti čeke- 

rių ir šachmatų tymus? Juk 
tai geras, gražus ir tykus 
sportas. Daug yra mūsų drau
gų, kurie mėgsta ir gali ge
rai žaisti tuos abu sportus, tik 
kas nors turi pradėti, turi su
organizuoti tuos sportininkus, 
o pasekmės bus geros. Vietos 
kultūriniame name yra daug.

Kaip tą visą sudaryti? Man 
rodos, kad namo bendrovės 
valdyba turėtų tuomi pasirū
pinti.

Aš padarau kaip naują su
manymą ir tikiu, kad jis yra 
geras ir naudingas, tik rei
kia gerai apsvarsčius, aptarus 
gyveniman įvykdyti. Mes esa
me Kultūrinio Centro savinin
kai, tai kodėl neduoti dau
giau naujų sumanymų Centro 
palaikymui, nors vienas kitas 
sumanymas ir neprigytų, bet 
blogo nepadarytų, o kartais 
gero gali daug padaryti. Mes 
turime dėti daug pastangų, 
turime rūpintis, turime dar
buotis, kad mūsų centras kru- 
tėtų, veiktų kiekvieną vaka
rą, net ir dieną, taip, kad mes 
galėtumėm ir pasididžiuoti 
mūsų veikimu ir darbu.

V. Kazlauskas.

SERGA

Štai nuotrauka iš kryžioku suruošto pikieto sausio 29 d. 
ties Kultūriniu Centru. Kryžiokų spauda rašė, būk 

pikietavę šimtai, bet gi kamera nemeluoja.

Aplankius Juozą 
Kačergį

Praėjusį sekmadienį, vasa
rio 5-tą dieną, 1950, mes trys 
draugai,' tai yra George Kli
mas, Petras Grabauskas ir aš 
susėdom į draugo Klimo ma
šiną ir nuvažiavom į New 
Jersey atlankyti mūsų sergan
tį menininką Juozą Kačergį 
ii’, žinoma, jo žmoną Onytę.

Kaip jau žinoma, Juozas 
kačergis labai sirgo. Jam 
buvo suparalyžiuota kairė ko
ja ir visa pusė kūno ir taip
gi dešinė pusė veido. Dabar 
jau jis taisosi, bet dar vis ne
suvaldo, kaip reikia. Bet, ži
noma, dabar jau jis gali 
vaikščiot, kalbėt ir juokaut. 
Mes s.u juo kalbėjomės apie 
ketvertą valandų, o mums at
rodė, kad tik kokį pusvalandį. 
Mat, jis toks interesingas, kad 
tik spėk klausyt ir gėrėtis, ka
da jis kalba. O prie to, dar 
ii’ jo Onutė prisidėjo. Ji, mat, 
pagamino gerus pietus ir pui
kiai pavaišino mus visus.

Beje. Juozas Kačergis dir
bo meno veikloje per 40 metu. 
Daug veikalų pats režisavo*ir 

i daug vaidino po kitais ’reži
sieriais. Jis turėjo vaidinimui 

Į nepaprastą talentą* dramatiš
kose rolėse. Jis daugiausia 
vaidindavo karalių, dvarpo
niu. viršininku ir kitokiu 
aukštu ypatų charakterius. Ir 
jis atlikdavo jų tipus taip, ge
rai, kad mes dar ir dabar ne- 
surandam tokio aktoriaus, ku
ris prilygtų Juozui. Man pa
čiam daug sykių teko vaidin
ti greta Juozo, ir aš turiu pa
sakyti, kad jis imdavo vai
dinimo darbą iš tikros širdies 
ir visų spėkų, ,o ne baikomis. 
Ir, žinoma, vaidindamas daž
nai nustebindavo žiūrėtojus.

Mums, menininkams, ii’ vi
so mūsų judėjimo žmonėms 
prisieina nusiimti kepures ir 
širdingai padėkoti Juozui uiž 
jo tokį didelį ir ilgą pasi
šventimą mūsų darbininkiš
kam menui ir sykiu judėji
mui. Jonas Juška.

Įkurta Nauja Krautuviy 
Tarnautojų Unija

Praėjusį šeštadienį ir sekma
dieni Niujorke gimė nauja, ne
priklausoma unija, pavadinta 
Distributive Workers Union. 
Ji turi 32,000 narių. Tai dau
giausiai organizuoti darbinin
kai, pasilikę išlaukyj CIO dėl 
teroro, kurį CIO lyderiai nau
doja šiuo metu, ieškodami 
“raudonųjų.” Tai daugiausiai 
darbininkai, dirbą tarnautojais 
department krautuvėse, smul
kiose krautuvėse,' .sandėliuose 
pardavėjais ir kitokiais darbi
ninkais. '

Unijos prezidentu išrinktas 
žymus, pilnas energijos vei
kėjas, Arthur Osman. Suva
žiavimas - sanskridis, kuriame 
unija buvo Įkurta, įvyko Es
sex House viešbuty.]’. Taipgi 
išrinkta visa eilė žymių uni- 
jistų į naujosios unijos vei
kiantįjį komitetą.

šiai unijai priklauso orga
nizuoti . tarnautojai, dirbą 
Gimbcls, Saks 34 St., Bloom
ingdale, Hearns ? ir kitų di
džiulių krautuvių darbiniu- į 
kai-tarnautojai. (

----------------------- į---------------- :

Prašome Jūsų Talkos!
—

Buvęs Laisvės nhmas par
duotas. Reikia iš ten iškraus
tyti kėdės, šėpos, knygos ir ki
ti dalykai. Iškrausfymas atsi
bus šeštadienį, vasario 11 die
ną. Trokas pribus ryte 8 va
landą prie 427 Lorimer St.

Mes esame dėkingi visiems, 
kurie jau praeityje gelbėjo. 
Prašome dar kartą jūsų talkos 
šiam darbui. Jis bus jau pa
skutinis. Pasitikime, k a d 
draugai ateisite Į talką. Jeigu j 
anksti negalėsite, tai bent vė
liau pribūkite.

Laisvės Administracija ir 
LLD Centras.

Sako: Sulaikė 
Dalį Žmonių

SLA- organas “Tėvynė,” ra
šydama apie hitlerininkų su
ruoštą “pikietą” ties Kultūri
niu centru užpraėjusį sek
madienį, sako:

“Pikietas, neabejotinai, su
laikė nemaža skaičių žmonių, 
kurie būtų dalyvavę suvažia
vime ir vakare bankiete, nes 
daugelis neišdrįso pro “dide
les pikietininkų eiles” verž
tis į salę...”

Jeigu: tiesa, ką rašo Tėvy
nė. jeigu pikietininkams pa
vyko sulaikyti “nemažas skai
čius žmonių,” tai reikia pa
sakyti tai: jei tie sulaikytie
ji žmones būtų ėję į salę, tai 
laisvinčiau nebūtų galėję jų 
visų niekaip sutalpinti. Turi
me atsiminti, jog Auditorija 
buvo pilnutėlė svečių.

Antra, jeigu pikietininkams 
pavyko kai kuriuos bailesnius 
žmonps sulaikyti nuo ėjimo į 
salę, tai supraskime, kad tie 
žmonės pikietininkus ‘pra
keiks.

Bet aš nemanau, kad Tė
vynės korespondentas rašo 
tiesą. Man atrodo, kad jis iš 
savo makaulės tokią žinią iš
traukė. Kiek aš mačiau, nei 
vienas žmogus, ėjęs į salę, nuo 
jos negrįžo: nepaisydami pi
kietininkų, žmones ėjo ir įėjo
Auditori j on.

Melas yra ir tai, būk pikie- 
tininkai sudArė “dideles ei- !
les.” K.

Šešios šeimos pasiliko be 
pastogės po to, kai įvyko 
gaisras po num. 328 E. 101 
St., netoli First Avė., Manhat
tane. Gaisras padarė nema
žai nuostolių.

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų valdžia išvijo Jugo
slavijos pareigūną T.. Velič- 
kovičių kaip karinį šnipą.

Joseph GarszvaI
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Hilliardo “Atradimas”

Daniel Platt nusmerktas fe- 
deraliniam teisme trims me
tams kalėti už tai, kad jis 
naudojęs- apgavingiems tiks
lams Jungtinių Valstijų paš
tą: jis reklamavęs kažin ko
kius šildytuvus. Nusmerkė tei
sėjas Alfred E. Coxe.

Pora jaunų žmonių (barbe- 
rys ir jo mylimoji) suimti ir 
kaltinami nužudyme savo kū
dikio (berniuko), kuris rastąs 
negyvas Howard maudynėse, 
Queenseje. Suimtasis yra 
Charles Campo, o mergina — 

I Matilda Zumo.

Miesto šalpos (Welfare) 
komisijonierius Raymond M. 
Hilliard gyvena su savo šeima 
po num. 286 Riverside .’Drive, 
Manhattane. Jis gyvena, kaip 
matome, gražioje vietoje, nes 
per metus Hilliard gauna 
$15,000 iš miesto algos.

Kad parodžius tiems, kurie 
priversti iš miestavo pašalpos 
gyventi (o miestava pašalpa 
neseniai buvo biednuomenei 
sumažinta), tai Mr. Hilliard 
neseniai sugalvojo tokį sky- 
mą: jis ir jo šeima gyveiis 
panašiai, kaip gyvena bied- 
nuomenė, gaunanti pašalpą. 
Iš $124.50 sumos Hilliard šei
ma pragyveno ištisą mėnesį ir 
dar sutaupų liko jai $28.54!

Kau kurie žmonės dabar 
mano, jog Mr. Hilliard sieksis 
dar kartą mažinti pašalpga- 
viams sumas, nes, pagal jį, 
atrodo, būk jie gauną per 
daug! Nežinia, ar jis tai 
bandys daryti, bet jo “ekspe
rimentas,” nežiūrint, kuriais 
tikslais pagrįstas, priverstų iš 
pašalpų gyventi žmonių “ne
su tiešy s.”

EGZAMINTJOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Amerikinis Komitetas Sve- ' 
turgimiams Ginti praneša, jog 
vasario 16 d. Niujorke bus 
valdžios organų “klausinėja
ma” Claudia Jonęsį 33 metų 
amžiaus negrė visuomeninin
ke, veikianti daugiausiai tarp 
motorų.

Ji bus “klausinėjama” dėl 
deportavimo. Mat, Jonės nė
ra Amerikos pilietė, negalėjo 
įsipilietinti dėl to, kad ji buvo 
progresyvių pažiūrų ir jai pi
lietybė buvo atsakyta.

Komitetas, ginąs Claudią 
Jones, skelbia, jog šis “ap
klausinėjimas” kaip tik su
puola su Negrų Istorijos sa
vaite, minima per visą šalį 
tam, kad išjudinus negrus 
prie uolesnio darbo kovoje 
dėl laisvės ir tam, kad supa- v Izindinus visuomenę su negrų 
problemomis. Taigi visas šis 
klausinėjimas yra tarsi pasi
tyčiojimas iš visų negru.

Claudia Jones yra gimusi 
Trinidad saloje, Britų Vakarų 
Indi jose. Ji Amerikon buvo 
atvežta 9 metų amžiaus. Ji 
yra viena iš virš 150 asmenų 
nepiliečių, suimtų deportaci
jai. ši moteriškė veikė dau
giausiai tarp negrų. Ji buvo 
suareštuota dėl priklausymo 
Jungt. Valstijų Komunistų 
Partijai ir paleista po $1,000 
bėla.

REIKALAVIMAI
Reikalinga kambariai, nepaisant 

ar garu šildomi ar ne. Gali būti du 
ir pusė ar daugiau kambarių. Esu 
priverstas tuoj išeiti iš dabartinės 
vietos. Pageidaujama, kad būtų 
Ridgevvoode ar Maspethc ,bet sutik
siu ir kitur. Prašome telėfonuoti 
Michigan 2-26G8. Klauskite Abro
maičio. (23-26)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Fh. G.,

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

Cz0G'9

TELEPHONE
STAGG 2-5043

<^06^

RES. TEL.
IIY. 7-3631

Cz36'3

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Brooklynietė Mae Merk 
randasi Medical Center, ant 
168th St., Bronx, N. Y. Ji ten 
įėjo pereitą penktadienį. Li
gonė nežino, kaip ilgai jai rei
kės išbūti ligoninėje, bet ji 
būtų dėkinga, jeigu ją aplan
kytų jos draugai-pažįstami.

Lankymo valandos seka
mos: Pirmadienį, antradienį, 
ketvirtadienį ir penkt. nuo 
7:30 iki> 8 v. v. Trečiadie
niais ir šeštadieniais nuo 1 :30

iki 2 vai. dieną, o sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2:30 vai. 
dieną.

Mae Merk per daugelį metų 
priklausė prie Aido Choro, ji 
taipgi buvo Lietuvių Kalbos 
Mokyklėlės valdyboje. Linki- 

j me jai greitai pasveikti, kad 
I galėtų vėl dalyvauti su vi-

Bellevue ligoninėje yra 
j (gydoma) apie 18-kos metų 
i amžiaus blondiną mergina ir 
i ji nebegali atsiminti savo var- 
j do ir pavardės. Ji serga už- 
j įniršimo liga.
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GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) Savininkai

Kokių tik; likęrių jums reikia, Amerikos išdirbimo ar im
portuotų, kreipkitės pas Rutkunus—

8707 lllth St., Richmond Hill, N. Y.
(Prie BMT Jamaika Line lllth Stoteis)

arba Telefonuokite Virginia 7-0700
ir Rutkunai pristatys jums į namus.

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

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

r7T TDWQ D A I?' 111 GRAND STREET /Al! E O D Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

4.7720 TELEVISION

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Krank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

. PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

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