
Tankai prieš žmones.
Mauras eina laukan!
Ingrid ir Roberto.
Ar jau nusibodo gyventi?
Kita apsigynimo pusė.

Rašo A. BIMBA

Labai išsigandęs Vokietijos 
socialdemokratų lyderis Schu
macher. Kada nors gegužės 
mėnesį į Berlyną susirinks 
Vokietijos jaunieji komunis
tai.

Schumacher sako, jog tai 
bus revoliucijos pradžia. O 
revoliucijos jis bijo labiau, 
negu velnias kryžiaus. Todėl 
Schumacher reikalauja, kad 
Jungtinės Valstybės prisiųstų 
kanuolių ir tankų apsigynimui 
nuo “raudonųjų.”

Duokite mums tankų, arba 
mums kaput! Kokia tų so
cialdemokratų menkystė, koks 
idėjinis bankrūtas!

j 
kad

kad

Ir socialistai jau išmesti lau
kan iš Francūzijos kabineto. 
Klerikalams jie nebereikalin
gi. Jų vaidmuo pasibaigė. 
Mauras atliko savo darbą, 
Mauras turi eiti laukan!

Argi mes nesakėme, 
taip bus?

Bet nereikia manyti, 
socialistai iš to pasimokins. 
Jei tik Francūzijos darbinin
kų judėjimas sustiprės ir vėl 
pradės grūmoti buržuazijos 
interesams, Schumann ir Bi- 
dault vėl pasikvies talkon so
cialistus. Kas gi geriau ir 
gudriau moka apgaudinėti 
darbininkus už socialistus? 
Niekas.

Dar nežinia, kur pakliuvo 
žymioji filmų aktorka Ingrid 
Bergman: didelėn bėdon, ar 
didžiausion laimėn. Nors ji 
labai džiaugiasi susilaukus sū
naus su filmų direktorium, la
bai smarkiu italu Roberto 
Rosselini, bet dar neturi di- 
vorso nuo savo vyro t)r. Lind
strom, taip pat nebegali priei
ti prie savo dvylikos metų 
dukters, kuri gyvena pas tė
vą.

Tačiau įdomiausia štai kas. 
Prasidėjo didžiausias sujuši- 
mas prieš filmą “Strombolli,” 
kuriame belošdama, sakoma, 
Ingrid susimylėjo su Roberto 
ir pamiršo savo vyrą. Ypa
tingai kunigai, ypač katalikų 
bažnyčios, reikalauja tą filmą 
uždrausti rodyti Amerikos te
atruose. Ingrid pasielgus bai
siai, nemorališkai, sulaužius 
visus dievo ir dorovės įstaty
mus.

O kas gali ži- 
pra-

Tuo tarpu Italijoje tos pa
čios katalikų bažnyčios kuni
gai tą “nelegalų” Ingridos ir 
Roberto sūnų gal pakels į 
naują Kristų, 
not, o gal jis “nekaltai 
dėtas? Kaip ten nebūtų, ku
nigai jį savinasi ir būtinai no
ri jį pakrikštyti.

Dar labai galimas daiktas, 
kad ir pats popiežius suteiks 
tam nekatalikės motinos su 
didžiu “grieku” pradėtam 
kūdikiui palaiminimą .

Juos už tai smerkti negali
ma. Rossellini turtingas žmo
gus. Jis už tą krikštą Itali
jos kunigams riebiai apmokės. 
O ką gaus Amerikos katalikai 
kunigai? Nieko. Todėl jie 
protestuoja ne tik prieš tą 
kūdikį, bet Ir prieš tą filmą, 
kurioje jo motina vaidina.

Gana išmintingai sako Indi
jos premjeras Nehru. Jis sa
ko: Jeigu jau nusibodo gy
venti, tai gaminkimės h-bom- 
bas. Anksčiau ar vėliau jos 
mus sunaikins.

Kad taip bus, niekas nea
bejoja. Bet šis protingas pa
tarimas turėtų būti pasiųstas 
Washingtonan.

Beje, neseniai pats Nehru 
Washjngtone lankėsi. Nejau
gi jis pamiršo pamokyti prezi
dentą Trumaną?

Finansinis rėmimas ir sti
prinimas mūsų spaudos yra
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Angliakasyklų Kompanijos 
Bando Sunaikint Uniją ir 
Atmest Senatvės Pensiją

Vėliausios Žinios Acheson Atmeta Siūlymus 
Tartis su Sovietais dėl 
Atomų Karo Išvengimo

Daugėja Reikalavimai Nenaudot 
Indžionkšino prieš Mainierius

Sako, Amerika Taip Ginkluosis, 
Kad Priverstų Sovietus Nusileist

Washington. — Minkštų
jų angliakasyklų kompani
jos “purvinai, nachališkai 
meluoja,” užreiškė John L. 
Lewis, Mainierių Unijos 
pirmininkas. Jis kalbėjo po
sėdyje komisijos, kurią pre
zidentas Trumanas pasky
rė “faktam tyrinėti” ang
lies pramonėje.

Kompanijv atstovas G. 
H. Love pasakojo, kad 
Lewis, girdi, niekuomet ne
norėjęs “teisingai tartis” su 
kompanijomis dėl naujos 
sutarties. Love tvirtino, 
kad Lewis tik grūmodamas 
sakęs: — Jūs turite anglia- 
kasyklas, bet aš su savo 
400,000 mainierių turiu jus 
savo saujoje.

Čia Lewis ir sušuko:—Tu 
purvinai, niekšiškai meluo- 
ji!

Toliau patys kompanijų 
atstovai netyčia parodė, jog 
tai jie ardė derybas su uni-
ja. Jie štai ką nripažino: lTZ .. .ir_____ ' .X Korporacija pirKompanijos atmetė pilną 
unijos pripažinimą ir atsi
sakė nuo bet kokių mokes
čių -mokėjimo į mainierių 
senatvės pensijų ir sveika
tos fondą.

Kompanijos, vadinasi, ne
sutiko net senąją sutartį 
panaujinti. Jos spyrėsi dar 
aršiai ta sutartį pabloginti.

Prezidentinė “faktų” ko- 
misiįa, dar kiek apklausine- 
jus Lewisa ir kompanijų at
stovus, duos prezidentui 
Trumanui raportą ne vė
liau kaip ateinantį pirma
dienį.
Po to gręs Mainierių Uni

jai teisminis indžionkšinas, 
pagal Tafto-Hatrley’o įsta
tymą.

CIO ir Darbo Federacijos 
unijistai tūkstantiniais laiš
kais ir telegramomis šau
kia prez. Trumaną nenau
dot indžionkšino prieš 
streikuojančius mainierius.

Bet Trumano valdininkas 
Robertas Denhamas, valdi-

tik viena pažangiečių apsigy
nimo nuo kryžiokų pusė. Ki
ta pusė turi susidėti iš pa
didintos, pagyvintos ? veiklos 
visur. Daugiaui įvairiausių 
kultūrinių parengimų, dau
giau masinių susirinkimų! 
štai ko mums reikia.

Kryžiokai nesupranta, kad 
jie savo puolimais mūsų 
rengimus tik išgarsina.

pa-

To- 
su- 

kovoti

Kodėl jie kryžiokai? 
dėl. kad jie yra kunigų 
organizuotas vaiskas 
pažangą ir žmoniškumą.

Kodėl jie yra hitlerininkai? 
Todėl, kad jie vartoja hitleri
nes metodas, kad jie tų me
todų išmoko tiesiai nuo vo
kiečių hitlerininkų, kad jie 
Lietuvoje su hitlerininkais 
niokojo mūsų senąją tėvynę ir 
galabino jos žmones.

Padorūs,'švarūs dipukai tu
ri nuo tų kryžiokų - hitleri
ninkų atsiskirti, su jais nieko 
bendro neturėti, juos atmesti 
ir pasmerkti,

nės Darbo Santykių Komi
sijos advokatas, jau pir
miau kreipėsi į federalį ap
skrities teismą, kad duotų 
indžionkšiną, kuris bausti
nai įsakytų mainieriam 
grįžti darban ir dirbti pilną 
“normalų laiką,”

Spalvuota Televizija 
Jau Būtų Galima

WASHINGTON. — Ame
rikos Radijo Korporacija 
rode laikraštininkams spal
vuotus garsinius televizijos 
judamuosius paveikslus.

niai televizijos imtuvai, bet 
daugumas televizijos kom
panijų pastoja tam kelią. 
Jos nori pirma išparduoti 
senuosius savo televizijos 
“setus,” rodančius tik juo- 
dai-baltai-pilkai.

Kada Amerikos Radijo 
m poros me

tų norėjo pardavimui ga
minti spalvinius televizijos 
imtuvus, tai kitos kompani
jos užprotestavo ir išreika
lavo, kad ’ valdžia dar už
draustų spalvinius “setus.”

Indo-Kinos Prancūzai 
Padeda Čiangininkam

Hong Kong. — Kinijos 
Liaudies Respublikos radi
jas iš Peipingo tvirtino, 
kad francūzai Indo-Kinos 
valdininkai leidžia atbėgu
siems Čiang Kai-šeko ka
riams persimesti atgal į 
pietinę Kiniją ir užpuldinė
ti miestus.

Kuomet Kinijos Liaudies 
Armija prispyrė Čiang Kai 
šėko kariuomenę prie sie
nos, tai bent 70,000 čiangi- 
ninkų perbėgo į francūzų 
koloniją Indo-Kiną.

Francūzų valdžia mela
gingai skelbė, kad suvary
sianti atbėgėlius į koncen
tracijos stovyklas. Iš tikrų
jų gi francūzai naudoja 
tuos Čiango kareivius ir o- 
ficierius karui prieš Viet
namo respubliką ir duoda 
jiems valią užpuldinėti pa7 
sieninius naujosios Kinijos 
miestus.

Skiriama $78,885,000 
Pragarinčm Bombom

WASHINGTON. — Kon- 
greso atstovų Rūmo išlaidi- 
nė komisija užgyrė dar 78 
milionūs, 
dolerių 
bams iki birželio mėnesio 
pabaigos. Suprantama, jog 
šie pinigai bus naudojami 
p r a g a r Inėms hydrogeno 
bomboms išvystyti.

Tai bus priedas prie 1 bi- 
liono, 131 miliono dolerių, 
kuriuos Kongresas- pirmiau 
paskyrė atominėms bom
boms per 12 mėnesių iki 
1950 m. birželio galo.

885 tūkstančius 
atominiams dar-

WASHINGTON. —• Prezidento Trumano paskirta 
“faktų ieškojimo” komisija užbaigė apklausinėjimus 
Mainierių Unijos pirmininko Johno Lewiso ir minkš
tosios anglies kompanijų atstovų. Komisija įteiks pre
zidentui savo raportą šį šeštadienį.

Vėl pertrūko tiesioginės derybos tarp kompanijų ir 
Lewiso. x

Pranešama, kad prez. Trumanas ateinančią savaitę 
gal reikalaus teismo indžionkšino, kuris įsakytų strei
kuojantiems angliakasiams tuojau grįžti darban.

WASHINGTON.—Pennsylvanijos geležinkelio kom
panija paskelbė, kad ji turi tik vienai savaitei anglies 
savo traukiniams.

Lemiama, kad jeigu minkštosios anglies mainierių 
streikas tęstųsi dar kelias savaites, tai keleivinių 
traukinių judėjimas1 visoje šalyje turėtų būti pusiau 
sumažintas.
Prekinių traukinių veikimas jau susiaurintas 25 nuo

šimčiais ir sulaikyta 300 keleivinių traukinių įvairiose 
valstijose.

LONDON. — Prasidėjo teismas prieš atominį moks
lininką Klausą Fuchsą. Jis kaltinamas, kad išdavinė- 
jęs atominius Amerikos sekretous Sovietam.

Fuchs padėjo amerikonam pagaminti pirmąją ato
minę bombą.

Bet nužiūrima, jog Fuchs persekiojamas dėl to, kad 
slaptoji Amerikos FBI policija įskundė Fuchsą kaip 
komunistą arba palankų Sovietams žmogų.

Fuchs yra įsipilietinęs Anglijoj vokietys.

CIO PIRMININKAS SAUKIA 
DARBININKUS REMTI 
MAINIERIĮJ STREIKU

WASHINGTON. — Karinė amerikiečių vyriausybė 
pasakoja sužinojus, kad Sovietai pasistato daugiau ka
rinių lėktuvų, negu Jungtinės Valstijos. Washingtono 
karininkai, tačiau, sako, kad Amerikos lėktuvai esą 
geresni.

WASHINGTON. — Senato užsienių reikalų komi
sija dar neatsigriebė nuo išgąsčio, kurią jai įvarė ato
minis mokslininkas Haroldas Urey. Jis tvirtino, kad 
Sovietai galėtų prekiniais laivais prigabenti atominių 
bombų į Amerkos ir vakarų Europos uostus ir taip 
juos užblokuoti.

Pittsburgh.—Philip Mur
ray, CIO Plieno Darbinin
kų Unijos pirmininkas, pa
siuntė pusės milionų dole
rių čekį angliakasių strei
kui paremti.

Murray, kuris taipgi yra 
CIO unijų centro pirminin
kas, atsišaukė į visus Plie- 
nininkų Unijos skyrius ir į 
pavienius darbininkus, kad 
aukotų streikuojantiems 
mainieriams.

Kariniai Belaisviai Gaus 
Po $1 už Nelaisvės Dieną

Washington. — Valdinė 
komisija dėl karinių atsitei
simų nutarė, kad bus išmo
kėta po dolerį amerikie-z 
čiams karo belaisviams už 
kiekvieną dieną,- kurią jie 
išbuvo nelaisvėje pas vokie
čius ir japonus. Tas doleris 
bus atlyginimas už tai, kad 
Vokietija ir Japonija per 
daug blogai belaisvius mai
tino.

Naciai ir japonai viso bu
vo paėmę 120,00 jankių į 
nelaisvę.

Skaičiuojama, kad kiek
vienam belaisviui, viduti
niai imant, teks $600 atly
ginimo už tą vargą.

3 Susižeidė, nukrisdami 40 
pėdų žemyn.

. Milford, Conn. — Penki 
darbininkai nukrito 40 pė
dų žemyn nuo Connecticut 
Light and Power kompani
jos fabriko kamino. Trys 
susižeidė, bet nesunkiai, o 
du visai sveiki išliko.

Murray pareiškė, kad jei
gu valdžia sulaužytų ang
liakasių streiką su Tafto- 
Hartley’o indžionkšino pa
galba, toliau ir plienininkai 
galėtų to pat susilaukti. 
Anglies ir plieno kompani
jos tikisi Tafto-Hartley’o 
įnagiu sunaikint ne tik 
Mainierių, bet ir Plieno 
Darbininkų Uniją, kaip įs
pėjo Murray. Darbininkai 
privalo atmušti tą kompa-

■ nijų pasimojimą.

Nė Cento Neverta V.
Kravčenko “Garbė”

Paryžius. — Apeliacijų 
teismas priteisė" Viktorui 
Kravčenkui tiktai 3 fran
kus atlyginimo iš laikraščio 
Lettres Francaises ir dvie
jų to laikraščio redaktorių. 
O 3 frankai — tau mažiau 
kaijf 1 amerikinis, centas.

Kravčenko skundė juos 
už “apšmeižimą.” Tas laik
raštis sakė, jog ne pats 
Kravčenko, o kas kitas pa
rašė priešso vie tinę jo kny
gą “I Chose Freedom,” nes 
Kravčenko per mažai gra- 
motnas. Tame ir buvo ta
riamas jo “apšmeižimas.”

ATSISAKO NUMASKUOT 
KUKLUKSUS

Atlanta, Georgia. — šios 
valstijos seimelis atmetė 
sumanymą, kuris reikalavo 
uždraust Ku Klux Klano 
nariams nešioti maskas- 
kaukes arba veidų gaubtu
vus.

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson atmetė bet kokius 
pasiūlymus tartis su Sovie
tų Sąjunga dėl atominio 
karo išvengimo.

Pasikalbėjime su kores
pondentais Achesonas už- 
rejškė, jog Amerika turi

Bao Dai Gausiąs iš 
Amerikos Pinigų

WASHINGTON. — As
sociated Press teigia, kad 
prezidentas Trumanas duo
siąs pinigų “imperatoriui” 
Bao Dai, kurį Francija pa
skyrė valdovu Indo-Kinos, 
francūzų kolonijos pietinėje 
Azijoje. Trumanas parem- 
siąs Bao Dai’ų pinigais iš 
75 milionų dolerių fondo.

Kongresas yra nutaręs, 
kad prezidentas gali, neatsi
klausdamas Kongreso, tuos 
pinigus naudoti kovai prieš 
komunizmą Lile kuriame 
Azijos krašte, kur jis mato 
reikalą.

(Demokratinė Vietnamo 
Respublika Indo-Kinoje ryž
tingai tęsia kovą prieš fran- 
cūzus ir prieš jų pastumdė
lį Bao Dai.)

Marshalliniai Kraštai 
—Tai Kiauras Maišas

PARYŽIUS. — Vakari- 
nės Europos kraštai jau ga
vo 8 bilionus, 257 milionūs 
dolerių iš Amerikos Mar- 
Shallo plano atspirčiai prieš 
komunizmą.

Tu kraštu atstovai Pa
ryžiuje dabar apskaičiavo, 
kad jiems reikės dar apie 
penkių bilionų dolerių iš 
Marshallo fondo, iki tas 
planas išsibaigs 1952 me
tais. Bet sako, to neužteks, 
ir amerikiečiai turėtų dar 
4 bilionus dolerių pridėti 
marshalliniams kraštams 
iki 1954 metų.

Kiny Tautininkai
Giriasi Žudynėmis

Formoza. —* Kinų čiang 
Kai-šeko valdžia garsinasi, 
•kad jos lakūnai, naudodami 
amerikinius bombanešius, 
vasario 6 d.-suardė bei ap- 
apnaikino daugiau kaip 1,- 
000 trobesių šanghajuje, 
Kinijos Liaudies Respubli
kos uostamiestyje.

Čiangininkai giriasi, kad 
dvi dienas jų lakūnai bom
bomis užmušą 1,000 žmo
nių Šanghajuje.

Dabar gi jie viešai grū
moja oro bombomis naikin
ti Naujosios Kinijos sostinę 
Pekingą, Kantoną ir aštuo
nis kitus civilinius didmies
čius.

ORAS. — Giedra, nešalta.

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States. 
110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.

Tel Virginia 9-1827-1828

parodyti galingesnę karinę 
jėgą, kuri priverstų Sovie
tus taikytis; kitaip gi, pa
sak Achesono, negalima bū
sią susitaikyti su Sovietų 
Sąjunga.

Achesonas didžiavosi, kad 
amerikinė jėga Graikijoj, 
Turkijoj ir Berlyne, girdi, 
privertė Maskvą prisitaiky
ti prie “faktų.”

Tas Achesono pareiški
mas buvo atsakymas į de
mokratų senatorių Brieno 
McMahono ir Millardo E. 
Tydingso paraginimus de
rėtis su Sovietų Sąjunga, 
kad galima būtų išvengti 
baisiojo karo atominėmis 
bombomis ir dar naujesnė
mis hydrogeno bombomis.

Achesonas pakartojo, kad 
Sovietai turi priimti -ameri
kinį Barucho planą atomi
nei jėgai kontroliuoti.

Tas planas, tarp kitko, 
reikalauja, kad Sovietai 
atiduotų ir civilinę savo a- 
tomihę pramonę Jungtinių 
Tautų komisijai. O toje ko
misijoje amerikonai turi 
užtikrintą sau daugumą.

Sovietų Sąjunga sutiko, 
kad tarptautinė komisija 
darytų atominių pramonių 
inspekciją ir kad pastotų 
kelią atominių ginklų ga
mybai. Bet Sovietų vyriau
sybė atsisakė atiduoti tai 
komisijai sovietinius fabri-’ 
kus ir atominių medžiagų 
kasyklas.

Sovietai kartotinai siūlė 
uždraust atominių ginklų 
naudojimą. Amerikos val
džia atmetė tuos siūlymus 
ir pasilaikė sau teisę daryti 
atomų bombas, kol visuose 
kituose pasaulio kraštuose 
bus “gana” pažabota atomi
nė pramonė.

Čiangas Formozoje Greitai 
Išeikvos $28,000,000

Formoza. — Jungtinės 
Valstijos pastaruoju laiku 
paskyrė 28 milionūs dolerių 
Čiang Kai-šeko kinų tauti
ninkų valdžiai Formozos 
saloje; t

Formozos valdovai sako, 
tų pinigų užteks tik iki bir
želio mėnesio, ir prašo 
daugiau milionų iš Wash
ingtono.

Kanada Suėmė Amerikinį 
Darbininkų Vadą Krzyckį

Vancouver, Kanada. — 
Kanados- valdininkai areš
tavo ir 24 valandas išlaikė 
kalėjime Leoną Krzyckį, A- 
merikos Slavų Kongreso 
pirmininką ir įžymų darbi
ninkų vadovą.

Krzyckis keliavo į ameri
kinių slavų koncertą Van- 
couveryje. Bet kanadiniai 
valdininkai neleido jam ten 
nuvykti ir įsake tuojau 
grįžti į Jungtines-Valstijas.

4

/

i



LAISVE
LITHUANIAN JpAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, Inc.

Established April 5, 1911
Every day except Sundays, Mondays, and Holidays

110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 10, N. Y. 
TEL. VIRGINIA 0-1827-1828

"Stebuklai” ir Tankai

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES-
United States, per year ........ $7.00
United States, per 6 months $3.75
Queens Co., per year ............ $8.00
Queens Co., per six mos

Canada
Canada
Foreign

and Brazil, per year 
and Brazil, 6 months 
countries, per year 

$4.00 Foreign countries, 6 months

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

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

ATSKIRSIME PELUS 
NUO GRŪDŲ. NIEKŠUS 
NUO GERŲ ŽMONIŲ

Straipsnyje “Kultūra ar 
Chuliganizmas ? ” dienraš
tyje Vilnyje M-s aštriai pa
smerkia hitlerininkų chuli
ganizmą prieš pažangie
čius. Jis nurodo, kad tuo 
piktu darbų užsiima tie di
pukai, kurie ir Lietuvoje
siautėjo prieš liaudį. 

M-s rašo: 
Pastaraisiais 

k oje I 
didėjo 
naujų 
vadinami

.. tę daugiausiai -----------
bet kad jos galinčios gyventi net perteklingai. Kaip jis tąĮbei pramonės centruose, 
sužinojo? Išbandęs pats.

Ponas Hilliard sakosi su šeima ištisą mėnesį išgyvenęs, ringų 
išleidžiant tiktai po $18 skiriamų tokį skaičių narių tu
rinčiai pašalpgavių šeimai per savaitę. Gale mėnesio, su
vedus sąskaitą, girdi, dar atlikę $28.54. Jie mitę taip ge
rai, kaip kad misdavo su $40 budžetu per savaitę (vien 
maistui).

Taip gerai, taip gerai buvo! O visgi gale mėnesio pp. 
Hilliardų šeima sugrįžo gyventi į savo priprastą $40 per 
savaitę budžetą maistui ir bendrai savo 15 tūkstančių 
metams dolerių algelės ribas.

Žinoma, viršininko šeima neskaičiavo, kiek tuo mėne
siu sumažėjo iš anksčiau indaujose ir atsarginiuose san-! žinias nesuvartoja kultūrin- 
dėliuose sukrauti skanėstai; kiek kartų vaikai prisišvei-, giems tikslams, čia ir noriu 
te vaišėse pas draugus ar nusipirko priedelių iš savo| pakalbėti.
“piggy” bankučių, kas vaikams priprasta užgaidų krizyje 
(Hilliardai turi du berniukus. Taipgi su jais gyvena jo 
motina ir teta, viso šešiese).

Patsai p. Hilliard (o gal ir visa šeima) bėgiu mėnesio! sakė, 
buvęs dviejuose pokyliuose, 
se galima atsigavėti bent savaitei.

Tačiau tie retkartiniai atsigavėjiniai — tik mažmožis ių tarne yra viršūnių 
prieš tuos pamatinius reikmenis, kuriems negaūdami pa- dugnių! Ir tos tai 
kankanui paskyrų gyvenanteji iš pašalpos biedniokai ir 
ligoniai tūri nuo savo valgio nusivogeioti.

Pašalpgaviai neturi šėpose sandėlių drabužių ir čeve-j 
rykų vaikams ir sau. Jie neturi nemokamo šoferio, juos | 
nuvežti pas tėvus ar vaikus, bažnyčion ar kluban, jie turi į 
mokėti fėrus. Jie neturi paskyrų daktarams, vaistams ir j 
vitaminams. O tų dalykų kur kaą dažniau prireikia šei-Į 
moms, kurios minta įš^Į8 (po 52 centus dienai per as-| fašistu. . Tie lermuojantieji ! 
meni), negu pp. Hilliardams, turintiems išteklių parink-: gaivalai, negali apsiprasti su 
tiniausiam maistui. I ntinčia, kad šioje šalyje gali

kiekvienas laisvai išsireikšti, 
! iv todėl nuo kiekvieno skers
gatvio šaftkia, kad Amerikoje’ 
“žydai ir komunistai turi per- Į 
daug laisvės, 
išnaikinti! Jiems 
ti, kad jie neturi 
kiško automato 
peilio, kaip kad 
Lietuvoje, 
toti Marijampolės ar 
rių žudynių! šio meto poli
tinė reakcija tiems jon vai
kiams palanki, todėl jie ir 
griebiasi visokių pogromiškų 
priemonių ardymui pažangie
čių mitingų bei kitokių kultū
rinių sueigų. Jie žudė Lietu
vos piliečus,' jie daužė ten žy
dams langus, todėl be tų “pa
triotinių”. darbų ir čia negali 
apsieiti. Tai šlykštūs, juoda
šimtiški darbai, tai staugimo 
ir langų daužymo “kultūra,” 
kuri niekam garbės neatnešė. 
Tačiau tie sužvėrėję gaivalai 
to nesigėdi, jie gėdos nepa
žįsta! Tai lietuviškas- Ku 

i Klux Klanas!
Jie kalba , apie, “Kremliaus 

diktatūrą/,jiėzsdko norį Lie
tuvai “laisvės ir demokrati
jos.” Ar girdėjote: vilkai 
la.kštįngalomis prągydo! At
vykęs Amerikon • apie demo
kratiją kalbėjo ir buvęs fa
šistinis Lietuvos diktatorius- 
bėgly.s A. Smetona ,ir juoda
sis prelatas Krupavičius, ir 
kiti buvę nacių sandarbinin-

Pašalpos Viršininkas Vos Nepersivalgęs 
Iš Pašalpos

New Yorko valdinės labdarybės viršininkas ponas Ray
mond M. Hilliard nusprendė, būk iš pašalpos gyvenan
čios šeimos ne tik kad nereikalingos padidinti pašalpą,

rnėtais Ameri- 
lietuvių naujokynai pa- 
i keliolika tūkstančių 

emigrantų. Tai taip 
dipukai,” susispie- 

didmiesčiuose 
Jų 

tarpe yra nemaža gan kultū- 
žmonių, užsilaikančių 

korektiškai, bet yi'a'dalis — 
nedidelė — ir tokių, kuriems 
ši kvalifikacija netaikytina, 
nors jie ir giriasi savo “kul
tūringumu.” Kelios klasės 
gimnazijos gali duoti šiek tiek 
žinių, bet anaiptol tai dar ne
padaro žmogų kultūringu. 
Kultūra reiškia daug dau
giau! Apie tos tat rūšies di- 

I pukus, kurie mokyklose Įgytas 
i žinias nesuvartoja kultūrin-

“Vilnis,” “Laisvė” ir kiti 
pažangieji Amerikos lietuvių 

Į laikraščiai jau ne kartą pasi- 
, kad jie nesodina visų 

?. Juose buvusieji žino, kad juo-j dipukų į vieną suolą, kad jie 
! skiria grūdus nuo pelų, kad 

ir pa-' 
.; dugnių ! Irtos tai dipukų 
; padugnės pradeda’ kaikuriose 

i vietose kelti suirutes bei tero
rizuoti senesniosios kartos at
eivius, kurių visuomeninės pa
žiūros nesutinka su - pronacis- 

j ka jų “filosofija,” pasisavinta 
l is jų garbinamųjų ideologų— 
! vokiškųjų nacių ir itališkųjų

kai. Kokios “demokratijos” 
jie Lietuvai geidžia, jau savo 
darbai
lią, kai Lietuvą valde, 
kios “demokratijos” 
nori chuliganiškosios 
nuosėdos — irgi jau 
savo juodašimtiškais 
parodyti.
jų naciškoji “ 
biau išryškės! 
demokratiško nusistatymo A-' 
merikos lietuviai pamato, ko- į 
kią “demokratiją” jie mums i 
siūlo ir Lietuvai perša.
kia žiūrėti no Į tai, ką jie sa
ko, bet ką jie daro, 
iŠ jų darbų juos

Kad tie 
auklėtiniai kartu su vietos re
akcininkais sudarė bendrą 
frontą ir pradėjo varyti savo 
chuliganiškąjį] darbą, tai ne
tenka stebėtis — jie tik tam 
ir “išsimokslinę.” Bet stebė
tis reikia mūsų taip vadina
mais “liberalais” ir socialis
tais, 
kratija jiems yra artima 
j i e už j ą k o vo j a ! K ai p j i e
gali sutaikinti žygius reakci
nių dipukų, ardančių ramius 
senųjų amerikiečių mitingus 
ir visaip bandančių savo na
ciškąjį terorą pravesti? Ai' 
liberalai-socialistai pasmerkė 
t ų j u o d a š i m č i ų ž y g d a rb i u s ? 
Ne! J ic dar juos drąsina to
kiems žygiams, jie tiems chu
liganams šaukia — “bravo.” 
Ar jie jau užmiršo, kaip prieš 
ketvertą desėtkų metų tam-

Įrodė, kai turėjo ga- 
O ko- 

Lietuvai

suspėjo 
darbais 

Toliau, veikiausiai, 
morda” dar la- 

Tegul tikrai

1 ėjimus socialistų, ar nenuslo
pino visas kitas partijas, apart 

fašistuojančių tautininkų ? 
nebuvo tas patą Vokieti- 
bei Italijoj, kur jų ideolo- 
turėjo galią? Ten kovin

gieji socialistai buvo persekio
jami lygiai žiauriai, kaip ir 
komunistai. Atsiminkite italų 
socialistą Mateotį, kurį Mus- 
solinio 
kino.

jtatūrą 
bina.

Bei- mieji,

tik 
Al
io,i 
gai

agentai žiauriai nukan- 
Jie .tik naciškąją dik- 
pripažįsta ir ją tegar- 
Apsižiūrėkite, gerbia- 

kol dar nevėlu, ir ko- 
prieš galvą keliantį

c h uliganizmą!
Su tuo chuliganiškuoju gai

valu privalo kovoti ir patys 
są ž i n i ngesn i, d e.m ok rati n i ai
nusiteikę dipukai, nes jisai 
teršia jų vardą ir tokiais ne
kultūringais darbais žemina 
visus naujuosius ateivius. Be i 
to, jie tokiais savo juodais ! 
darbais tikriausiai pakenks 
ir kitiems pabėgėliams, kurie 

kad demo- I>’ra Vokietijoje, nes pa- 
kad ' žangesnieji Amerikos lietu

viai nepanorės siųsti darbo 
bei buto garantijų jų prašan
tiems, bijodami, kad neparsi
gabentų į čia daugiau chuli
ganiško elemento. (Nepažin
dami Vokietijoj esami] dipu
kų, kartais ir demokratinio 
nusistatymo Amerikos lietu- į 
viai gali išsiųsti garantijas | 
kokiems nors naciškiems pa- Į 
daužoms. Del to jie turi ia- ■ 
bai apsižiūrėti ir žinoti, kam 
siunčia tąsias garantijas!)

Tie naciškąja ideologija per
sisunkę gaivalai, kurie savo 

O rankas yra sutepę Lietuvos 
ii- piliečiu krauju, kurie skundė 

naciams ramius Lietuvos gy
ventojus ir patys juos kanki
no, kurie būdami Vokietijoj

reikia 
vertinti!

sužvėrėję nacių

Spaudoje praneša apie nigas 
įvykstančius teis-' ši 

mus demokratinėse liaudies kada, 
šalyse, kur teisiami kenkė
jai ir asmenys šnipavę už
sienio imperializmui.

dažnai
liko nesumuštas. < 
pasaka primena tą,. 
savo laiku, Philadel- 
Švento Kaimiero paphijoj 

rapijos buletine tūlas kuni
gas pasakojo apie persėki o-

Tai nėra nuostabu. Buvę .Įimus kunigų Tarybų Są- 
kapitalistai, dvarponiai, ka- ’ u”sol- Jls ten tvirtino, kad 

turėjo ma- ,kuni^’

Šį Mėnesį Svarstomos Deportacijos Bylos
,Vasario mėnuo pilnas deportacinių bylų, mažiausia 14- 

ka jų bus svarstoma. Pasinaudojant tuo, spaudoje pučia
mas isterijos burbulas.

Pranešdamas apie tas bylas, Amerikinio Sveturgimiam 
Ginti Komiteto vykdantysis sekretorius Abner Green pa
sakė? “Teisdarybės Departmentas staiga pradėjo šaukti 
perkvotimui net tuos asmenis, kurių areštai įvyko prieš 
porą metų .Šaukia ne kokiu kitu tikslu, kaip tik padidin
ti isteriją prieš sveturgimius.”

“Areštai virš 150 nepiliečių deportavimui, matomai, 
ne gana tepaskleidė baimės ir nepakankamai sutrukdymo 
sveturgimių susiedijose...” sako Green. Tad dabar is
terija norima užaštrinti visuose šalies kraštuose nuo,At- 
lantiko iki Pacifiko.

Artimiausiu laiku šaukiamos pernagrinėti šios bylos:
New Yorke: Manuel Tarrazona nagrinėta vasario 9-tą. 

Kitos įvyks: Frank Fleer vąsario 14-tą, Ida Gottesman 
vasario 15, Claudia Jones vasario 16, Benjamin Saltzman 
vasario 17.

Detroite kvočiami Henry Podolsky ir Anna Ganley.
Clevelande — David Schlossberg ir Joseph Lucas.
Bostone — Giacoma Quattrone,
Los Angeles — Luisa Morena Bemis, Seattlėje — Ha

zel Wolf, Oregone — John Stenson, St. Louis mieste — 
Antonia Sentner. •

Visi tie nepiliečiai yra išgyvenę Jungtinėse Valstijose 
nuo 25 iki 45 metų, visi yra prašę pilietybės, bet prie jos 
neprileisti. Čia jų šalis, jų namai, ju šeimos ir draugai. 
Čionai, su jais jie nori pasilikti. Tačiau nedemokratiniai 
asmenys patekę valdžion keršija jiems už jų darbuotę 
darbininkų ir progresyvių judėjimuose.

Visoje šalyje liaudis buriasi juos ginti. Prieš deporta
cijas plinta banga protestų, pasireiškiančių •'atskirų aš
menų laiškais, organizacijų ir masinių mitingų rezoliuci
jomis vyriausiam šalies prokurorui McGrath, Washingto
ne.

kad reikia juos 
pirštus niež- 
rankoje vo- 
ar 
jie

itališko 
turėjo 

kad negali pakar- 
Pane-

Solidarumas ar Sąžines Nuraminimas?
Visi mato, kad mainieriai yra užpulti. Visi mato, kad 

pagaliau ir valdžia atėjo .kasyklų savininkams pagalbon 
prieš mainierius. Taip pat visi mato, kad paklupdymas 
mainierių bus tik pirmas žygis prieš visus organizuotus 

{darbininkus.
Todėl džiugu, kad po labai ilgo tylėjimo prabilo didžio

ji United Steel Workers Unija. Prabilo gerai, su pen
kiais šimtais tūkstančių dolerių, Philip Murray, unijos 
prežidentas, pasiuntė penkių šimtų tūkstančių dolerių 
Čekį mainierių unijai ir sako: Lai bus mūsų parama 
tiems mainieriams, kuriems parama labai reikalinga.

Tas labai gerai. Tas labai gražu. Bet kai giliau pasi- 
knisi į Visą dalyką, surandi, kad šita stambi plieno dar-

bolševikai uždarė į kalėji- 
, atėmė visus 

įrankius melstis prie Dievo. 
Bet kunigas iš duonos nusi- 

darbo sau r°žančių ir kas
dien meldėsi.

Visi kultūriški žmonės ži
no, kad nei Tarybų Sąjun-

talikų bažnyčių vadai, kurie 
prie senos tvarkos 1 
rojišką gyvenimą, negali ra
miai sėdėti ir sutikti su 
nauja tvarka, kur <____
žmonės jau yra šalies šei
mininkais/ Argi sutiktų 
Amerikoj Fordai ir kiti po
nai su < 
Juk vien 1949 metais Ge-! 
neral Motors Corp., po ap-1 
mokėjimo taksų, pelno turė
jo daugiau, kaip $600,000,- 
000! I

Todėl ir nenuostabu, kad 
| dabar Lenkijoj teisiamas 
buvęs Francijos konsulas 
Andre Simon Robineau pri
sipažino ,kad jis į šhipavi- 
mo darbą prieš Lenkiją 
įtraukė virš 100 lenkų. Su-1 
prantama, buvusių valdi- i 
ninku, kapitalistų, dvarpo
nių, kunigų ir kitokių as
menų.

Vasario 7 d. The New 
York Times išspausdino iš 

i Čechoslovakijos savo konesp. 
Dana Adams Schmidt pra
nešimą apie ten “įvykusius 
stebuklus.” Dienraščiai Pil- 
seno “Pravda” ir “Rude 
Pravo” aprašo, kokias pa
sakas leidžia dabartinės 
tvarkos priešai Čechoslova- 
kijoj.

Keistos pasakos, jokis 
kultūriškas žmogus joms 
netikės, bet buvę fabrikan
tai, dvarponiai, katalikų

Sūs, klerikalų suklaidinti gai
valai arde mitingus d-ro šliu
po ir kitų laisvamanių? < 
tai reikėtų atsiminti! Tų la 
kų tamsūnai jau kiek sukul- 
tūrėjo, jie jau neardo mitin
gų, kuriuos pasirengia kitų 
pažiūrų žmones. Tačiau kuo į naktimis plėšė tos šalies ūki- 
gi skiriasi dabart'iniu tamsu-1 ninkus. ių gyvulius vogė ir i galvos žino, kad yra kultū- 
nų teroras nuo senųjų? Ski-į naktimis juos bėglių stovyk-, 1>iniaį atsilikusiu asmemJ) 
riasi gal tik tuo. kad dabartį-I lose piove (jie patys apie tai 
niai tamsūnai yra daug na- pasipasakoja) — jie ir čia 
chališkesni. Norėtųsi paklaus-j nebus geresni! Vilkas visuo- 
ti, kur dingo pačių liberalų I met Į mišką žiūri; niekšas 
skelbiamas obalsis: gyvenk ir niekšu ir liks. Neturėdami 
kitam leisk gyventi? Nejaugi rankoje ginklo, jie griebiasi 
liberalai ji palaidojo? 
kol kas tie chuliganai puola ; 
tik komunistus ir kitus pa- i viai 
žangiuosius lietuvius, tai libe
ralams ir socialistams nerei
kėtų per daug tuo džiaugtis.
Po komunistų ateis ir jy kalei- 
na, nes tie patamsių gaivalai 
skirtingai nuomonei jokios to
lerancijos neturi! Ar jie ne
nuvertė žmonių išrinkta d-ro 
Griniaus vyriausybę 1926 m. 
Lietuvoj? Ar jie nekišo Į ka-

vogė

niekšu
Nejaugi rankoje 

Kad j teroro.
Seno si lieji Amerikos 

privalo atydžiai
i naujų ateivių darbus

lietu- 
sekti 

bei 
elgseną ir sulyg jų darbų ne
sunku bus atskirti — kurie 
yra demokratai, o kurie 
chuliganai! Jų darbai, ge
riau nei kas kitas parodys, 
kurie jų kokios demokrati
jos nori ir kaip už ją kovoja. 
Tik žiūrėkime ir neužmirški
me ką matėme!

Laisvoji Sakykla
Pilnai Patenkintas

Esu pilnai patenkintas 
Laisvės 20-tam numeryje J. 
Vilkelio išvedžiojimais, kas 
link Dr. H. Sanders pasiel
gimo, pagreitinant mirtį ne
pagydomai ligonei. Tuo tar
pu Vilnyje ir Laisvėje buvo 

i priešingai pareikšta, kad 
daktarams neleistina pa
greitinti žmogui mirtis, ne
paisant jp kančių, nors tai 
ir nepagydomos. Juk šiame 
incidente visokį religiniai, 
ypač katalikai fanatikai, la
biausiai smerkia Dr. Send
ers pasielgimą; esą, tik die
vas davė gyvybę ir tik die
vas ją gali atimti. Reiškia,

bininkų unijos auka mainierių unijai neatėjo iš Murray 
gilumos širdies. Ji greičiau bus tik savo sąžinės nurami
nimas, pasidemonstravimas plačiosios visuomenės akyse: 
Žiūrėkite, mes užjaučiame mūsų užpultiems mainieriams.

Kodėl tokia išvada veržiasi? Ogi todėl, kad tas pats 
Murray nė žodeliu nėra pasmerkęs prezidento Trumano 
už panaudojimą Taft-Hartley įstatymo, prieš mainierius. 
Jis nepasmerkia valdžios, kuri pasiėmė ant savęs atsako
mybę sutriuškinti mainierių pasipriešinimą kasyklų savi
ninkų sauvaliavimui.

Dar daugiau: Philip Murray yra vienas iš karščiausių 
vyriausybės rėmėjų. Jis galvą guldo už visą prezidento 
Trumano politiką. Vadinasi, viena puse burnos jis ^už
jaučia” mainierius, o kita puse — palaiko mienierių prie
šus. Šis dviveidžiavimas nepadeda mainieriams laimėti 
savo teisingus reikalavimus. •

darbininkų tvarka? nei liadd,ias d^rati- 
jnese respublikose nebuvo ir 
; nėra draudžiama melstis, 
niekas dėl maldų kunigus ir 
religinius asmenis neperse
kioja. Antra, jeigu kunigas 
mokėjo rožančių iš duonos 
nusilipdyti, tai jis galėjo 
mokėti ir be to rožančiaus 
Dievui melstis. Bet skleidžia 
tokias pasakas, kad kursty
ti tikinčius žmones, kad ti
kinti darbininkai nesirūpin
tų savo gyvenimo pagerini- 

|mo reikalais, o rūpintųsi tik 
“dūšios išganymu.”

Suprantama, tos pasakos 
savo tikslo nepasieks. Ti
kinti darbininkai Lenkijoj,. 
Vengrijoj, Čechoslovakijoj 
ir Lietuvoj tik pasijuokia iš 
tu “stebuklu.” Čechoslovaki
jos darbininkai, kaip rašo 
Pilseno “Pravda,” ir be 
“stebuklo” gali matyti už
tenkamai amerikoniškų tan
kų Vokietijoj, kur yra lai
koma okupacinė armija. Bet 
jie žino, kad senoji tvarka 
jau niekados negrįš, kad 
darbininkai mokės savo 
tvarką apginti, jeigu bus 
reikalas, kaip tą padarė Ki
nijos žmonės.

Valstiečio Sūnus.kurie patiki joms.
Viena pasaka yra tokia: 

Dievo motina Marija pasi
rodė Ledes miestelio srityje. 
Marija nešė iškėlus Jungti
nių Valstijų vėliavą, o pas
kui ją maršavo Amerikos 
armija su galingais tankais. 
Jie pasakoja ,kad netoli va
landa, kada Dievo motina, 
su pagalba Amerikos armi
jos ir tankų, “išlaisvins Če- 
choslovakiją iš komunistų 
vadovybės.” Pasaka priešta
rauja ir religijos dėsniams, 
kurie tvirtino, kad Dievas ir 
Dievo motina yra visagaliai 
— viską galį padaryti. Bet 
dabar išeina, kad jau be 
Amerikos armijos ir tankų 
jie negali nieko.

Buvę turčiai pereitais 
metais skleidė pasaką, kad 
“vasarą Amerika išlaisvins 
Čechoslovakiją. Tas neįvy-

ŽINIOS 1S LIETUVOS

žmogui pasigailėjimo ir 
žmogiškumo nevalia rodyti.
Bet kai gyvulį matome su-
žeistą ar šiaip kokios nesvei- dabal, jie skleidžia

no l/i t»c«Fn t -n oho mrrlri 1 ' v __ _

mą, tai tie patys žmogiški 
jausmai su pasigailėjimu jį 
pribaigia, ar su šautuvu ar 
kitaip. Bet žmogus kankin
kis, kol -“dievas” tave atsi
ims! Kur jau čia logika ir 
civilizacija?!

D. G. Juslus.

Vienoje Valsčiaus Ligoninėje

ŠVENČIONYS, 49. XI. 27.— 
Dideli pasikeitimai Įvyko pa
staruoju laiku Švenčionėlių 
valsčiaus (Švenčionių apskri
ties) ligoninėje, žymiai iš
plėstas gimdymo skyrius, ati
daryta palata sergantiems 
kaulų tuberkulioze. Prie ligo
ninės Įrengta laboratorija, po
liklinika su vidaus ligų, chi
rurgijos ir akušerijos-gineko
logijos skyriais. Švenčionėliai 
pirmą kartą gavo rentgeno 
aparatą — dabar nebereikia 
vykti Į Vilnių nuotraukoms 
daryti. Ligoninėje Įrengta 
šviesos - elektrinė signalizaci
ja, kuria naudojasi ligonis, 
kviesdamas į savo palatą bu
dintį medicinos darbuotoją.

katos pakuistą ii nepagydo- ^ad Jungtinių Vai- žodyno Svarstymas
o rm rm nnnra ^nnnn’i q Lri * ™ ° c

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
V. Kazlauskui, Forest 

Hills. — Technikinė klaida. 
Turėjo skambėti: “Masinį 
mitingą šaukia Joint Anti
fascist Refugee Komitetas.”

Jei žodis “pasiimti” jums 
skamba “pasijmti,” tai tik 
reiškia, kad jūs neteisingai 
jį ištariate.

New Yorke pikietavimui 
nereikia policijos leidimo. 
Užtenka pranešti, kad ta ir 
ta vieta bus piketuojama.

Kas liečia pasiūlymą or
ganizuoti čekerių ir šach
matų tymus, tai įdėsime į 
vietines žinias. Gal kas 
nors ir susirūpins to spor
to organizavimu.

.. stijų armijos vadai turi iš- 
J radę tokius “ 
_ spindulius,”
f iš lėktuvų ir visi Čechoslo- 

" vakijos žmonės užmigs gi
liu miegu. Supraskite, kad 
ir dabartinės valdžios žmo
nės, ir armija, ir tada Jung
tinių Valstijų armija “ra-į 
miai paims Čechoslovakiją 
ir ją išlaisvins.” Tam net 
datą nustatė, tai turės įvyk
ti liepos 5 d., 1950 metais, 
arba, kitais žodžiais — tą 
dieną turės prasidėti karas.

Yra ir kitokių pasakų. 
Vieųa tokia, būk Cihost 
miestelyje katalikų kunigas, 
po maldų, sakydamas pa
mokslą, užpuolė komunis
tus. Taigi, vietiniai komu
nistai, kurie buvo bažnyčio
je, puolėsi prie altoriaus 
tikslu sumušti kunigą. Stai
giai ant altoriaus sujudėjo 
kryžius ir išskėstomis “ran
komis” puolė komunistus. 
Reiškia, gindamas kunigą. 
Komunistai išsigando ir ku

VILNIUS, 49. XI. 27.—Lic-
stebuklingus įuvos TSR Mokslų akademijos 

kuriuos paleis Lietuvių kalbos institute buvo
■ svarstomas lietuvių literatūri-
■ nes kalbos žodynas, žodyno 
I redakcinės kolegijos posė- 
- džiuose, be instituto mokslinių 
, bendradarbių, dalyvavo J.

Žiugžda, K. Korsakas, A.
! Venclova ir Leningrado uni- 

' versiteto profesorius B. Lari
nas.

žodyno redakcinė kolegija 
’ nustatė žodyno struktūrą ir 

apimtį.
Numatyta lietuvių literatū

rinės kalbos žodyną išleisti iki 
Tarybų 
įkūrimo v

valdžios Lietuvoje 
dešimtmečio.

KINO TEATRAINAUJI
KAIŠEDORYS, 49-XII-l7 

d. — šiomis dienomis Žaslių 
miestelyje buvo atidarytas 
naujas kino teatras. Įvyko 
pirmieji seansai. Draugo Sta
lino gimimo 
garbei kine 
jami filmai, 
J. V. Stalino

70-tųjų metinių 
bus demonstruo- 

vaizduojantieji 
gyvenimą ir vei- 

B. Genzeli8

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Vas. 10, 1950



Ko Šiandien Siekia Europos Darbininkai?
Darbininkų klasės vieny

bės reikalas per laikotarpį 
pergalingai užbaigus antrą
jį pasaulinį karą nužengė 
visoje Europoje didelį žings
nį pirmyn. Per antrąjį’ pa
saulini karą darbininkų kla
sė įgijo milžinišką politinį 
patyrimą. Demokratijos jė
goms pasisekė sutriuškinti 
ir sunaikinti vokiškąjį im
perializmą ir fašizmą išim
tinai ju vienybės dėka; Ta
rybų Sąjungos nuosekliai 
vykdoma vienybės politika 
kovoje prieš hitlerizmą ir 
ypatingai pergalė, pasiekta 
visų pirma tarybinės liau
dies ir jos armijos didvy
riškų pastangų dėka, — vi
sa tai padarė gilią įtaką 
darbininkams ir viso pasau
lio tautoms.

Paties k’aro eigoje visų 
politinių įsitikinimų darbi
ninkai ir darbo žmonės pa
grindinėse Europos šalyse, 
atsakydami į primygtinį ko
munistų raginimą, susivie 
n i jo, kad ginkluotuose par 
tizanų būriuose drauge ko 
votų prieš fašistus ir užsie 
nio grobikus. Darbininkai 
komunistai ir socialistai 
demokratai ir katalikai pa 
žino viens kitą, suprato bū 
tina reikalą karui pasibai 
gus dirbti toliau

* Dar pereitų metų lapkričio menesį laikraštyje “Už0----------- ;-------------- —— ■
Tvirtą Taiką, Už Liaudies Demokratiją” tilpo labai jdo- duojami kaip keliai vidi

niams kapitalizmo priešta
ravimams pašalinti. Likvi
duojami paskutiniai atski
rų tautų interesų ir tradici
jų gerbimo likučiai; social
demokratų idealu ir vadu 
tampa amerikoniškas impe
rializmas; jo vardu ir jo in
teresais propaguojami ta
riamasis “europeizmas” ir 
koslmopolitizmas, 'neturin
tieji nieko bendro su tautų 
solidarumu ir proletariniu, 
socialistiniu internaciona
lizmu.

Proletarinis 
Internacionalizmas

Proletarinis, socialistinis 
internacionalizmas yra dar
bo žmonių solidarumo ir 
bendradarbiavimo tautų 
tarpe pagrindas ginant sa
vo nepriklausomybę nuo im
perializmo intrigų, ginant 
taiką. Jis moko darbinin-

mus Italijos Komunistų Partijos vado Palmiro Togliatti 
straipsnis “Darbininkų Klases Vienybe ir Komunistų 
Partijų Uždaviniai”. Tai nepaprastos svarbos straipsnis, 
nes jis plačiai nušviečia šių dienų Europos darbininkų 
uždavinius ir pasimojimus. Tikime, jog musu skaityto
jams bus įdomu susipažinti su tomis europiečių proble
momis, ypatingai su darbininku problemomis tokiose ša
lyse, kaip Prancūzijoje ir Italijoje. Todėl čionai ir pa
tiekiame iš to straipsnio gan ilgas ištraukas. Togliatti 
rašo:

kų klasės sąjūdis buvo re^pam laiko^irpiųi, kai ištisos 
organizuotas vieningu pa-j socialdemokratų partijų ei- 
grindu: tarp komunistų ir lės vadovai koketavo su vie- 
socialistų buvo sudaryti su- nybės idėja, aiškiai siekda- 
sitarimai dėl veiksmų vie
nybės, profesinės sąjungos 
apėmė visu politinių įsitiki
nimų darbo žmones, ma
sėms spaudžiant buvo iškel
tas ir plačiai svarstytas 
darbininkų klasės vieningos 
politinės partijos sukūrimo 
klausimas.

Šie laimėjimai vienybės 
kelyje, be abejo, turėjo tei
giamos įtakos darbininkų 
klasės -ekonominės ir politi
nės padėties pagerinimui, 
padėjo darbininkų partijų 
stambių frakcijų atsiradi
mui parlamentuose, įgalino 
komunistų partijas — atka
kliausius kovotojus dėl vie
nybės — žengti kai kuriose 
šalyse rimtus žingsnius ke- 

bendrąjį liu į darbininkų klasės dau- 
darba visiems fašizmo liku- gumos užkariavimą. , , - n - -

it-eresu? Negalima stovėti
Stambi, _ pergalė , kovoje “viduryje” tarp Tarybų Są- 

jungos, kuri wk do nuosek
lią taikos politiką, ir impe
rialistų, kurie nuodija pa
sauli, skelbdami ir provo
kuodami trečiąjį pasaulinį 
konfliktą. Tariamoji “tre
čiosios jėgos” teorija yra ne 
kas kita, kaip ginklas, ku
riuo naudojasi dešinieji so
cialdemokratai, siekdami 
nuveikti niekšišką darbą, 
pastatę ant vienos pakopos 
socializmo šalį ir vadovau
jančias Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Anglijos impe
rialistų bei karo kurstytojų 
grupes. Bet, vykdydami šią 
niekšybę, “trečiosios, jėgos” 
skelbėjai visuomet randa bū
dą pareikšti, kad jie yra 

, _ .,--------- -------- ------j kiekvienoje atskiroje šalyje
inių pasipriešinimui ir kovai i kapitalistinės buržuazijos 

Laimėjimai vienybės ke-|Pr*e? ^et kokį imperialistų1 interesų “sąžiningi ir ištiki- 
lyje buvo spartesni ir vis- . . A .. t
ka aprėpią toje Europos da- naują karą. Salia I PF' atsi- tikimi imperializmo tarnai 

<. i r j r .„ ,n b-ifi rrfihncrj rijrntfiiiri- j.______ L____xr. •___ ___

čiams sunaikinti, sukurti 
naujai, laisvai ir taikingai 
visuomenei, kurioje turi bū
ti užtikrintos visų tautų ne
priklausomybė ir socialinė 
pažanga.

Liaudies Troškimai
Tarptautinių Teherano, 

Jaltos ir Potsdamo konfe
rencijų, nutarimai, Suvieny
tųjų Nacijų Organizacijos 
sukūrimas leido tikėtis, kad 
pačios stambiausios pasau
lio valstybės, bendradarbia

 

vusios kafy metu tam, kad 

 

būtų pasi/kta pergalė, taip 
pat 1 . 
viso pasaulio taikai užtik-;ekonominiams

Immigrantų Problemos

(mi neprileisti, kad vadova
vimas darbininkų sąjūdžiui 
ištisai pereitų į komunistų 
rankas, kova prieš vienybę 
atsinaujino “veiksmu dviem 
frontais” lozungu, t. y. pri
sidengiant teigimu dėl ta
riamo reikalo suorganizuoti 

1 “trečiąją jėga,” kuri, stoju
si tarp socializmo stovyklos 
ir imperializmo stovyklos, Jęus’susivienyti”kiekvieno- 
palaikytų ju “pusiausvyrą,” je šalvie kovai prieš kapita- 
užkirstų kelią susidūrimui 
tarp jų. Ši “trečiosios jėgos” 
ideologija iš pat pirmo žvil
gsnio pasirodė esanti šiurk
šti apgaulė. Koks “viduti
nis kelias” gali egzistuoti 
nuoširdžiam socialistui tarp 
darbininkų klasės bei darbo 
žmonių masių interesų ir 
monopolistinio kapitalizmo 
bei, privilegijuotų kastų in- 

. stovėti

dėb vienybės buvo vieningos' 
tarptautinės . profsąjungi
nės organizacijos — Pasau
linės profesiniu sąjungų fe
deracijos (PPF) sukūri
mas. Šioje organizacijoj-e 
pirmą kartą istorijoje Ta
rybų Sąjungos darbininkų 
profesinės sąjungos susivie
nijo su visos kapitalistinės 
Europos, liaudies demokra
tijos šalių, Amerikos, Kini
jos, kolonijinių šalių profe
sinėmis sąjungomis.

PPF paruošė demokrati- 
bepclradarbiaus toliau 'nę platformą darbo žmonių 

; reikalavi- 
rint/ir ši viltis dar labiau ^ams ginti, politinėms _ ir 
stiprino siekimą klasinės profsąjunginėms laisvėms 
vienybės ir liaudies vienybės iškovoti ir ginti, koordinuo- 
atskirose šalyse ir tarptau- v^so Pas.aab? darbo ^žmo-, 
tiniu mastu. I

mėginimą įstumti pasaulį į mi administratoriai” ir iš- • 1 X. 1 • TlTin '
lyje, kur tarybinės kariuo-^1” „„IbriniaF1 sąjūdžiai" 
menes buvimas užtikrino to- . •
i • -i — j • ■» ■) • — S UI 1 L111L U V loLL ilctl UI | U Clcll tJlkią padėtį, kad reakcines, ' 
jėgos negalėjo pakelti gal-1 
vos: t-en komunistai ir so-1 
cialistai sudarė susitarimus, 
dėl veiksmų vienybės, ten1
buvo kuriamos plačios na- Dešiniųjų Socialdemokratų
cionalinio fronto organiza
cijos, profesinės sąjungos

gana pinigų visoms išlaidams, 
pats gali jam nusiųsti “affi
davit of support.” Afideivite 
turėsi pažymėti, kad apsiimsi 
užmokėti visas jo išlaidas ir 
kad jis netaps našta atvykus 
čia. Gali taipgi pažymėti vi
sas savo pajamas ir šeimyniš
kas atsakomybes. Pristatyk 
laiškus nuo darbdavio ir iš 
banko, kurie pažymi, kiek pi
nigų uždirbi ir kiek pinigų tu
ri banke. Common Council.

likaciją gali paduoti asmenys 
20 m. amžiaus ir virš.

Kl.—Mano broliavaikis ką 
tik iš Europos atvažiavo. Jis 
buvo įleistas 1-niems metams 
studijuoti mediciną JAV. Stm 
d i jų kursas tęsis tris metus. 
Ką jis turi daryti ?

Ats.—Imigracijos ir Natū
ralizacijos Tarnybos patvar
kymai parūpina, kad studen
tai gali čia pasilikti viene- 
riems metams, bet trisdešimt 
dienų prieš išsibaigimą laiko, 
jis gali prašyti leidimo pasilik
ti dar kitiems metams, jeigu 
jis nebaigė mokslo. Bus pave
lyta pasilikti pakol baigs 
mokslą, jeigu prisilaikys prie 
visų kitų reikalavimų, ’ svar
biausias iš kurių, kad jis ne
gali dirbti be leidimo nuo val
džios.

L '

IšSIBAIGIMAS 
LEIDIMO GRĮŽTI I)

Kl.—Mano draugas, ateivis, 
išvažiavo Europon, jis turi su
grįžimo leidimą. Man jis ra
šo, kad laivas, ant kurio už
sisakė vietą, negali išplaukti 
pažymėtu laiku, ir kada jis 
jau sugrįš į Ameriką, jo lei
dimas išsibaigs. Per vėlai pra
šyti, kad laikas būtų pratęstas. 
Ką jis gali daryti?

Ats.—Jeigu leidimas nebus 
išsibaigęs, kada išplaukia, Im
migration Services jį įleis, nors 
leidimas bus išsibaigęs, kada 
sugrįš.

Kl. — Mano pusbrolis gimė 
Anglijoj, ten ir gyvena. Da
bar nori atvykti pas mane 
trumpam laikui. Ar gali atva
žiuoti ant kelių mėnesių ?

Ats.— Turi gauti savo val
džios pasportą. Po to, prašyti 
svečio vizos nuo Amerikos 
konsulo. Konsulas jam duos 
tą vizą, jeigu matys, kad pus
brolis tikrai grįš atgal ir jei
gu jis turės užtektinai pini
gų pragyvenimui Jungt. Vals
tybėse. Jeigu pusbrolis neturi

LAIVO VARDAS
Klausimas. — Gyvenu šioje 

šalyje 40 metų, nepamenu 
vardo laivo, kuriuo atvykau į 
Ameriką. Noriu tapti piliečiu. 
Patarkite, ką daryti.

Atsakymas.—Supranti, kad 
natūralizacijos pirmas žygis 
yra gauti legalio įvažiavimo 
certifikatą. Gali jį gauti, jei
gu galėsi įrodyti, kad (1) at
vykai į JAV prieš liepos 1 d., 
1924 m.; (2) jeigu visą laiką 
gyvenai Jungt. Valstybėse; 
(3) jeigu esi asmuo doro cha
rakterio, (4) ir jeigu išdepor- 
tavimo įstatymas tavęs nelie
čia.

Kreipkis į arčiausią U. S. 
Immigration and Naturaliza
tion Service įstaigą dėl apli
kacijos blankos “Certificate of 
Lawful Entry, Form N-105.” 
Jeigu aplikacija bus užgirta, 
“Record of Registry” bus 
įsteigta ir taui išduos “Certi
ficate of Lawful Entry.” Ka
da gausi šitą certifikatą, ga
lėsi prašyti pirmų popierų. 
Reikia užmokėti $18 už “Cer
tificate of Lawful Entry.”

ATEIVIAI VAIKAI 
IR PILIETYBĖ

KI.—Mano brolio du vaikai 
atvažiavo į šią šalį 1944 m. 
Brolis buvo Lietuvos pilietis, 
bet mirė karo metu. Kada 
atvažiavo, vyriausias vaikas 
turėjo 16 metų ir jaunesnis 
12 m. Kaip jie gali tapti A- 
merikos piliečiais? Ar gali 
dabar prašyti pirmų popierų ?

Ats.—Ateivis turi būti 18 
metų prašyti pirmų popierų, 
arba pareikšti norą tapti A- 
merikos piliečiu. Tas liečia 
senesnį vaiką. Bet su antru 
kas kita, kadangi jis dar ne
turėjo 16 m., kada atvažiavo. 
Įstatymas pavėlina jam pra
šyti antrų popierų, be pirmų 
popierų, jeigu jis paduos ap
likaciją prieš jo 22-rą gimta
dienį. “Antrų popierų” ap

Saginaw, Mich.
Iš LLD 131 Kp. Susirinkimo

Sausio 22 d. atsibuvo mūsų 
kuopos metinis susirinkimas 
pas dd. Arminus, 2923 So. 
Washington Ave.

Perbėgus kuopos reikalus 
buvo pakeltas klausimas 
kaslink d. V. Andrulio, dien
raščio “Vilnies” redakcijos 
nario, arešto. Draugas An
drulis nėra niekam prasikal
tęs, o tik todėl, kad jis gina 
darbininkų reikalus ir nenu
ilstančiai kovoja prieš reak
ciją ir fašizmą, jis yra per
sekiojamas. Plačiai buvo 
kalbėta jo gynimo reikalu. 
Kadangi kuopos iždas tuščias, 
tai buvo suaukauta kiek kas 
išgali.

Aukavo sekanti nariai: F. 
Barauskas $3; po $1: M. Ar
minas, L Lingevičius, A. Ka- 
pušaitienė, U. Liesienė ir St. 
M. Liesis. Viso sukelta $8.

Po to ėjo kuopos viršininkų 
rinkimas. Visi senieji virši
ninkai likosi išrinkti: organi
zatorius Ig Lingevičius, sekre
torius St. M. Liesis, iždininkė 
Anna Kapušaitienė. Su tuom 
susirinkimas baigėsi.

Sekr. St. M. Liesis.

je šalyje kovai prieš kapita
lo valdžią, siekiant užtikrin
ti perėjimą į socialistinę 
ekonomiką. Jis moko darbi
ninkų klasę ir tautas vysty
ti’ tarptautinio Solidarumo 
ryšius siekiant geriau ko
voti dėl taikos, izoliuoti ir 
padaryti nežalingus naujo 
karo provokatorius.

Proletarinis internaciona
lizmas moko darbo žmones 
ir tautas, kad kovoje dėl 
demokratijos, dėl nacionali
nės nepriklausomybės ir dėl 
taikos jie turi sekti didžiu 
pavyzdžiu Tarybų Sąjun
gos, kurios tautos, sukūrė 
naują visuomenę, nugalėjo 
imperializmą, pavertė savo 
šalį didžiąja socialistine 
valstybe, kuri nurodo vi
soms tautoms tikrąjį demo
kratijos, socializmo ir tai
kos kelią.

Atvirkščiai, socialdemo- 
• kratų kosmopolitizmas ir 
“europeizmas” yra propa
gandinis imperializmo gink
las siekiant dezorientuoti 
tautas, suskaldyti jas ir pa
versti savo vergais. Kalbė
dami apie Europos “susivie
nijimą”, Amerikos impe
rializmo agentai tikrovėje 
siekia sužlugdyti Europos 
tautų benradarbiavimą, su
kurti tarp jų barjerą, kad 
izoliuotų Tarybų Sąjungą 
ir liaudies demokratijos ša
lis. Kaip jau buvo numatęs 
Leninas, socialdemokratų 
“europeizmas” neturi kito 
tikslo, kaip drauge smaugti 
socializmą Europoje ir 
drauge saugoti kolonijas. 
Painūs “Europos parlamen
to” arba “pasaulinės vyriau
sybės” organizavimo lozun
gai tėra tik skurdi maskuo
tė, kad galima būtų nuslėp
ti nuo tautų jų apiplėšimo 
metodus įsiteikiant ameri
kiečių imperializmui.

Neapykanta Tarybų Są
jungai ir liaudies demokra
tijos šalims, kurios padarė 
tą “nusikaltimą”, kad pasi
traukė iš kapitalizmo kelio 
ir pasirinko socializmo ke
lią — yra svarbiausias bū
dingas visų dešiniųjų social
demokratų bruožas. Jie sup
ranta, kad socializmo žen
gimas piiimyn pasaulyje 
faktiškai reiškia jų galą. 
Jie yra išnešiotojai ir pro
pagandininkai bet kurio pa
ties žemiausio melo ir 
šmeižto, kuriame ir sklei
džiamo * siekiant diskredi
tuoti ir izoliuoti socializmo 
stovyklą. Jie pirmieji perė
mė Čerčilio mestą šūkį — 
suorganizuoti naują kry
žiaus karą prieš socializmo 
šalį. Jie yra idėjiniai skelbė
jai politinių ir karinių blo*, 
kų, kuriuos* organizuoja im
perializmas tokiam kryžiaus 
karui rengti. Bendradar
biaudami su imperialistinių

t(Bus daugiau)

BELGRAD. — Jugosla
vijos valdovas Tito paliuo- 
savo didžiuosius fabrikan
tus nuo valdžios kontrolės, 
sakoma, pagal Amerikos' 
reikalavimą.
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<t>tarptautiniuose reikaluose.

Pakako, kad imperialisti
nės jėgos ir visų pirma JAV 
vadovaujantieji sluoksniai, 
nutraukę karo pabaigoje su
darytus susitarimus, atmes
tų bet kokią tarptautinio 
demokratinio bendradarbia
vimo politiką ir pradėtų 
“šaltąjį karą” prieš Tary
bų Sąjungą ir liaudies de
mokratijos šalis, ir dešinie
ji socialdemokratai ir jų va
dovaujamos partijos, visos 
be išimties ir be rezervų, įsi
jungė į imperializmo fron
tą. Neutralios vadinamosios 
“trečiosios jėgos” skelbimą 
jie pakeitė ir suraizgė su se
na oportunistine, antimark- 
sistine ir antimoksline teo
rija apie “nacionalinio” ka
pitalizmo perėjimą į antka- 
pitalistinę organizaciją, ku
ri turi būti sukurta pa
gal Amerikos monopolisti- 
uo kapitalo pavyzdį ir šiam 
kapitalui vadovaujant. To
kiu būdu Jungtinių Valsty- 

, v . - ... bių įžūlios ekspansionistinės
^,rZTinX. tendencijos, politinių irka- 

rinių bazių užkariavimas 
siekiant panaikinti tautų 
nepriklausomybę ir pareng
ti naują karą, sumaršalintų 
šalių ekonominių interesų 
paaukojimas išimtiniams 
stambių Amerikos monopo
lijų interesams, nuosekliai 
daromi mėginimai suorga
nizuoti pasaulinę Amerikos 
imperiją begėdiškai pavaiz-

ininkus bei darbo žmones ir 
nepartinius: demokratinė 
moterų federacija, Pasaulio 

j jaunimo federacija ir t. t.

Vaidmuo
Uždavinį suskaldyti sąju-

buvo reorganizuotos vieny- dį už darbininkų klasės gre
bes pagrindu .Tai įgalino vienybę buržuazija pave- 
darbininkų klasės atstovus ' d§ dešiniesiems socialdemo- 
suvaidinti svarbų vaidmenį kratams ir jų vadovauja- 
vynausybėse; buvo galima moms partijoms.
imtis reikalingų priemonių Tuo momentu, kai dėl 
fašizmo likučiams sunaikm- paties karo gilėjo visuotinė 
ti, o taip pat atimti fašiz- kapitalizmo krizė, kai milži- 

atgimti; nj§ku mastu augo Tarybų 
pramo- Sąjungos prestižas ir jėga, 

nes nacionalizavimas, buvo kai naujos Europos šalys 
įvykdytos pagrindinės agra-, atskilo nuo kapitalistinės 
nnes reformos, sudemokra-, sisternos ir stojo į socializ- 
t.m valstybl™s aparatas mo kelią, — šiuo momentu 

socialdemokratijos pagalba 
buvo būtinai reikalinga ka-

Tuo momentu, kai dėl
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<t>
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mui galimumą 
buvo pradėtas <i>

<f>

<i>

taikos,
tautų
Tary- pįtalizmui ir imperializmui

ir buvo įvykdyta 
bendradarbiavimo 
tarpe, draugystės su 
bų Sąjunga politiką.

Kitose šalyse
Bet taip pat ir tose šaly

se, kurias po pergalės oku
pavo anglų ir amerikiečių 
kariuomenė ir valdė užsie
nio karinės valdžios orga
nai, kurie iš pat pradžių 
orientavosi į senos, reakci
nės kapitalistinės santvar
kos restauravimą ir atvirai 
rėmė konservatyvią buržu
aziją ir net fašistus, — taip ja 1947 m. rugsėjo mėnesį), 
pat ir šiose šalyse darbiniu-

laikinai išgelbėti. Socialde
mokratija dar kartą išstojo 
kaip 
darbininkų klasės gretose. I 
Dešinieji socialdemokratai 
veikė kaip “ištikimi impe
rialistų pagalbininkai, de
moralizuojantieji darbinin-1 
kų klasės gretas, užnuodi
jantieji jos sąmonę” (kai 
kurių komunistų partijų at
stovų pasitarimo deklaraci-

Praslinkus labai .trum-
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Bus Dvi Dienas: šeštadienį ir Sekmadienį
>

Kovo-March 25 ir 26
Šeštadienį prasidės 6-tą vai. vakare 

Sekmadienį nuo 2-ros vai. po pietų

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiam
Kasdieną bus margumynų programa ir šokiai

LIBERTY AUDITORIUM
(Lietuvių Kultūriniame Centre)

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

Įžanga 40c asmeniui (valdžiai taksai įskaityti)

’ Geri valgiai, pilni pietūs dienom ir vakarais

Laukiame dovanų iš visos Amerikos daiktais ir pinigais! 
Visi ir visur rūpinkimės sustiprinimu savo dienraščio 
finansiniai!
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ROJUS MIZARA

Kelias į Laimę
11-3-49 APYSAKA -S9-

(Tąsa)
— Tiesa, ir aš labai nusenau, visiškai likau be 

sveikatos. Kaž kas vidurius smaugia ir nesveiką 
koją nuolat gelia. E, Mikai! Kad tu žinotum!. .. 
Antstolio laukiu. Tegu juos!...

Jis nebaigė sakinio ir nubraukė storos drobės 
rankove akis.

— Antstolio?!
— Skolos neatmokėtos: gyvulius pasiims, trobe

sius ... gal ir visą žemę. .. Kad juos!...
— Jau net taip jums prastai?!
— Negaliu išsiversti, o dirbu dieną naktį. Berno 

jau nebeišgaliu pasisamdyti; turiu tik pusmergę ir 
piemenį. Dievas žino, kas čia bus. Kad vaina užeitų, 
gal atsigriebčiau. Pats, girdėjau, esi bagotas?

— Nežinau, kaip čia pasakyti: gyvenu neblogai.
— Anglies nekasei?
— Ne!
— Laimingas! Į biznį įsikibai?
— Taip!
— Nevedęs?
“ Ne- . ’
— Ale tu toks riebus!... Aš, būdamas Ameriko

je tokio nemačiau! Turbūt tik lašiniais gyveni. Ilgai 
manai Čia būti?

— Ne! Gal savaitę, gal mažiau, — pagalvojęs, at
sakiau.

— Gal. .. gal man galėtum paskolinti kiek pini
gų, — nuo varžytinių apsiginčiau... Žmonės kalba, 
jog pasauliui galas ateina. Sako: revoliucija, ar 
Anti-kristus užgrius... Paskolyk, Mikai, man pi
nigų, nes aš pražūsiu!

Patėvis pradėjo ašaroti, kaip mažas vaikas.
— Dėl Anti-kristo atėjimo, nesirūpink, — rami

nau aš. — Revoliucijos taipgi nebus, — kas ją kels? 
Pinigų gal ir paskolinsiu, bet leisk man nors atsi
dusti.

— Aš visuomet, Mikai, maniau, kad tu esi geras 
žmogus. — veidmainingai gerinosi jis prie manęs.

— Aš jums niekad blogo nelinkėjau. Bet kam, po 
paibelių, jums rūpintis šia žeme? Esate pats vienas, 
o vaikų, atrodo, neturite. Ar negeriau žemę parduo
ti ir ramiai gyventi?

— Tu nori mane kampininku ar bernu padaryti? 
Ne, Mikai! Aš būsiu gaspadorius!

Vakare susirinko kieman kaimynai, — patėvis, 
pusmergė ir piemenukas juos sukvietė. Prie stati
nės alaus, prie degtinės, prie dešrų ūpas pakilo, visi 
sulinksmėjo, ir jie atidžiai klausėsi mano pasakoji
mų apie Ameriką. Kai kurie įsidrąsino ir patėvį 
traukti per kriukį. Antai Balnienė, artimiausia pa
tėvio kaiminka, išgėrusi degtinės stiklelį-kitą, ėmė 
jį barti.

— Ar negražiau dabar būtų, dėde, jei čia drauge 
džiaugtųsi ir jinai, nabašninkė? — klausė garsiai, 
kad aš girdėčiau.

Kai patėvis nudavė jos negirdįs, tai moteriškė, 
dar garsesniu balsu pakartojo. Aš tuojau supratau: 
“jinai” reiškė mano mirusiąją motiną, ir dabar man 
buvo nesmagu klausyti šio pokalbio.

— Tai ką, tu manai, aš esu Dievas! — atsišiepė 
patėvis.

— Ne Dievas, bet tu jai paskubinai mirtį, — ne
išsisukinėk!

— Aš? .'. . Aš?!... — vengdamas žiūrėti į mo
teriškę, pyko patėvis.

— Taip, tu, dėde Jurgi! Tu skūpėjai jai duonos 
šmotelio. Tu jai gydytoją atsisakei parvežti, — per 
daug kaštuos, aiškinai. Ji ilgai sirgo džiova, o tu 
ją marinai. Tu paskubinai nukirsti jos gyvenimo 
stygą. Tu, dėde, Jurgi!...

Iš vėlesnių pokalbių patyriau, jog patėvis mano 
motinos neapkentė vyriausiai dėl to, kad ji nepa- 
gimdė jam vaikų. Jis atvirai kalbėdavęs kaimy
nams, būk motina be reikalo duoną valganti; ji 
bergždžia, ji — sausas, nudžiūvęs medis!

— O kur tu savo vyrą padėjai? — aštriai drėbė
patėvis Balnienei. — Kur tu jį padėjai, a? Pasakyk! 
Neslėpk driežo užantin! Tegu svečias mato!-

Moteriškė užraudo, bet greit ir drąsiai atsikirto:
— Ne aš jį “padėjau,” bet jūs, — tokie, kaip 

pats, dėde Jurgi!
— Jis buvo komunistas, a! Jis komunistas, — 

bijaisi prisipažinti. Teisybė akis svilina!
— Dėl teisybės mano akys nesimerkia!
— Užsimerks! Matysi, užsimerks! Mums čia to

kių nereikia! Į Maskvą!
Vėliau sužinojau, jog Balnienės vyras buvo žval

gybos suimtas, kaip komunistas ir, jam besikėsinant 
pabėgti, kaip valdžios organai aiškino, buvo nušau
tas. Jis buvo rūbsiuvis ir viena koja — dešiniąją 
prarado fronte laike karo su vokiečiais.

Užsiprenumeravo 
“Kelias j Laimę”

Joe Yakob (dvi knygas ir $1 aukojo), Ona Petrutienė, Helen 
Petrauskienė, John Stanchik, Zig'muntas Dvareckas; per mon- 
trealietę E. Morkevičienę: St. Ježinskas, K. Aržuolaitis, J. Juš
kevičius; per G. Jamisoną: Geo. A. Jamison, Tadas Kaškiaučius, 
Anna Ostepuk, Katarina Yuodeškienė, Katarina Stelmokienč, 
John Gasparaitis, Bronė Mueller.

Pabaltijo Tarybinėse Respublikose

išplėsti. Tos sumos išlei 
džiamos ūkiniams

Nauji Tarybų Latvijos 
pramonės pasiekimai

RYGA. — 1949 metų de
šimties mėnesių planą Lat
vijos TSR pramonė įvykdė 
108.7 procento. Palyginti 
su tuo pat pereitųjų metų 
laikotarpiu, produkcijos iš
leista 36 procentais dau
giau. Per 1949 metų 10 mė
nesių išleista produkcijos 
dvigubai daugiau,, negu 
prieškariniais 1940 metais 
ir keturis kartūs daugiau, 
negu 1945 metais. Įvykdy
tas 1950 metams — pasku
tiniesiems pokarinio penk
mečio metams — elektros 
energijos, langų stiklo, odi
nės avalynės gamybos, dur
pių iškasimo planas. Dau
giau kaip 11 tūkstančių 
darbininkų - stachanovinin-j 
kų, užbaigė savo pėnkerių nųjų Lietuvos kolūkių pa
metu užduotis ir dabar dir- jamos. Pavyzdžiui, Kėdai-

! ba 1951 metų sąskaiton.
8000 kolūkinių gyvulinin
kystės fermų Lietuvoje.
VILNIUS.

Lietuvos TSR sostinėje, į- 
vyko respublikinis gyvuli
ninkystės darbuotojų pasi
tarimas. Pasitarimo dar- 

' buose dalyvavo daugiau 
kaip 700 žmonių — kolūkių 
pirmininkų, kolūkiečių, ta
rybinių ūkių darbuotojų, 
gyvulininkystės specialistų, pieno 
mokslininkų.

Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos Pirmininkas M. 
Gedvilas, kalbėdamas pasi
tarime, pasakė: “Dabar, so
cialistinės santvarkos sąly
gomis, mes gauname tokių 
galimumų išvystyti aukštai 
produktyviajai gyvulinin
kystei, kokių pirma neturė- Akademijos išėjo pirmoji 
jome ir negalėjome turėti.”j žemės ūkio inžinierių laida.

Vykdydami trimečio pla- Visus jaunus specialistus 
ną visuomeninei gyvuliniu- pakvietė dirbti respublikos 
kystei išvystyti (11949-1951 tarybiniuose ūkiuose ir ma- 
metams), kurį respublikos 
vyriausybė priėmė 1949 me
tų balandžio mėnesį, Lietu
vos kolūkiai jau sukūrė 
daugiau kaip 8000 gyvuli
ninkystės fermų ir per 1300 
paukštininkystės fermų. 
Kolūkinėse fermose stam
biųjų raguočių skaičius per 
tą laiką padidėjo daugiau 
kaip pustrečio karto. Žy
miai pakilo ir gyvulininkys
tės produktyvumas.

1949 metais Lietuvos ko- 
Jūkiai gavo 29 milijonų ru
blių valstybinio ilgalaikio 
kredito veisliniams gyvu
liams įsigyti ir fermoms 
įrengti.
Broliškoji tarybinių respu
blikų savitarpio pagalba.
Per paskutiniuosius pen

kerius metus Estijos TSR 
gavo iš broliškųjų tarybi
nių respublikų daugiau kaip 
trims' milijardams rublių 
pramonės įrengimų, žalia- 

Moterys vadovaujamame 
darbe

Tūkstančiai tarybinio Pa
baltijo moterų užima atsa
kingas vietas visuose liau-| 
dies ūkio bei kultūros ba
ruose. Pavyzdžiui, Estijo
je ir Latvijoje 250 valstie
čių vadovauja žemes ūkio 
ir žvejybos kolūkiams, dau
giau kaip 2000 kolūkiečių 
stovi laukininkystės bei 
gyvulinkystės brigadų prie
šakyje. 350 moterų dirba 
Estijos kaimuose kaip ag- 
ronomės ir zootechnikės. 
Daugelis moterų — Tarybų 
deputatės — vadovauja ta
rybinėms organizacijoms 
bei įstaigoms.

Auga jaunųjų Lietuvos 
. kolūkių pajamos

Šiemet žymiai išaugo jau- '

i nių apskrities “Žiburio” ko- išleisti estų 
lūkis vien tik iš cukrinių 
runkelių derliaus turėjo 

j daugiau kaip 250 tūkstan- 
Vilniuje, čių rublių pajamų.

_ Daugelis respublikos ko- (psj0 žįemos sezonas. Respu- 
lūkiu atskaitė stambias su- bli’koje įrengta daugiau 

U.k!U1 t<:,-1!a-U kaiP- 30 sanatorijų darbui 
*' žiemą ir vasarą. Žiemos lai- 

trobe- įtarpiui pradėjo veikti 
iStaiytTz’ gy.yulian3?. t' gydyklos Kelneryje, Baldo- 

ne, Boltorerse, Mežaparke 
ir kt. Jose žiemos laikotar
piu pasilsės 20 tūkstančių 
darbo žmonių.
Sportas Estijos kaimuose
Savanoriškoji sporto drau

gija “Jėga” vienija dabar 
apie 600 kolektyvų, kuriuo
se dalyvauja 22 tūkstančiai ■ priviso, kad knibžda 
kaimo fizkultūrininkų. 
Draugijos dispozicijoje di
delis kiekis stadionų bei 
sporto aikštelių. Respubli
kos kolūkiuose ir tarybi
niuose ūkiuose sėkmingai 
vystosi futbolas, lengvoji 
atletika, imtinės, įvairūs 
žaidimai.

sigyti ir tt. Karolio Požėlos i 
vardo kolūkyje pastatyta 
Jr___ > gamykla, keturios

I grūdams laikyti patalpos, 
'keli gyvenamieji namai.
Statomas klubas, telefono 
mazgas,, parduotuvė, vaikų 
lopšelis ir vaikų darželis, 
valgykla, medicinos punk
tas.
žemes ūkio inžinierių laida

Iš Latvijos žemės Ūkio

b

šinų - traktorių stotyse.
Nauja technika Lietuvos 

kolūkiuose
Lietuvos TSR tęsiamas 

žemės ūkio darbų mechani- 
zavimas. 1949 metais res
publika gavo iš tarybinių 
gamyklų šimtus traktorių, 
daug kuliamųjų mašinų, li
nų rautuvių ir kitų mašinų. 
Per grūdinių kultūrų ir cu
kriniu runkeliu derliaus 
nuėmimą čia pirmą kartą 
buvo taikomi kombainai.

Šiuo metu suorganizuoja
mos dešimtys naujų maši
nų - traktorių stočių. Jos 
gaus naujus šiltus trakto
rių, dešimtis savaeigių 
kombainų, didelį kiekį au
tomobilių bei įvairių žemes 
ūkio mašinų.
Visiems vaikams — priva

lomas septynmetis 
išmokslinimas

Lietuvos TSR, kaip ir ki- Abraomas Lincolnas, Fredrikas Douglas, Tadas Kosciuško, Pulaski, moterys kovoto- 
tose tarybinėse respubliko- jus dėl Amerikos žmonių laisves. Visada turėk po ranka JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 

vyksta spartus liaudies KONSTITUCIJĄ, kuri yra pirmu kartu teisingai lietuvių kalbon išversta ii telpavos, žemės ūkio mašinų ir se, vyksta spartus liaudies KONSTITUCIJĄ, kuri yra pirmu kartu teisingai lietuvių kalbon išversta ir telpa 
plataus vartojimo prekių, švietimo pakilimas. Lietu- knygoj. Kiekvienas Amerikoj gyvenąs lietuvis šią knygą turi perskaityti.. Ji turi 
Savo ruožtų, Estija dalija- vos miestuose ir kaimuose 364 puslapių, su paveikslais. Atspausdinta ant geros popieros. Kaina kietais viršais 
si su kitomis TRS Sąjun-

pilnutinai užtikrinęs visų 
mokyklinio amžiaus vaikų 

įvairių pradinį apmokymą. Veikia 
170 vidurinių mokyklų (jo
se mokslas trunka 11 metų)5 
ir 635 vidurinės septynme
tės mokyklos. Buržuazinėje 
santvarkoje Lietuvoje buvo 
69 gimnazijos (vidurinės

gos respublikomis savo tur
tais — mišku, cementu, el- 
ektromotorais. Iš 
Tarybų Sąjungos rajonų į 
Latviją be paliovos ateina 
vertingi kroviniai liaudies 
ūkiui. Su broliškųjų respub
likų pagalba Latvijos pra
monė aprūpinta priešakine 
tarybine technika, pastatyta 
daug naujų įmonių, plačiai 
yra mechanizuotas žemės 
ūkis.

1949 metais Latvijos TSR 
gavo žymiai daugiau trak
torių, traktorinių plūgų ir 
sėjamųjų mašinų, kombai
nų ir kitų mašinų, ‘ negu 
pereitaisiais metais.

Į Tarybų Sąjungos respu
blikas Latvijos TSR siunčiu 
savo pramonės produkciją 
— turbinas, elektrinius 
traukinius, kilnojamas 
elektrines, audinius, avaly-

sukurtas mokyklų tinklas, $1, minkštais 50 centų.

mokyklos) ir 27 progimna
zijos (septynmetės mokyk
los, ir apie pusė iš * jų — 
privačios mokyklos). Da
bar respublikoje sėkmingai 
įgyvendinamas ' įstatymas 
apie visuotinį septynmetį 
vaikų mokymą.

Liaudies švietimui šiais 
metais ’ išleidžiama beveik 
287 milijonai rublių, arba 
21.9 procento viso respubli
kos biudžeto. ,

Mokslinė konferencija 
kaime

Lietuviškame Šakių kai
me pasibaigė mokslinė kon-

Kas Nauja Chicagoje
Dirbusi “Vilnies” štabe Ju

lija Skeberdytė (dabar pasi
traukusi iš “Vilnies”) sausio 
14 dieną apsivedė su F. In- 
driliūnu. Vestuvių puota bu
vo kukli, bet daugeliui Julijos 
pažįstamų buvo staigmena.

Sausio 16 d. Julijos pažan
giosios draugės surengė jai 
“Shower Party.” čia daug 
palinkėta jaunavedžiams gra-

Taipgi buvo

iš-

ferencija, kurią sušaukė 
Lietuvos TSR Žemės Ūkio 
Akademija. Daugiau kaip 
300 kolūkių pirmininkų, ko
lūkiečių — vyrų ir moterų 
laukininkystės bei gyvuli
ninkystės meistrų — drau
ge su mokslininkais svars
tė sukolektyvinto respubli
kos žemės ūkio tolesnio 
vystymo klausimus.

27 milijonai knygų 
egzempliorių

Per pokarinius metus Ta
rybų Estijoje išleista apie žaus gyvenimo. 
27 milijonai egzempliorių prisiminta ir V. Andrulio by- 
politinės, grožines, moksli- (hx; bylos vedimui sudėta $37. 
nes - populiarios bei žemės *
ūkio literatūros. Estijos Chicagoje. Bridgeporte, kur 
darbo žmonės gimtąją kai- pasisuksi, visi saliunčikai 
ba studijuoja marksizmo .[aimanuoja, kad b.zms eina 
leninizmo klasikų kurinius. ■ 
Estų kalba leidžiamos ge-' 
riaušių rusų rašytojų kny
gos,. Tarybų Sąjungos bro
liškųjų tautų literatų kūri
niai. Daugiatūkstantiniais 
tiražais estų ir rusų kalbo- 

rašy tojų

Buvo pasakyta daug gražių 
kalbu ir susirinkusieji i ban- 
kietuką pasižadėjo drg. An- 
drulienei, kad stengsis Vincą 
neduoti reakcionieriams išde- 
portuoti. Aukų bylos vedimui 
buvo surinkta apie šimtas do
lerių.

V. Andrulio Gynimo Komi
teto iždininkas St. Vėšvs sa
ko, kad iki šiol Andrulio by
los vedimui jau sukelta virš 
du tūkstančiai doleriu. Nors 
dar nėra oficialiai atsišaukta 
i pažangiąją lietuvių visuo
mene auku, be| aukos ^la’ikia 
iš visos Amerikos: iš Vidur- 
vakarių, iš Kalifornijos, iš ■ 
Floridos, ir iš Rytų.prastyn, žmones vis mažiau 

i ir mažiau pradeda eikvoti pi
nigus.

Tarp saliunčikų rungtynes 
už gaudymą kostumerių irgi 
jau prasidėjo. “Calvert” jau 
veik visur parduoda už 25c. 
stikliuką, o kai kurie net po 
20c.

ištūliojo užėjusį
Valuką. Dalykas

Užeigoje žmonės 
apie'politiką. Va-

kūriniai.' ♦ 
žiemos sezonas Latvijos 

kurortuose
Latvijos gydyklose prasi-

T LD ir T DS chicagiškiai ap
skričiai pavasarinį pikniką tu
rės 22 d. gegužės. Tačiau 
įžangos tikietus į pikniką jau 
nradėjo pardavinėti. Todėl 
nei kiek nereikia pavvdėti. 
kad LT .D ir LDS apskričiu 
piknikai ir šiaip parengimai 
esti pasekmingi.

Chicagon daug dipukų pri
važiavo iš Vokietijos, bet ne
mažai ju atvažiuoja ir iš ma
žesniu Amerikos miestu, net 
ir iš New Yorko. Mat, Chica
goje daugiau progų rasti dar-

žinote, kad iš vienos užei
gos, Bridgeporte, kostumeriai 
vilniečiai 
naujienietį 
buvo tame, 
susiginčino
lukas pradėjo grasinti užeigos 
savininkui, už ką jis duoda 
“Vilniai” garsinimą. Na, ir 
Valuko adresu pasigirdo 
“ū...ū...ūūū!...” Valukas išsi
nešdino iš užeigos, manyda
mas. kad gali gauti spran
dai! Chicagietis.

Marquette Parke jų tiek 
visur, 

kaip sąrančių. Bridgeporte. 
Halsted strytu taipgi nemažai 
vaikštinėja. Sakoma, daug 
užeiną į “Vilnies” įstaigą pa
sipirkti knygų, laikraščių, pa
siklausti rodos ir p.

BROOKLYN, N. Y. — 
Amerikinė' Darbo Partija 
trokais ir , automobiliais 
siunčia maistą streikuojan
tiems mainieriams.

Šypsenos
Antano akys

“Papa, ar Antano akys 
turi kojas?”

“Kodėl tu klausi tokio 
keisto klausimo, mano sū
nau?”

“Dėlto, kad aš girdėjau, 
mamė s'akė, kad pereitame 
bankiete Antano akys sekio
jo ją per visą vakarą po

Sausio 21 d., šeštadieni, 
“Vilnies” svetainėje įvyko 
šaunus bankietukas U. Andru-- 
lienės pagerbimui ir padrąsi
nimui pernešti rūpesčius esant 
nenormaliai padėčiai jos šei
moje, kuomet jos vyras te
rorizuojamas Imigracijos De
partment©.

Laimėjimas
“Štai tau, tu mylėjai ir

l pralošei.”
“Visai priešingai, aš išė

jau laimėto jum.”
“O kaip tai?”
“Ji pertraukdama sužie- 

dotuves sugrąžino mano vi
sas dovanas ir per klaidą 
dar kito jaunikio dovaną.”

Knygos Apie Ameriką

AL.D.L.D.
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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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 išpardavimą. Skaityk 
sekamas knygas: ' ’ « ,

1. AMERIKOS DEMOKRATIJOS STEIGĖJAI. Parašė visa eilė autorių. Sužinok 
kas buvo Washingtonas, Thomas Jeffersonas, Samuel Adams, Thomas Paine, Benja
minas Franklinas, Patrick Henry, Rich, Henry Lee, Andrew Jackson,: John Brown,

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

3. KELIAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ. Parašė Antanas Bimba. Knyga turi 224 pus
lapių. Faktai apie Amerikos žmonių' gyvenimą, turtus ir kaip galėtų būti žmonės 
laimingi, jeigu jie nebūtų skriaudžiami. Kaina 50 centų.

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

5. PIRMOJO PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO LEIDINYS. Apra
šymas darbų ir nutarimų įvykusio Urugvajuje 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:



ST. PETERSBURG, FLA.
Senai, kaip nieko nesimato i 

iš mūsų saulėtos Floridos I 
kampelio darbininkų spaudo
je. Išeitų, kad čia buk nieko 
ir neveikiama. O vienok, per 
pastaruosius du mėnesius lai
ko yra nuveikta gerų ir iš
mintingų darbų.

Vietos Lietuvių Literatūros 
Draugijos 45 kuopa jau suren
gė tris gražius piknikus ir vi
si nusisekė. Tiesa, tūli blo
gos valios žmonės bandė 
mums pakenkti — gasdyda- i 
mi turistus, atkalbinėdami, 
kad jie neitų j mūsų piknikus, 
nes “busią areštuoti“, o už 
ką, tai nei patys gąsdintojai 
negalėjo pasakyti, bet jie sa
vo nepasiekė.

Turistai supranta reikalą. 
Jie didžiumoje senyvi žmo
nes, sueidami, susitikdami 
mūsų piknikuose gražiai laiką 
praleido, mintimis pasidalino, 
susipažino.

Tad, broliai ir sesutės, ne
reikia vienas ant kito užsipul
dinėti, netikusiai elgtis, nes 
mes visi jau esame daugiau, 
kaip pusę savo amžiaiio pra
gyvenę! Nedaug dar lieka, 
tai pasistenkime palikti gerą 
atminti tarpe busiamųjų kar
tų.

Pastarasis mūsų piknikas 
įvyko 5 d. vasario, tai buvo 
sėkmingiausias, nes buvo aps
čiai svečių — turistų iš įvai
rių valstijų, o gal daugiausiai, 
tai iš Mass. Mano gera drau
gė Gertruda Skerst on buvo 
labai patenkinta, kad iš jos 
valstijos tiek daug svečių da
lyvavo. Gaila, kad drg. žmu- ( 
dinas jau išvyko iš Floridos 
atgal i Bridgewaterj. Gal jis 
ten suras dar šaltą orą, o po 
Floridos, tai bus baisu.

Mūsų Literatūros Draugi
jos fcuopa neturėjo susirinki
mų per porą '.mėnesių. 
Sekamas '(susirinkimas įvyks 
sekmadienį. Vasario 26 d., 
pas drg. Pakalniškius, 518 
McClennan St., Clearwater, 
Flo. Turime daug svarbių 
reikalų aptarti, taipgi kuopos 
valdybą perrinkti. Visi nariai 
prašomi atsilankyti, kviečiami 
ir simpatikai.

Malonu priminti įvykiai iš į 
mūsų lietuvių kolonijos gra- j 
žaus sugyvenimo. Mūsų tarpe ■ 
bene seniausia vietos lietuvių j 
gyventoja bus, tai Motute 
Fribulienė, kuri,yra, kaipo 
motina. Ne del to, kad būtų 
seniausia amžiumi, bet todėl, 
kad ji visus lietuvius myli ir 
moka su visais gražiai sugy
venti. Paimkime, kad ir jos 
gimimo dienos paminėjimo 
parę, į kurią buvo visi suk
viesti ir maloniai priimti. Ji 
pagamino skaniausių valgių 
ir gėrimų. Po gardžių pietų, 
Paulina Mažeikienė visus iš 
eilės pakvietė tarti kelis žo
džius. Kalbanti palinkėjo 
Mortai dar daug metų svei
kai gyventi.

Malonu prisiminti mūsų 
kuopiečių A. Lapenų parę, 
kuri buvo surengta proga jų 
25-ių metų vedybų sukakties, 
arba, kaip vadinama — si
dabrinė vedybų pare. Jie, 
taipgi, susikvietė daugybę 
draugų ir draugių ir visus ma
loniai priėmė. Tarpe vietos 
svečių dalyvavo iš šiaurinių 
valstijų atvykęs jos brolis ir 
vienaitinė jos dukrelė, taipgi 
pusbrolis su žmona. Tai ma
lonūs žmones, ir ypatingai 
Lapėnienės dukrelė. Drg. 
Griebliauskas pakvietė svečius 
išsireikšti, kurie linkėjo jubl- 
lijantams daug laimių ir me
tų gyventi. Lapenų pare įvyko 
svetainėje, kur buvo erdva ir 
patogi.

Negalima neprisiminti Mi
ko Detroitiečio kelionės įspū
džių po Floridą. Gaila, kad 
vadinusi susipratęs draugas ir 
taip rašydamas įžeidžia senus 
Floridos gyventojus, tartum 
šlapia šluota taško į veidus 
kam tik pakliuvo, kurie yra 
čia atvykę net su daktarų pa
tarimu. savo sveikatą pataisy
ti, arba ramiai pasilsėti. Prie 
to, jis neigiamai atsiliepė 
apie Floridos gamtą, jos gra
žumą, kad skaitant jo raštą at

rodo, kad Florida yra tik ko
kia bala, kur civilizuotas gy
venimas yra neįmanomas. Tai 
didelė netiesa! Aš čia jau 
ketveri metai gyvenu ir nieko 
panašaus, kaip krokodiliai po 
lova, skarpionai niekada nesu 
mačiusi.

Aš kalbėjausi apie Miko 
Detroitiečio įspūdžius ir su ki
tais Floridos gyventojais ir 
visi jie yra labai pasipiktinę 
neteisingu aprašymu. Kaip 
asmuo gali imtis drąsos taip 
autoretingai spręsti vos perva
žiavęs valstiją ?

Tiesa, kad čia darbininkų 
sąlygos sunkesnės, kaip šiau
rinėse valstijose, nes čia nėra 
didelių išdirbysčių, darbinin
kai neorganizuoti, neturi stip
rių unijų. Bet seniems žmo
nėms, kuriems nereikia dirb
ti, kurie gauna šiokią-tokią 
pensiją, tai galima sakyti, kad 
čia yra daug lengviau ir pa
togiau gyventi. Jiems čia yra 
daug sveikiau ir geriau gy
venti, negu šaltose šiaurių 
valstijose. Aš pati ilgai gyve
nau šiaurių valstijose, dirbau, 
turėjau kentėti visokių skau
smų, o dabar galiu pasi
džiaugti, kad čia gyvendama 
jaučiuosi daug sveikiau. Tą 
pat girdėjau ir nuo kitų, su 
kuriais tik teko kalbėtis.

Gaila, kad toki turistai 
nespėjo koją įkelti į Floridą, 
o jau tuojau taip “daug suži
no“, kad imasi skleisti netie
są apie šį kraštą. Tūli gali 
paklausyti tokių klaidinančių 
raštų ir susilaikyti nuo atvyki
mo į Floridą, kur tikrumoj 
jiems butų daug lengviau ir 
sveikiau gyventi.

Tiesa, dd. Sliekai, Stankus 
ir eilė kitų pateikė teisingų ir 
pamokinančių aprašymų apie 
Floridą. Aš esu jiems dėkin
ga, kad jų raštų pasiskaičius 
suradau gamtoj kraštą,kur 
gyventi lengviau ir sveikiau, 
kur nereikia kentėti šalčio ir 
skausmo. Aš patariu iš savo 
širdies visiems, kuriems tik 
Sąlygos leidžia, tai apsigy
venti Floridoj ir prailginti 
savo amžiaus laiką. Natalija

Washington, D. C.
žydų sekcija J. P. F. Or- 

deno veda finansinę kampa
niją dėl atstatymo nuo karo 
nukentėjusių kraštų, kaip 
Lenkijos, Rumunijos, Vengri
jos, taipgi Palestinos, užlai
kymui žydų našlaičių namų 
Franci joj, Belgijoj ir tt. Tam 
tikslui Washingtono progresy
vių žydų sekcijai kvota pa
skirta $3,500. Tai sausio 18 
dieną buvo surengta vakarie
nė Rabi Fas sąlėj. Į pakvie
timą atsiliepė virš 200 žmo
nių, kurie sumokėjo po $2.75 
įžangos.

Stalai buvo gražiai pri
rengti ir gėlėmis papuošti. 
Susirinkę buvo smagūs, visi 
jautėsi, kad prakilniam tiks
lui jie yra pakviesti. Po va
karienės pirmininkas Freiget 
Lodge 136 minėto ordeno. pa
prašė publikos nusiraminti.

Visi atydžiai išklausė pra
nešimą nacionalio vice-sekye- 
toriaus G. Inder, kuris Euro
poje išbuvo šešis mėnesius ir 
dar neseniai iš ten grįžo. Jis 
kalbėjo virš valandos lai|<o.

Jo kalba buvo paremta fak
tais ir įdomi, žmonės, girdė
dami, kaip ten gyvena žmo
nės karo nuteriotose šalyse, 
buvo sugraudinti iki ašarų. 
Baigiant kalbą, paprašė pi
niginės pagalbos tam reikalui. 
Susirinkę nuoširdžiai atsiliepė 
ir suaukąvo $2,650. Tai gra
ži auka!

. Po to susirinkę ilgai kal
bėjosi, diskusavo ir įdomavo 
ateities žmonių gyvenimu.

Joniškieti^.

Du nežinomi ginkluoti plė
šikai įsiveržė į valgomųjų 
daiktų krautuvę (682 Union 
St., Brooklyne) ir, pasiglem- 
žę $294, paspruko.

ALDLD Reikalai
Rezoliucijos, Priimtos Apskri
ties Konferencijoj Sausio 
d., “Vilnies” Svetainėje.
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Jubiliejus, Duoklės, 
Teisių Gynimas

Konferencija užgiria 
pasižada vykinti Centralinio
Komiteto nustatytą progra
mą šiems jubiliejiniams me
tams.

Pirmos apskrities kuopos 
privalo darbuotis, kad jubi
liejinis vajus būtų pravestas 
rūpestingai ir energiškai. 
Kadangi iš naujų narių bus 
imama tik vienas doleris, 
tai tas sudaro labai ' geras 
aplinkybes naujiems nariams 
gauti. Mūsų apskrityje mes 
pasimojome gauti du šimtus 
naujų narių.

Konferencija ragina visas 
kuopas statyti pirmuoju die- 
notvarkio punktu jubiliejaus 
reikalą, jubiliejinį minėjimą: 
kokie turi būti parengimai, 
paskaitos, diskusijos. Kiek
viena kuopa privalo išanksto 
nusitarti kiek ji galį gauti' 
naujų narių.

Duoklių iškolektavimas tu
ri būti viena iš svarbiausių 
užduočių. Duokles reikia iš
rinkti metų pradžioje, kad 
Draugijos reikalai eitų nor
male vaga ir tvarkingai. Se
ni nariai šiemet mokėsis ne 
po pusantro dolerio, bet po 
du doleriu. Lai visos pirmos 
apskrities kuopos patenka į 
garbės surašą už greitą duo
klių pasimokėjimą!

Konferencija
pas veikliau dalyvauti 
lių teisių gynime, ateivių tei
sių gynime. Ginkime teises 
tų nepiliečių, kuriuos nori de
portuoti už jų progresyvį 
veikimą. ,

Kuo 
k i me 
taikos
teises ir gerbūvį. 
Jaunimo Kultūros Klubai

Centro 
sišaukime 
m o 
mą. 
šiuo 
čios 
gai

ragina kuo- 
civi-

veikiausiai dalyvau- 
visuose darbuose už 
išlaikymą, už liaudies

Komitetas savo at
kalbą apie jaumi- 

komisijos suorganizavi- 
' Tai sveikintinas žygis. 
reikalu yra būtinos pla-! 

diskusijos, kad sekmin- 
darbą pravedus.

Konferencija 
mam Lietuvių 
Draugijos suvažiavimui or
ganizuoti čiagimių lietuvių 
kultūros klubus, kurių veiki
mas būtų pritaikintas prie 
amerikoniškų sąlygų ir ku
rie turėtų kontaktą su pa
žangiomis knygų leidyklo
mis. Juo daugiau gerų kny
gų pasklis jaunimo tarpe, 
tuo labiau pakils jo kultūri
nis lygis.

Tikimės, 
skirta jaunimo 
tieks konkrečią 
gramą.
Vinco Andrulio

būsi-siūlo
Literatūros 

suvažiavimui 
čiagimių

kad Centro pa- 
komisija pa
veikime pro-

Reikale
persekiojimai 
šalies gyven- 

kurie .nėra piliečiai, 
demokrątinėm

pasisakėm 
deportacijų isteriją, 
persekiojimą tų nepi- 
kurie dalyvauja pa

Areštai ir 
ilgamečių šios 
tojų.
prieštarauja
šios šalies tradicijom ir pul- 
do mūsų šalies įtaką pasau
line plotme.

Mes griežtai 
prieš 
prieš 
liečiu
gresyvėj veikloje, darbo uni
jose ir bendrai kultūrinėje 
dirvoje.

Pažindami Vincą Andrulį 
iš jo ilgamečio visuomeniško 
darbo mes pasižada.m ginti 
jo teises kaip moraliniai taip 
ir materialine parama.

Lietuviški reakcininkai ir 
profašistai savo insinuacijo
se prieš Andrulį panaudoja 
ir tūlą, dalį dipukų, naujų 
ateivių. Daugelis D R išauk
lėti fašistinėse 
Daugelis jų
nų privilegijų ir dėl 
įpuolę desperacijon.

Mes norime jiems 
ti, kad susirinkimų ir 
laisvę

sąlygose, 
neteko savo se

to yrą

primin- 
žodžio 

garantuoją Amerikos 
Konstitucija ir Teisių Bilįus.
Kas išstoja prieš demokrati
nes teises tas yrą demokrati
jos priešas, o ne jos, draugas.

Mes primenam jiems, kad

amerikiečiai žiūri iš- 
kitus 

Darbdaviai išnau- 
tuos naujus ateivius, 
kur bandys išnaudok 
ateivius ir darbo 

I

ir jie yra dalis tautinių ma
žumų, į kurias šimtaprocen
tiniai 
aukšto, kaip ir į visus
ateivius.
doja ir 
o kaip 
naujus 
unijų ardymui.

Naujus ateivius, dipukus 
mes kviečiame nebūti reakci
jos įrankiais ir nepasiduoti 
pagundai užkietėjusių lietu
viškų reakcininkų. Didžiu
ma jūsų esate darbo žmonės, 
taigi ir derinkitės prie darbo 
žmonių reikalų ir būkite iš
tikimi šios šalies demokra
tijai.
Pritarimas Angliakasiams

Lietuvių Literatūros Drau>- 
gijos pirmos apskrities kon
ferencija reiškia širdingą 
užuojautą angliakasių unijai 
jos sunkioje kovoje už teisė
tu? reikalavimus. Angliakasių 
darbas yra sunkus ir pavojin
gas. šiuo laiku tūkstančiai' 
angliakasių yra padėtyje, ku
ri mažai kuo skiriasi nuo ba
do padėties.

Kasyklų savininkai ir reak
ciniai politikieriai deda des
peratiškas pastangas, kad 
prieš angliakasių uniją būtų 
pavartota Taft - Hartley ak
tas, gaunant iš teismo taip 
vadinamą indžionkšiną.

Varde LLD pirmos apskri
ties mes pasiuntėm telegra
mą prezidentui Trumanui, 
kad Taft - Hartley aktas ne
būtų pavartotas prieš anglia
kasių uniją ir kad tas aktas 
greičiausia būtų atšauktas, 
nes to reikalauja visos darbo 
unijos.

Mes pasižadam remti ang
liakasių uniją jos teisingoje 
kovoje už naują kontraktą.

Draugijos veiklą kuo geriau
siai.

Naujas sekretorius, drg. P. 
Gutauskas, ilgus metus pa
žangaus Kanados lietuvių ju
dėjimo budavotojas ir veikė
jas, nė kiek neabejotina, sa
vo pareigas atliks puikiau
siai. Geriausio jam ir Komi
tetui pasisekimo^ jų kilniame 
darbe. J. Lesevičius
Buvęs LLD KVK Sekretorius.

Lietuviai prisidėjo daug prie 
darbo sąlygų pagerinimo 
Škotijoj.“

Laike vakarienės buvo pri
siminta Lietuvių Literatūros 
Draugijos įsteigėjų nuopel
nai, ypatingai 
Pruseika ir jo 
darbuotės darbo t 
bui. Vienbalsiai
tas padėkos ir linkėjimų laiš
kas ir pasiųstas gerbiamam 
draugui.

Taip, 
Smetona, 
tūpčiojo

draugas L. 
45-ki Inetai 
žmonių la- 

buvo priim-

Komitetas Perkeltas - i 
Torontą

metais, nutarimo, 
Veikiantis Komite

Sulig Lietuvių Literatūros 
Draugijos Kanados kuopų 
atstovų suvažiavimo, įvykusio 
praeitais 
Kanados
tas, išrinktas 1950 ir 1951 
metams, perkeltas į Torontą. 
Į naują KVK išrinkti: K. Ki- 
likevičius, Z. Janauskas, P. 
Gutauskas, J. Yla, V. Straze- 
vitįius ir A. Morkys. Alterna- 
tais: A. Ylienė, S. Žostautas 
ir* A. Galinaitis.

,Naujas Komitetas perėmė 
pareigas ir sausio 28 d. jas 
pasiskirstė sekančiai:

Pirmininkas, 
čius;

Iždininkas,
Sekretorius,

V. Strazevi-

Vancouver, Canada
Kaip Vancouveriečiai 
Paminėjo LLD Sukaktuves

Nei vienas įvykis Vancouve- 
rio lietuvių istorijoj’ taip nesu
pažindino plačios šio miesto ir 
apylinkės visuomenės su Lie
tuvių Literatūros Draugija ir 
jos darbais, kaip kad jos 35- 
tų sukaktuvių paminėjimas.

Apvaikščiojimas įvyko erd
vioje rusų svetainėje, sausio 
14 dieną. Susėdus visiems 
prie stalų, kuopos pirmininkas 
VVm. Valiukas supažindino 
svečius su atstovais nuo ven
grų, kiniečių, ukrainų, taipgi 
lenkų, latvių, rusų, su draugu 
Tom McEwen, “Pacific Tribū
ne“ redaktorium. »,

Atpasakojęs trumpai, Lietu
vių Literatūros Draugijos is
toriją ir dalį nuveikto darbo, 
pirmininkas pakvietė draugę 
F. Makarevičienę atnešti su
kaktuvių keiką. Jis paaiški
no, kad draugei yra suteikia
ma ta garbė už tai, kad ji 
išpardavė daugiau už kitus 
narius sukaktuvių paminėjimo 
tikietų (apie .200). 'Ųzgesi-, 
narna šviesa ir visiems dainuo
jant “Happy birthday LLD“ 
nešamas išilgai svetainę mir
gančiomis žvakelėmis apšvies
tas pyragas ir uždedamas ant 
LLD knygų, tvarkingai su
krautų ant stalo. Po žvakių 
užpūtimo, tosto ir vakarienės, 
IV rajono vardu kalbėjo A. 
Grinkus. Jis kvietė delegatus 

i susipažinti su draugijos vei- 
' kla ir lenktyniuoto darbinin
kiškos spaudos platinime ir 
darbo žmonių organizavime. 
“Tik tuomet Kanados darbo 
žmonės stovės tvirtai už tai
ką ir progresą, kada kiekvie
na rasė ir tauta, įeinanti į šios 
šalies gyventojų sudėtį, 
ganizuos tvirtai 
pasakė jis.

Delegatai iš 
LLD ir linkėjo

tikra tiesa: Kada A. 
Yčas ‘ir jų sėbrai 

prieš rusų carą, ka
da Lietuvoje
liai“ mokino 
čiose, kaip 
“Bože caria 
no mūsų tėvus ir brolius “iki
paskutinio kraujo lašo už Ni- 
kolušką“, tikrieji lietuvių

“dvasiški tėve- 
lietuvius bažny- 
‘ščyrai“ giedoti 
chrani“ ir laimi-

an-

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Elizabetho apylinkės jaunimo
Iras mitingas įvyks šį pirmadienį, 
vasario (Feb.) 13 d,, vieta — 408 
Court St., pradžia 8 va), vakare. 
Kviečiame jaunimą dalyvauti šiame 
susirinkime. Komisija.

(25-26)

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Literatūros Draugijos 68 

kp. nariai, tūmykile! Mitingas įvyks 
Vasario (Fob.) 13 d.. 7:30 vai. va
kare, Laisvės Choro svetainėje. 155/ 
Hungerford St., Hartford, usimilda- 
mi, draugai ir draugės, atvykite visi. 
Bent 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.

(24-25) '

įvyks
13 d., 

Lietuvių

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas 

pirmadienį, vasario (Feb.) 
prasidės 7:30 vai, vakare, 
svetainėje, 851 Hollins St.

Gerbiami nariąi! Malonėkite visi 
dalyvauti susirinkime, nes turėsime 
pravesti planą vasaros veikimui ir 
turimo kitų svarbių dalykų aptari
mui. Taipgi gausite 
lendorių,
informacijų ir mokslinių 
Valdyba.

šių melų ka- 
pilną labai daug svarbių 

straipsnių.
(24-25)

PA.

suor-
savo narius,“

At- 
ru- 
pa- 
ap-

sa

MINERSVILLE
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

' vasario (Feb.) 12 d., kaip 2 vai. po 
pietų. Šis susirinkimas bus svarbus, 
tad visi nariai susirinkite pas drg. 
Shemberienę į namus. Taipgi ir no
rinti prisirašyti prie šios organizaci
jos prašomi ateiti ir. būsite įrašyti. 
Kuopos Sckr. (24-25)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

ja 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 paren
gime. Komisija.

(24-25)

Z. Janauskas;
P. Gutauskas.

Nuo dabar visais LLD Ka
nados Veikiančio Komiteto 
reikalais prašome vesti susi
rašinėjimus su naujo komite
to sekretoriumi. P. Gutaus
kas, 160 CIaremont St.
Toronto 3, Ont., Canada.

Buvęs KVK (Montreą- 
le) ‘ir aš, ėjęs per paskuti
nius šešis metus sekretoriaus 
pareigas, norime išreikšti gi
liausią padėką visiems Lietu
vių Literatūros Draugijos na
riams ir narėms už puikią 
koperaciją organizaciniuose 
reikaluose.

Naujai, išrinktas komitetas 
iš patyrusių organizaciniame 
darbe draugų. Pilnai pasiti
kime, kad tie , draugai ves 
mūsų kultūrines - apšvietos

išlaikyti du dar- 
dienraščius Ame- 
savaitraštį Ka- 

taipgi išleidimas

eilės sveikino 
gerų pasek

mių kilniuose darbuose, 
stovą*! nuo vengrų, lenkų, 
su ir ukrainiečių dar ir 
aukojo $35.00 tęsimui 
švietos darbo.

Draugas Tom McEwen
kė, kad jis, kaip savaitraščio 
redaktorius, gerai supranta, 
kiek Kanados ir Amerikos 
pažangūs lietuviai turi pasi
aukoti, kad 
bininkiškus 
riko j e ir
nadoje, o
350,000 egz. knygų neapsiėjo 
be darbo ir aukų.

Jis davė didelį kreditą lie
tuviams, kad didžiuma stovi 
už progresą. “Virš 20 metų 

‘atgal,“ prisiminė jis, “va
žiuojant į unijų konferenci
ją Maskvoj, Škotijos anglia
kasių delegatų tarpe buvo ir 

moterys, kurios, kaip
patyriau, buvo Škotijos lietu
vių angliakasių dukterys, gi
musios ir augusios Škotijoj, 
bet tarp savęs kalbėjosi lie
tuviškai su škotų akcentu.

trys
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ęAva
Lietuviška iš miežių kava — Barley Molt Coffee, tai.jlra viena iš 

sveikinusių ir skaniausių kavų. Mes gerai dar atsimename, kad Lie
tuvoje mūsų motutė padarydavo sveiką ir skanią iš miežių kavą, ger
davome ir nebūdavome nervuotl, kąip kad nuo amerikoniškos kayos. 
Tųojąųs parsitraukite kavos ip medaus. Kavos kaina: 1 svar. 35c; 
3 svar. $1.00; 5 svar. $1.65. Atvažiuokite bei prišiųskite pinigus laiš
kų, o rpes pasiųsime jums tavofą.

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

tautos mylėtojai, kaip Leo
nas Pruseika, V. Kapsukas 
ir kiti, statė gaires bendro 
darbo su visų tautų darbo 
žmonėmis, kad pasiliuosuoti 
ne tik iš tautinės, bet ir eko
nominės priespaudos. Jie jau 
tuomet žinojo, studijuodami 
Markso — Engelso — Lenino 
mokslą, kur link žmonija eis. 
Jiems buvo aišku, kad ma
žoms tautoms, kaip Lietuva, 
tik socializmas užtikrins pil
no išsivystymo sąlygas.

Dabar, kada ir vėl kapita
listinis pasaulis skęsta kri
zės, nedarbo ir karo drumz
lėse, trečdalis žmonijos žen
gia planuotu socializmo keliu 
į šviesią ateitį. Tas suteikia 
naujų jėgų darbui visiems 
progreso šalininkams, o ypa
tingai Lietuvių Literatūros 
Draugijos įsteigėjams.

A. Grinkus.

A & P krautuvių mandže- 
ris pareiškė, kad šiomis die
nomis šitose krautuvėse kavos 
kainos yra pakeliamos keletu 
centų ant svaro.

Dovanai Puikus 
Kalendorius

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

Yra 5 rūšių gyduolės, kurios gelb
sti nuo daugybės įvairių 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 
nesveikumo, kaina

No. 2. Reumatiškų ir įvairių 
skausmų ....................  1.25

No. 3. Odos įvairių nesveikumų, 
gelbsti nuo “rash”, “athletes 
feet”, 
burnos

No. 4. Nuo
“poison

No. 5. Mostis nuo
veikia ant “piles’
jusiu ar naujų, pagelbės be 
pjaustymo, jei dar nėra iš
sivysčiusios i vėžio ligą.
Kaina tik .......................... 2.50

Su užsakymu siųskit ir money 
order ar čekį. Adresuokit:

ir ‘gums’ 
tik $1.00

“sinus” nosies ir 
nesveikumo ........ 1.25
niežėjimo odos, ar

ivy”, “rectum”.’ 1.25
pilės”, greitai 

užsisenė-

to. ŠVILPA, P. O. Box 78. Sta. A. 
Hartford 6, Conn.

Vietiniai galit ateiti 607 Broad St., 
Hartford.

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-796

« CHARLES J. ROMAN

MEDUS IR KAVA
Dabąr 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.S, Už persiuntimą nemokame.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, . greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
'*4»***++******W4’4^^****+4MlMH,***+***************4k**’
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NewYorki^/WaVInlov
Niujorkas —
Skersai-Išilgai

Kaip Čigonės Gelbėjo Moterį 
Nuo Rūpesčių

Organizuojasi Stygų
Ansamblis

ATOSTOGOS FLORIDOJE

A1 ir Valentina Nevins (Ne- 
vinskai) šiomis dienomis su
grįžo iš Floridos, kur jiedu 
buvo nuvykę atostogoms po
rai savaičių. Pasitenkinę pa
matymu mūsų pietinio krašto 
ir pasimatymui su senais drau
gais ir naujai susipažintais 
floridanais lietuviais.

Jau antra savaitė, kai išvy
ko Miamėn Bill Skuodis. Jis 
ten gal pabus ilgokai.

Niujorko ir Nassau apskri
ties policija suėmė du asme
nis, kurių kišenėse rado ne
mažai brangių auksinių daik
tų. Asmenys suareštuoti Great 
Necke 
k in ir 
noma, 
spręsti
pastaruoju 
jorke. •

ir jais yra: Louis Fish- 
Louis Moskowitz. Ma- 
šis suėmimas padės iš- 
kai kurias vagystes, 

laiku atliktas Niū-

Consolidated Edison Kom
panija skelbia, kad po to, kai 
miestas įsakė jai sumažinti 
(dešimčia nuošimčių) mo
kestį už elektrą ,ji, kompani
ja, turinti nuostolių .

National Teatre, Manhatta- 
ne, penktadienį bus pradėta 
vaidinti žydų kalboje kome
dija, “Ye'ita Talebenda.” Vai
dinime dalyvauja Nathan 
Goldberg, taipgi Betty ir 
cob Jacobs.

Ja-

Roselyn Epsteinienė,
Monroe Place, Brooklyne, 
skundė tūlą Marge Brody už 
tai, kad pastaroji nuolat 
skambindavusi Epsteinienės 
durų varpelį ir tuo būdu kė
lusi betvarkę. Dalykas atsi
dūrė Williamsburg Bridge 
Plaza teismabutyj. Ten kalti
namoji pasirašė po raštu, ža
dant niekad daugiau to neda
ryti.

25 
ap-

Šių metų sausio mėnesį 
Niujorko valstijoje buvo sua
reštuota 2,378 asmenys, kal
tinami vienokioje ar kitokioje 
kriminalybėje. Arti 30 nuoš. 
to skaičiaus buvo asmenys, 
jaunesni, kaip 21 metų am
žiaus.

Bellevue ligoninėje esanti 
18-kos metų amžiaus mergai
tė, Mary Ann Manning, ser
ga amnezijos (užuomiršos) li
ga. Jinai nebepažįsta savo 
tėvų, gyvenančių po num. 14 
Morgan St., New Rochelle 
mieste.

Užsimušė Jaunas, 
Gabus Studentas

.23Daniel Bigelow Blake, 
m. amžiaus, buvo gabus stu
dentas Columbia Universitete. 
Jis baigė geologijos mokslą 
ir pasižymėjo nepaprastais 
gabumais.

Bet Blake iššoko iš penkto 
aukšto, pro langą iš savo gy
venamojo buto, ir užsimušė. 
Jis gyveno Columbia Universi
teto Campuse, 2940 Broad
way, netoli 115-tos gatvės.

Nieks negali pasakyti, ar 
Blake tyčia iššoko, ar nety
čia, bet spėjimų yra, jog ty
čia.

nepaisant to, kad

iš Baton
Louisiana valstijos.

jo draugai sako, jog pastaruo
ju metu Blake buvo labai 
nervuotas, nepasitenkinęs gy
venimu,
mokslas jam labai sekėsi ir 
jis buvo gerbiamas tiek mo
kykloje, tiek tarp draugų.

Blake parėjo
Rouge,
Jis, beje, buvo baigęs Louisi- 
anos universitetą ir į Colum
bia atvyko pagilinti savo ži
nias moksle. /

IDS Pirmoji Kuopa 
Kviečia j Bankietą

Subatoj Ateikite į Talką

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 1 kuopos bankietas 
įvyks jau už savaitės, 
dienio vakarą, vasarid 
Liberty A u d itori j oje,
Atlantic Ave., Richmond Hill.

šešta- 
18-tą, 

110-06

Jamaicoje, New Yorko tabalojasi prieš jų 
miesto dalyje, tūla moteris— 
Anna Quintana, gyvenanti ant 
85th Avė., ėjo nusiminus gat
ve.

—Ką, moteriškėle, ar esi 
bėdoje?—paklausė jos čigon-

—Taip ir yra,—atsakė mo
teris.

—Ar tu turi kiek pinigų ?— 
teiravosi čigonka. x

—Taip, — ir moteris 
traukė iš piniginės dvi 
maškas po $5.

—Atsipalaiduok nuo jų, 
sikratyk nuo pinigų! — 
bėjo čigonka.—: 
yra tavo bėdos.

čigonka įsikvietė moteriškę 
į vidų, paėmė bumaškas, ap
suko apie kiaušinį ir kiaušinį 
sumušė. Iš tos “košės” ji iš
traukė molinę mažytę žmo
gaus galviukę.

—Ah, taip ir maniau! štai 
tavo bėdos. Na, dabar galėsi 
eiti namo ir neturėsi bėdų... 
Bet pirma, palauk, sudrasky
sime tas bumaškas. — čigon
ka perplėšė bumaškas, susu
ko į popierą, paskui į ske
petaitę, prisegė moteriškei tą 
pundelį iš vidaus prie dresės 
ir įsakė:

—Na, 
Nežiūrėk 
ten 
ne ir atsinešk daugiau pini
gų, nes pinigai—tavo bėdos.

Moteris sekamą dieną grįžo 
pas čigonka jau su devynio
mis bumaškomis po $10. či
gonka atkabino pundelį 
dviemis bumaškomis iš 
moters dresės ir rado viską 
tvarkoj. Moteris perdavė či- 
gonkai devynias bumaškas po 
$10, ta vėl jas apsuko aplink 
kiaušinį, perdūrė kokia yla 
ir ant trynio parodė ženkle
lį kraujo.

—A, štai tavo bėdos! Aš 
jas prašalinsiu. — 
ka dar§ visokius 
būk draskydama 
bet tikrumoj jau 
popierius. Vėl prisegė mo- 
terikei pundelį prie dresės ir 
teiravosi:

—Kiek tu turi daugiau pi
nigų, tų savo bėdų?

Mrs. Quintana atsakė, kad 
ji turi banke dar $500.

—Išimk iš banko, atnešk 
juos pas mane.

Moteris nusprendė, kad rei
kia pasitarti su 
ėjo ir pasakė, 
slaptą policiją, 
tarė moteriškei 
ti ir pereiti 
“procedūrą.” 
darė.

Tuo kartu- 
cijos vyrai buvo lauko pusėje. 
Moteris, perdavus čigonkai 
$500. čigonka pažadėjo su
draskyti, nunešti ant kapų ir 
visas moteriškėlės bėdas ten 
palaidot-’. Moteris išėjo ir 
pasakė detektyvams. Tie įėjo 
į vidų ir rado pas čigonką 
$500. Jie atėmė pinigus, ku
rie buvo iš kalno suženklinti, 
areštavo tris čigonkas — Ma
ry, Diana ir Yana ir pristatė 
į Ridgewood teismabutįį.

yra.

iš-

, at
kak 

šie pinigai ir

o dabar eik namo, 
j tą pundelį, kas 
Rytoj ateik pas ma-

šu 
po

Vėl čigon- 
judėjimus, 
dešimtines, 
paprastus

kunigu. Nu- 
Tas pašaukė
Policija pa- 

pinigus išim-
visą čigonkos 
Ta taip ir pa-

du slaptos poli-

Tai istorija apie paprastą 
moteriškę ir /čigonkas. Bet 
mūsų šalyje burtai viešpatau
ja net tarpe kongresmanų, se
natorių ir kitų aukštų politi
kierių. Kaip kurie eina 
burtininkus išspręsti, ar 
laimės arklių lenktynėse 
nigų. Kiti eina teirautis, 
da Stalinas mirs. Jiems 
delno, ant arbatos lapelių, 
blizgančios stiklo bolės ir
tokių “stebuklingų” prietaisų 
burtininkai “atspėja” ją lai
mę.

Daugybė yra tokių, 
automobiliuje, prieš 
akis, pasikabinę vaikų
kus, žaislus—visokius meškiu
kus, bezdžioniukes, na, ir tie

pas 
jie 
pi- 
ka- 
ant 
ant 
ki-

kurie 
savo 

batu-

akis ant 
pus uždengdami regėjimą. 
Neseniai Daily ?*ews įtalpino 
vieno tokio “laimingo” pa
veikslą, kada jis iš savo au
tomobilio, pavirtusio į laužą, 
išlindo su pora “laimės ba
tukų.”

Keista, kad kultūriškoj ša
lyj, dvidešimtame amžiuje, 
yra tiek naivių žmonių! Ap- 
skaitliuojama, kad Amerikoj 
burtininkai į metus gauna 
daugiau $200,000,000 įplaukų 
už spėjimus kitų laimių ir li
kimo.

Vienas pažangus korespon
dentas neseniai nutarė apeiti 
tą burtininkų “kryžiaus ke
lią.” Jis buvo net pas 24 či
gones, rankų spėjikes, spėji- 
kus ant visokių įrengimų ir 
žvaigždžių. Visi jie jam sa
kė skirtingas istorijas.

Vienas sakė, kad tas žmo
gus 1950 metais pragarsės ir 
pralobs, nes jis padarys di
delius atomų srityj išradimus. 
Kitas sakė, kad jis taps poli
cininku ir 
Trečias sakė, 
pagarsės su> 
organizacija, 
kad tas žmogus 
vargs nuo jūrininko gyveni
mo, nors jis nebuvo niekados 
ant jūros, ir pasiduos į klioš- 
torių. Kitas 
turi saugotis 
ir darbų, nes, 
mas,” pateks 
grotų.

Jie daug jam “atspėjo,” bet 
nei vienas neatspėjo, kad tas 
korespondentas buvo tyčia, 
kad surinkus burtininkų nai
vias istorijas, kurias jam jie 
papasakojo vienu ir tuo pat 
laiku. Rept.

labai pagarsės, 
kad tas žmogus 
Jungtinių Tautų 

Ketvirtas sakė, 
greitai pa-

sakė, kad jis 
valdišku namų 
kaipo “neištiki- 

už geležinių

Coplomūtė Mėgdavusi 
Paslaptis

Praeitą šeštadienį, iniciaty
va Edvardo židžiūno (Sid
ney) buvo padėti pagrindai 
Styginės Muzikos Mokyklėlei. 
Kaip žinia, Edvardas žitlžiū- 
nas buvo jau suspėjusio visai 
gražiai tarp lietuviu save at- 
sirekomen duoti “Vyturėlio” 
dirigentu, taipgi iv šį kartą 
tikimasi daug iš jauno, ener
gingo mokytojo. šį šeštadie
nį, vasario 11 diep-bs popie
tį įvyks antras organizacinis 
minimos Muzikos Mokyklėlės 
susirinkimas. Praeita karta 
aspirantų į muzikantus susi.- 
rašė, rodos, astuoni. šį šeš
tadienį tikimasi jų daugiau.

Minima muzikos mokyklė
lė organizuojama prie LKM 
— Lietuvių Kalbos Mokyklė
lės, dėl to ir vardas jai pasi
rinktas jau ne “Vyturėlio,” o 
aukščiau minimas. Edvardas 
sako, kuomet šis projektas 
taps faktu ir galės publikai 
tinkamai pasirodyti, tada, jei 
dabar pasirinktas vardas at
rodys netinkamu, galima bus 
jį pakeisti.

ši muzikos grupė numato 
turėti savo pamokas sekma
dienių rytais nuo 10 iki 11 
vai. kiekvieną sekmadienį.

Veiksnys.

Bronkso apskrities teisme 
trys jaunuoliai buvo teisti ir 
pripažinti kaltais 
ant Daniel Pacifico, 
sumušė taip, kad 
bus amžinai 
Sakoma, jaunieji vyrukai 
vo siekusi išprievartauti 
cifico merginą. Jaunųjų 
kia ilgi metai kalėjimo.

užpuoilme 
, kurį jie 
pastarasis 

paralyžiuotas.
b li

lau -

RANDAVOJIMAI
Išsinuomuoja kambarys vienam 

asmeniui. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės: 556 Ridgewood Ave.,
Brooklyn, N. Y.. 2-ras aukštas.

(25-26)

Joseph Garszva

Kuopos komisija prašo vi
sus narius ir prietelius įsigy
ti tikietus iš anksto, tuojau, 
kad komisija galėtų naudin
gai jums ii’ sau aprūpinti pra
mogą viskuo, kas jai reika
linga. Bankiete bus visko, 
kas gaunama geruose bankie- 
tuose.

Tikietai gaunami pas valdy
bą, komisiją ir daugelį kitų 
narių. Kaina $2.50. 
dės 7 :30 vakare.

šeštadienį, vasario 11 d., 
peikia perkraustyti likučiai iš 
seno Laisvės namo, 427 Lori
mer St., į naują. Dar yra 
šėpų, knygų ir kitų reikme
nų — susidarys apie du tro
liai.

Trokas pribus 8 valandą ry
to, prie 427 Lorimer St. Vi
sus draugus, kurie tik galite, 
prašome į pagalbą.

Laisvės Administracija 
ir LLD Centras.

Aukos Apšvietus 
Reikalams

Prasi-
N.

Valstijos senatorius
Manhattan o, demokratas) 
teikė Niujorko valstijos sena
tui. bilių, užginantį Roterijas 
šitoje valstijoje. Jei tas bi
rius bus praleistas valstijos 
senate, tai rudenį, lapkričio 
mėnesio balsavimuose, jis bus 
paleistas žmonėms balsuoti. 
Bet yra manoma, jog bilius 
per senatą nepraeis.

pa-

Arthur Brockner, federates 
valdžios tarnautojas, tapo nu- 
smerktas federaliniame teis
me šešiems menesiams kalėti 
ir $1,000 bausmes pasimokė- 
ti už ėmimą kyšių iš žmonių.

Užsidarė Klubas
The City Club of New York 

neužilgo užsidarys. pakriks, 
nes nėra jaunų vyrų, kurie 
kluban stotų ir vestų pirmyn 
darbą, kurį klubas dirbo per 
58 metus.

Šio klubo tikslas buvo dar
buotis už geresnes miesto re
formas, be to, tai buvo ir so- 
cialis klubas, kuriam šiuo 
metu priklauso dar apie 200 
narių.

Laiške, siuntinėjamam klu- 
vo nariams,’ be kitko, yra pa
sakyta: mūsų klubas galėtų 
darbuotis, kovojant už geres
nes reformas mieste, jei turė
tum jaunesnių narių, bet 
.jaunesnieji pas mus nestoja,

Sausio 29 d., tuoj po dien* 
raščio Laisvės bankieto, žmo* / 
nėms dar pabuvojant šokių 
salėje, gavau progą pasikal
bėti su keletu svečių apšvie- 
tos reikalais. Aukų šiam tiks
lui gauta sekamai:

M. Dobinis—$5.
Po $2: Adam Dagis ir An

tanas Balčiūnas.
Po $1 : J. Bimba, P. Den

nis, K. Chuberkis, Adomas 
Stuporas, V. Bovinas, M. Lie
pa, B. Mack, F. Lideikis ir 
Mary Kalvaitis.

širdingai ačiū už gražią fi
nansinę paramą. Pinigai per
duoti New Yorko ofisui.

Linksmo Gimtadienio!
Bruno Stultz sveikina Pau

line Stultz jos gimtadienio 
proga. Gaila tik, kad šis 
sveikinimas pavėluotas (Pau
linos gimtadienis buvo vasa
rio 3 dieną, penktadienį, už 
nepatalpinimą šio sveikinimo 

Į yra kaltas jūsų reporte- 
i ris ir už tai atsiprašo). Bru- 
; no linki Paulinai daug ir lai- m 
i mingų gimtadienių .

REIKALAVIMAI
Reikalinga kambariai, nepaisant 

ar garu šildomi ar ne. Gali būti du 
ir puse ar daugiau kambarių. Esu 
priverstas tuoj išeiti iš dabartinės 
vietos. Pageidaujama,
Ridgewoode ar Maspethe ,bet sutik
siu ir kitur. Prašome telefonuoti 
Michigan 2-2668. Klauskite Abro
maičio. (23-26)

kad būtų

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Te). EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken 

(Rutkunai) Savininkai
Kokių tik likerių jums reikia, Amerikos išdirbimo ar im

portuotų, kreipkitės pas Rutkunus—

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

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

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

Matthew A
BUYUS

viso-
Rutkunai atveža

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
Juditės Coploniūtės ir Va

lentino Gubičevo' teisme liu
dijo, tarp kitų, advokatė Ruth 
M. Rossen, tarnaujanti tame , 
pačiame departmente, kur 
dirbo Coploniūtė. Mrs. Ros
sen sakė, jog Coploniūtė 
mėgdavusi sekretnus doku
mentus studijuoti. Kitas Rū
dininkas Mr. Foley sakė, jog 
Coploniūtė norėjusi gauti dar
bą Centralinėje Seklių Agen
tūroje, vienoje iš slapčiausių 
valdinių įstaigų.

Dominican Respublika 
Turi Geležies

Niujorke tapo, paskelbtas 
raportas apie Dominican Res
publiką. Raporte sakoma, jog 
toje šalyje yra geležies rū
dos tiek, kad būtų galima kas 
metai padaryti - nulieti apie 
1,1)00,000 tonų aukštos rūšies 
geležies. Geležies rūda yra 
Duarte provincijoje, apie 100 
mylių atstume nuo Ciudad 
Trujillo, šalies sostinės.

Sako: Draus Kiniškų 
Borų Pardavinėjimą

ne- 
pa-

Ki

Valdinė įstaiga, žinoma 
kaip The United States Se
curities 1 and Exchange Com
mission, pareiškė, kad ji 
leisianti parduoti Kinijos 
skolos bonus Amerikoje.

Kaip žinia, Revoliucinė
nijos valdžia pradėjo parda
vinėti bonus namieje ir užsie- 
nyj — $100,000,000 sumoje. 
Jau už keletą tūkstančių dole
rių tų bonų tapo parduota 
Amerikoje. Valdinė įstaiga 
sako, toks pardavinėjimas yra 
nelegalus, nes tie bonai nėra 
įregistruoti valdinėse įstaigo- 

! se>

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergrcen 8-9770

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

' Tel. ST. 2-8342

ooe3
t

TELEPHONE
5TAGG 2-5043

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

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G. 
Tel. EVergreen 7-6288

RES. TEL.
IIY. 7-8681

C/OG°

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, 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.

(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

84-02 Jamaica Ave. 
(at Forest Parkway Station) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

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 4-0208

TI TDD^C D A D 411 grand street £Ui r O D Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-R174
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