
5.

WWW

7.

ALDLD Sukaktis.

Mūsų Suvažiavimas.
Bombinės Lenktynės.
Ginklai ir Pelnai.
Rašo D. M. šOLOMSKAS
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šiemet Lietuvių Literatūros 
Draugijai sukanka 35 metai. 
Per tą laiką išleidome 56 
skirtingais pavadinimais kny
gas. Jų tarpe yra mokslo įvai
riomis temomis — politiniais, 
ekonominiais klausimais ir ge
ros grožinės literatūros, šios 
knygos daug pasitarnavo ir 
tarnauja lietuvių kultūrinio iš
silavinimo pakėlimui.

Dabar ALDLD skelbia nu
pigintą knygų išpardavimą. 
Knygos yra sugrupuotos i ke
turis atskirus skelbimus: Apie 

sakos ir Mokslo Klausimais.
Apsčiai gauname užsakymų 

nuo pavieniu asmenų. Tas ro
do. kad ALDLD kuopos ga
li turėti pasisekimo platinant 
knygas. Tik reikia padirbėti.

šiemet Draugijos nariai mo
ka po $2 metinių duoklių, ku
rie gauna knygą ir “šviesą.” 
Tai gan pigi duoklė. šeimų 
nariai prie Draugijos priklau
so mokėdami tik po 25 centus.

Proga jubiliejaus Draugija 
paskelbė visų metų vajų už 
naujus narius. Turime gauti 
nemažiau 1,000 naujų narių. 
Eilė kuopų jau gavo. Naujus 
narius priimame už pusę duo
klių, tai yra, už SI. Gi šei
mų nariai, kurių ir taip ma
ža duoklė, tai moka po 25 c.

Suteikiama naujiems na
riams ir gera proga gauti pi
giai literatūros. Kuris pasi
moką $2, tai yra, pilną duo
klę, jis turi teisę gauti tris 
knygas iš senesnių laidų. Nau
dokitės ta proga!

Literatūros Draugijos jubi
liejaus proga šaukiame suva
žiavimą 1-2 dd. liepos. Kultū
ros Centre, Richmond Hill, N. 
Y. Labai pageidaujama, kad 
kiekvienas narys 
ketų duokles, 
gražu, jeigu visi 
suvažiavimo būtų
Atminkite, kad mūsų Konsti
tucija reikalauja, kad kiek
vienas narys savo duoklę už
simokėtų ne vėliau 1 d. liepos.

tuojau mo- 
Kaip būtų 
nariai pirm 
užsimokėję.

Jau daugelis Amerikos žmo
nių pavargo nuo radijo ko
mentatorių ir komercinės 
spaudos pasakų apie bombas. 
Ausis žmonėms jie praūžė be
sigirdami su atomine bomba, 
kad tik Jungtinės Valstijos ją 
turi ir Sovietai nei per 25 
metus nepasigamins.

Kada paaiškėjo, kad ir So
vietai turi, tai dabar naujas 
pasigyrimas, kad gaminsime 
hidrogeno bambą, dar galin
gesnę, kaip pirma turėjome. 
Na, jeigu mes gaminsime, tai 
ją gamins, jeigu dar neturi, 
ir Tarybų' Sąjunga, ir kitos 
šalys.

Seniai žinome, kad mokslui 
rubežių negalima pastatyti. 
Tik naivūs žmonės gali ma
nyti, kad tarybiniai mokslinin
kai prastesni už kapitalistinių 
šalių mokslininkus.

Bet gi per- 
pasirodė, 

armijos

Seniau daug kas galvas len
kė prieš vokiečių mokslinin
kus ir karininkus, 
eitojo karo laiku 
kad tarybiniai armijos ko- 
mandieriai buvo gudresni už 
vokiečius.

Tarybiniai mokslininkai taip 
pat pasirodė geresniais, nes 
Sovietų tankai, artilerija, lėk
tuvai, kulkasvaidžiai ir 
šautuvai buvo geresni už 
kiečių ginklus.

net 
vo-

Dabartinis Šurnas mūsų 
lyje apie “H-bombas” ir

sa
li ž 

apsiginklavimą surištas su Kon
greso posėdžiais. Siūloma, 
kad Kongresas nutartų milži-
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Maskva Sako, H-Bomba Daugumas Mainierių Nedirba, Nepaisant 
--Tai “juodrankiskas’ jeisino Indžionkšinų ir Lewiso Raginimo

i Bandymas Įbauginti
MASKVA. — Sovietų vy

riausybės laikraštis Izviesti- 
ja rašo, jog prezidento Tru
mano įsakymas gaminti dar 
baisesnę .atominę - hydroge- 
no bombą yra naujas “juod- 
rankiškas” vakarinių vals; 
tybių pasimojimas įbauginti 
Sovietu Sąjungą.

— Bet naujoji karinių 
provokacijų kampanija ne
nugąsdins mus, — sako Tz- 
viestija.

Izviestija kaltina Ameri
kos - Anglijos imperialistus 
už atmetimą Sovietų užsie
nio reikalų ministro And
riaus Višinskio pasiūlymą: 
Uždrausti atominius gink
lus ir padalyti penkių di
džiųjų valstybių taikos su-

Izviestija kartu smerkia 
Anglijos “socialistų” - dar- 
biečių valdžią, kad ji išvien 
su Jungtinėmis Valstijomis 
ardė Sovietų pasiūlymus dėl 
santaikos.

Amerika Stiprins
5 Azijos Kraštus

Prez.WASHINGTON. — 
Trumanas ir valstybės de- 
partmentas svarsto planus 
ginkluoti ir ūkiniai stiprin
ti keturis pietiniai-rytinės 
Azijos kraštus — francūzų 
koloniją Indo-Kiną, Burma, 
Thailandą (Siamą) ir Indo
neziją prieš komunizmą, 
kaip praneša N. Y. Herald 
Tribune.

Kongreso gi nutarimu, 
šios šalies valdžia ginkluo
ja Čiang Kai-šeko kinų val
džią Formozos saloje.

oKarui 20 Bilionu Dolerių, 
Kovai Prieš Vėžį tik 16

Milionų Dolerių
WASHINGTON. — Ko

vai prieš vėžio ligą Ameri
kos valdžia išleidžia tiktai 
16 milionų dolerių per me
tus, o kariniams tikslams 
bent 20 bilionų dolerių ,tai 
yra, 20 tūkstančių milionų.

Vadinasi, pasiruošimams 
karui yra išeikvodama 1,- 
250 sykių daugiau lėšų, ne
gu kovai prieš baisią ir vis 
plintančią vėžio ligą.

Kinų Tautininkai Giriasi 
Oro Veiksmais

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai gi
riasi, kad jų lakūnai, nau
dodami amerikinius lėktu
vus, praeitą savaitę bom
bomis sunaikinę 55 namus 
liaudiškoje Kinijoje ir nu
skandinę bei sužaloję 332 
komunistų - liaudininkų 
valtis.

baisiausias pasakas, 
Kongresas nutartų 
pinigų apsiginklavi- 
tie ponai pasida-

niškas sumas apsiginklavimui. 
Karo lėktuvų, kanuolių, bom
bų ir kitų ginklų gamintojai 
išgalvoja 
kad tik 
daugiau 
mui, kad 
rytų didesnius pelnus. Jie ne
paiso, kad sveikatos, senatvės, 
bendrai visuomenės reikalams 
siūloma tik po 6 centus iš 
kiekvieno valdžios įplaukų 
dolerio.

WASHINGTON. — Fe- 
deralis apskrities teisėjas 
Richmond B. Keech šešta
dieni davė du indžionkši- 
nus, liepdamas streikuo
jantiems, minkštosios ang
lies mainieriams tuojaus 
grįžti darban ir atsisakyti 
nuo pamatinių unijos rei
kalavimu, c-

Mainierių Unijos pirmi
ninkas John L. Lewis tuoj 
išsiuntinėjo telegramas vie
tiniams unijiniams vadams, 
ragindamas 400,000 anglia
kasių petraukti streiką ir 
dirbti tokiomis pat algomis 
ir sąlygomis, kaip prie se
nosios 1948 metu sutarties. 
Kartu Lewis vėl pašaukė 
minkštosios anglies kompa
nijų atstovus į derybas dėl 
naujos sutarties ši trečia
dieni.

Nežiūrint dviejų in- 
džionkšinų - drausmių, ta
čiau, daugumas mainierių 
nėjo ' darban pirmadienį, 
sakoma, dalinai dėl to, jog 
Pirmadienį buvo dviguba jų

Prancūzų Policija Sužeidė 
30 Demonstrantų

TOULON, Francija. — 
Policija užpuolė unijinių 
darbininkų demonstraciją 
čionaitiniame uoste ir su
žeidė 30 žmonių.

Darbininkai protestavo 
prieš atsiunčiamų ameriki
nių ginklų iškrovimą. De
monstrantai gindamiesi ap
kūlė 10 policininkų.

RUOŠIAMASI ŽYGIUI Į 
HAINAN SALĄ

Hong Kong. — Praneša
ma, jog Kinijos Liaudies 
valdžia subūrė 150,000 ka
riuomenės ir šimtus laivų- 
valčiu įsiveržimui i Hainan 
salą.

Liaudiški Hainano parti
zanai jau yra atkovoję pla
čius tos salos ruožtus nuo 
Čiango kinų tautininkų.

BELGIJA taipgi pripaži
no Francijos pastumdėlio 
Bao Dai valdžią Indo-Kino- 
je.

EINŠTEINAS SMERKIA ISTERIŠKAS GINKLAVIMOSI 
LENKTYNES IR HYDROGENO BOMBOS I’lWA

New York. — Įžymusis 
mokslininkas Albertas Ein
šteinas sekmadienį pasmer
kė ginklavimosi lenktynes 
ir įspėjo, kad atominės-hy- 
drogeno bombos galėtų su
naikint visą gyvybę ant že
mės. Jisai siūlė sudaryti 
virštautinę teisminę ir vyk
domąją įstaigą, kuri turėtų 
užkirsti kelią pražūtingajai 
atominio karo tragedijai.

Einšteinas kalbėjo NBC 
televizijos filmoje specialė- 
je programoje, kuriai Pir
mininkavo prezidento Roo- 
sevelto našlė, Eleanora 
Rooseveltienė. Einšteinas 
sakė:

“Manyti, kad ginklavimu- 
si galima užtikrinti sau 
saugumą šiandieniame ka
rinės technikos išsivystyme 
— tai yra pragaištingas sa
vęs aPsigaudinėjimas. Tokį 
apsigaudinėjimą skleidžia 
Jungtinės Valstijos ypač

Vienas indžionkšinas įsako tuoj 
darban grįžtų kitas uždraudžia 
pamatinius unijos reikalavimus
šventė — Lewiso 70 metų . imtas teisminis indžionkši- 
sukakties minėjimas ir Lin-'nas, pagal Tafto-Hartley’o 
colno Dienos šventimas.

Kai kurie didžiuliai Mai
nierių Unijos skyriai su de
šimtimis tūkstančių narių 
nusitarė nedirbti be naujos 
sutarties, nepaisant in- 
džionkšinų ir Lewiso para
ginimo darban.

Ką Indžionkšinai Įsako
Prezidento Trumano iš-

Vėliausios Žinios
WASHINGTON. — Pranešama, kad jeigu minkšto

sios anglies mainieriai dar kelias dienas negrįžtų dirb
ti, tai federalis teisėjas Keech galėtų nubausti Mainie
rių Uniją už “teismo indžionkšino paniekinimą.” Ir 

. tai nepaisant, kad unijos pirmininkas John Lewis šau
kė juos darban. Esą, teisėjas galėtų piniginiai nubaus
ti unijos iždą arba dar ir jos viršininkus įkalinti.

HOUSTON, Texas. — Viesulai Texas, Louisianos ir 
Tennessee valstijose pražudė 40 žmonių ir sužeidė dau
giau kaip 200.

WASHINGTON. — Demokratas senatorius George 
siūlo numušti 6 bilionus dolerių nuo prez. Trumano 
reikalaujamų valdžiai lėšų ateinantiems metams. Sa
ko, tokios išlaidos puldo šalį ūkiniai ir gali sumažint 
pasaulinę Amerikos svarbą.

WASHINGTON. — Valdžios iždas skaičiuoja, kad 
už 1949 metus gaus 1 bilioną, 800 milionų dolerių ma
žiau taksų, negu už 1948 m.

BERLIN. — Rytinė Vokietija pirmadienį minėjo 
Dresdeno tragediją. Masiniai susirinkimai, laikraščiai 
ir radijai smerkė Ameriką už tai, kad jos lakūnai 
“bergffiiai, sauvališkai” bombomis išžudė apie 50,000 
Dresy|no gyventojų,, kuomet Sovietų armija visai ar
tėjo prie to miesto.

MANILA. — Filipinų prezidentas Elp. Quirino pla
nuoja šaukti Pacifiko Vandenyno kraštus į taikos pa
laikymo konferenciją.

Sakoma, jis abejoja, ar kviesti Čiang Kai-šeko kinus 
tautininkus į tą konferenciją.

BROOKLYN, N. Y. — Amerikos Darbo Partija pa
siuntė daugiau kaip 25 tonus maisto, vaistų ir drabu
žių streikuojantiems mainieriams Masontown, Pa., a- 
pylinkėje.

todėl, kad šiai šaliai pavy-1 galybės karininkų rankose, 
jaunuolių kareivinimas; ir 
policinė jėga kas kartą vis 
akyliau sekioja piliečių iš
tikimybę, ypač civilinių 
valdžios tarnautojų ištiki
mybę.

“Žmonės bauginami už 
savistovias politines mintis. 
Skiepijama visuomenei tam 
tikros nuomonės per radi
ją, spaudą ir mokyklas. Vis 
labiau varžomos visuome
nei žinios pagal spaudimą 
dėl karinių slaptybių.

“Ginklavimosi lenktynės 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos virsta is
teriškomis. Viena ir antra 
pusė įkaitusiai tobulina ur
minio naikinimo įrankius— 
už savo slaptybių sienų. Vi
suomenės akyregėje pasiro
do hydrogeno bomba, kai
po, tur būt, galimas daly
kas. Prezidentas iškilmin
gai paskelbė, jog bus spar-

ko pirmiausia pasigaminti 
atomų bombą... ir mano
ma ginklais pasiekti lemia
mąją karinę viršenybę.

“Vien tik ši nuomonė nu
sako kiekvieną veiksmą už
sieninėje politikoje.

“Per paskutinius penke
rius metus mes (Amerika) 
vadovavomės tokia taisykle 
— viršyti kitus didesniąją 
karine} mūsų jėga, nepai
sant, kiek tatai lėšuotų.

“Ką mes darortie, kad į- 
gytume kuo didžiausią vir
šenybę karo atsitikimui 
prieš priešą? Mes steigia
me karines bazes visuose 
strateginiai svarbiuose pa
saulio punktuose. Ginkluo
jame ir ekonominiai stipri
name visus galimus sau tal
kininkus.

“Šioje gi šalyje kasdien 
Vis ryškiau auga susikaupi
mas milžiniškos finansinės 

įstatymą, įsako angliaka
siams dirbti, nes to, girdi, 
būtinai reikalauja šalies 
sveikata ir saugumas.

Kitas indžionkšinas, kurį 
išgavo Robertas Denhamas, 
vyriausias valdinės Darbo 
Santykių Komisijos advo
katas, uždraudžia unijai 
statyti sekančius reikalavi
mus iš kompanijų:

Pilnai pripažinti uniją; 
reikalauti senatvės pensijų 
ir sveikatos fondo, palaiko
mo kompanijų {mokėji
mais; išbraukti sąlygą, ku- 

jog mainieriai 
norės 
nuo darbo 
vadinamais 
švenčių’’

ir galės;
• su-

“pa- 
laiko-

ri sako, 
dirbs, jie 
atsisakyti 
stabdymų 
minėjimų 
tarpiais.

Trumano indžionkšinas 
užgina streikuoti bent per 
80 dienų. Denhamo indžion
kšinas uždraudžia mainie
riams statyti minimus rei
kalavimus neribotam lai
kui, kol tik pasilaikys Taf
to-Hartley’o įstatymas.

Lewiso paraginimas grįž
ti darban nesako, ar tai 
bus 3 ar 5 dienų darbas per 
savaitę.

Pirmesnės Bausmės
1948 m. balandyje Lewis metė" Maliko reikalavimą; 

buvo nubaustas $20,000 ir todėl Sovietui-atstovas ir tu- 
unija $1,400,000 už tuome-rgjo pasitraukti iš derybų, 
tinio indžionkšino neklau- ;saį<0- Malikas.
symą. Panašiai jie buvo nu-1,  
bausti ir kartą pirmiau už >1 J i IYJ-" 
streiko tęsima, nepaisant! IVedai*00 Didėjimas

i Washington Valstijoje
Pasinaujina Chryslerio 
Streikieriu Derybos Olympia, Wash. — 170,- 

000 bedarbių Washingtono 
DETROIT. — Pirmadie- valstijoj jau išbaigė nedar

ni pasinaujino derybos dėl bo apdraudos pensijas ir 
naujos sutarties tarp CIO gyvena tiktai iš miestinių- 
Automobilių Darbininkų ' valstijiniu pašalpų. O 84,- 
Unijos vadų ir Chryslerio 
korporacijos.

Eilinių Chryslerio Auto, 
darbininku susirinkimas 
reikalavo pakelti valandinę 
algą 10 centų'*- tiesioginiais 
priedais arba kompanijos 
(mokėjimais į darbininkų 
senatvės - sveikatos pensijų 
fondą, c

BANGKOK, Thailand 
(Siam). — Amerikos diplo
matai iš Tolimų Rytų kraš
tų pradėjo čia pasitarimus, 
kaip atremt komunizmą.

WASHINGTON. — Se
natas pritaria skyrimui pi
nigų Čiango kinų valdžiai 
Formozos saloje.

čiau dirbama tokiai bombai 
išvystyti.

“Jeigu tatai pavyktų, tad 
susidarytų technikinė gali
mybė radijiniai - veikliais 
(atominiais) nuodais už
nuodyti orą, taigi ir sunai
kinti visą gyvybę ant že
mės.”

Einšteino Pasiūlymai
Kad galima būtų išvengti 

tokių nelaimių, Einšteinas 
siūlė įvairioms valstybėms 
atsisakyti nuo karinės prie
vartos ir įsteigti “virštauti- 
nę teisminę ir vykdomąją 
organizaciją, kuri būtų įga
linta spręsti klausimus, tie
sioginiai paliečiančius tau
tų saugumą.” Tai būtų iki 
tam tikro laipsnio “pasauli
nė valdžia, kuri žymiai su
mažintų gręsiantį karo pa
vojų,’’ sako Einšteinas.

ORAS. —Lietus ir šilčiau.

Malik Kaltina Vakarų 
Valstybes už Atominių 
Derybų Suardymų

LONDON. — Maskvos 
radijas paskelbė Sovietų de-- 
legato Jakovo Maliko Jung
tinėms Tautoms pareiški
mą, kuriuo Malikas kaltina 
amerikonus ir anglus už su
ardymą derybų dėl atomi
nės jėgos kontrolės sausio 
19 d.

Buvo siūloma, kad pen
kių valstybių komisija tar- 
tųsi, kaip pastoti kelia ato
minių ginklų naudojimui. 
Tos valstybės yra Amerika, 
Anglija, Sovietų Sąjunga, 
Kanada, Francija ir Kinija.

Malikas pareikalavo "pa
šalint Čiang Kai-šeko kinų 
tautininkų delegatą iš komi
sijos, nes čiangininkai neat
stovauja nei Kinijos nei jos 

Į žmonių.
Anglai - amerikonai at-

1 Maliko reikalavimą;

valstijiniu pašalpų. O 84,- 
560 kitų bedarbių prašo bei 
gauna nedarbo pensijas.

Pašalpinių - pensinių be
darbių šioje valstijoje da
bar 65,000 daugiau, negu 
pernai tuo pačiu laiku. 

(Ypač daug darbininkų pa
leista iš medžio pramones, 
iš laivakrovvstės ir iš Boe
ing lėktuvų fabrikų.

Kongresas Nutarė Priimt 
Sovietu Išdaviką Kravčenko

Washington. — Kongre
sas užgyrė bilių, kuris siū
lo leisti Sovietų išdavikui 
Viktorui A. Kravčenkui 
šioje šalyje apsigyventi.

Pabėgęs kaip dezertyras 
iš Sovietų Sąjungos, Krav
čenko uždarbiauja savo 
raštais prieš Sovietus.

žuvo lėktuvas su 
' ATOMŲ ‘‘SEKRETAIS”

New Mexico. — Nukrito 
Amerikos lėktuvas su tūlais 
atominiais “sekretais.” Žu
vo lakūnas ir du atominiai 
inspektoriai.

Pekingas Sveikina 
Priešimperialistinį Jaunimą

PEKING, Kinija. — Čio- 
naitinis radijas sveikino 
pietiniai - rytinės Azijos 
studentus ir jaunuolius, ko
vojančius už tautinį savo 
įšaliu išlaisvinimą nuo kolo- 
ninių imperialistų.

12 Nukritusio Lėktuvo 
Lakūnų Gyvi Išliko

YUKON. — Tapo suras
ti gyvi 12 amerikiečių lakū
nų, kurie i sniegus nukrito 
su savo lėktuvu C-47. Trys 
sužeisti.
. Šis lėktuvas ieškojo C-54 
karinio transporto lėktuvo, 
pirmiau dingusio su 44 ' 
žmonėmis.
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PENKI ŠIMTAI MAINIERIŲ TURĖJO 
BŪTI MIRŲ IR PALAIDOTI, BET...

r

Prezidentas Trumanas sie
kia ne vien sulaikyti pasau
lyje darbo liaudies išsilaisvi
nimą, kaip jis vadina “komu
nistų augimą“, bet gražinti 
kapitalizmą ir ten, kur jo 
viešpatavimas likviduotas.

Atrodo, kad visi turčiai tu
rėtų būti patenkinti ir laikyti 
Trumaną savo vėliava. Bet 
taip nėra, štai Republikonų 
Partija paskelbė 1950 metų 
savo politiką ii’ sako, kad ji 
kovos prieš Trumano politiką, 
nes Trumanas šalį veda “prie 
socializmo“.

Turčių reikalai visada ker
tasi, nes kiekvienas iš jų sie
kia sau kuodaugiau. Prieš 
darbininkus bendrai išstojo ir 
______ > “d'e’iūok ratai“, ir 
republikonai, bet jie turi sa- 

■ vų nesutikinhų. Prieš liaudies 
demokratinės šalis ir Tarybų 
Sąjungą yra sudaryta karinė 

Atlanto Sąjunga, 
kitam koją kiša 
Rytuose, Pietų 
Kinijoj ir kitur, 

nes kiekvienas nori sau pla
tesnių rinkų, didesnių pelnų.

Ir jeigu dabar nebūtų pa- 
Tarybų Sąjungos ir 

demokratiniu , res-

Jie tebevaikšto gyvi dėl visi yra sunkaus darbo 'U. 
to, kad jie streikuoja ir pi-1-----
kietuoja už saugesnes dar
bo sąlygas ir progą ilgiau 
pagyventi.

Šiomis dienomis paruoš
tas U. S. Mine Bureau ra
portas už 1949 metus rodo, 
jog tiktai 583 mainieriai 
bėgiu vienerių metų tebuvo 
užmušti ir tiktai 38,200. te- 
užrekorduota sužeistų dar
be. Kuomet:

1948 metais užmuštų bu
vo 1,010, sužeistų 54,045;

1947 m. užmuštų 1,158, 
sužeistų 57,660; •

1946 m. užmuštų 968, su
žeistų 55,350;

1945 m. užmuštų 
sužeistų 57,117.

Tūlas galėtų 1949 
rekordą paskaityti pagerė
jimu padėties, saugumo. 
Tačiau pažvelgę į kiekius 
iškastos anglies ir daugį 
įdėtų darbo valandų, atran
dame, kad mirtingumas ir 
sužeidimai daugėja (arba 
mažėja) su daugėjimu (ar 
mažėjimu) kasyklose išbūtų 
valandų, su daugėjimu (ar 
mažėjimu) iškastos anglies.

Anglies iškasta (įskai
tant tik minkštąją):

1948 m. 559,518 tonu;
1947 — 630,323 t.;
1946 — 533,1922 t.;
1945 — 577,617 t.

Anksčiau, pirm unijos įsi-

žmonės, tad jų amžių gali
ma rokuoti atitinkamu dar
bininkų didžiumai.

Nejaugi kompanijos ir 
mūsų prezidentas rokuoja, 
jog per kelis desėtkus metii 
lindėjusiems žemėje mainie
riams, savo prakaitu, krau
ju sukrovusiems .kompani
joms milioniniųs turtus, 
yra perdaug nors pirm mir
ties per kelerius metus pa
regėti saulę ir gyvenimą 
aplink save? .

Bandymas juos suvaryti 
atgal į kasyklas be atitin
kamos pensijos sulaukus 60 
metų, be saugumo, rodo, 
jog mainieriai nesmerkiami 
landyti jau surambėjusius, 
reumatizmo įskaudintus sa
vo kaulus iki' mirties mai- 
nose. Darbininkiškomis 
akimis žiūrint t?s atrodo 
baisiąi žiauru ir neteisinga.

Kiekvienam, kuris turi 
proto ir sąžinę, mainierių 
kova yra šventa kova—ko- f 
va už teisę gyventi ir būti 
žmogumi.

persekioja kinus, 
ankščiau ar vėliau anglai tu-'jau yra 
rėš išsikraustyti iš to Kinijos 
žemės ploto.

Taip pat ragino Jungtinių 
Valstijų konsulus ir jų narius 
greičiau išvykti iš Kinijos. 
Kaip: žinome, Jungtinių Vals- t 
tijų vyriausybė paskelbė, kad 
uždaro konsulatus Kinijoj ir 
is ten atšaukia visus savo 
diplomatus. Kinijos vyriausy
bė sako, kad. tie diplomatai 
nesiskubina išvykti. Ji sako, 
kad gal būti jie laukia progų, 
kad sukėlus vėl protestų ban
gą prieš Kinijos liaudį, kai]) 
tai buvo del areštavimo kon
sulo Mukdene, kuris po .užda
rymo konsulato per kelis mė
nesius ten sėdėjo.

Piety Korėjos valdovai bu
vo pranešę, kad Tarybų Sąjun
gos laivas “Pamir“ įplaukęs į 
Pietų1 Korėjos teritorinius 
vandenius, ir jį nubaidė Korė
jos karinis laivas, kada pa
leido šūvį.

Kelias dienas komercinė 
spauda tą rašo. Tik vasario B 
d.. Associated Press pranešė, 
kad tai buvo klaida. Jokio 
tarybinio laivo niekas nema
tė, kad kokis tai laivas plati

nę Korėjos vande-

Bilijonai Dolerių Bombai, Nieko Vaikams
Ot, laimėjome, tai laimėjome! — šaukia pasigardžiuo

dama milionierių spauda. Darysime h-bombą. Bilijonai 
dolerių jai skiriami. Iš jų milijonai dolerių teks pirmi
niams “paytriotams.” Nuotrupų ir nuotaškų atiteks ir 
devintam vandeniui nuo milionierių kisieliaus.

O paskui, džiaugiasi jie, valdysime pasaulį!
H-bcmba, baisiai žmogžudinga bomba, tapo jų dievai- Trr,mano 

čiu.
Savo kliedėjime įsigyti galią, prisižerti dolerių, jie pa

miršo ne tik žmoniškumą, bet ir tą tiesą, jog net prie ga
minimo ir išnešiojimo bombos reikės žmonių. Jie nemato 
reikalo padėti žmonėms išgyventi ir augti.

Štai, kad ir pačiame mūsų šalies veide, Brooklyno sek
cijoje, kuri vadinama Bedford-Stuyvesant, apgyventoje 
šimtais tūkstančių biednuomenės, randasi vos pora pri- 
žiūrėtuvių dirbančių motinų vaikams. Jos patenkina tik 
mažiausią dalelytę tokio patarnavimo reikalingų šeimų.

Motinos kreipėsi valdžion su prašymu atidaryti dar saulyj 
nors vieną prižiūrėtuvę. Jos greičiau sulauktų progos liaudiškų 
gauti savo vaikučiams vietą. Gavusioms nereikėtų mylių publikų, tai jie taip pat gink-į kęs jūroj 
mylias keliauti nešinoms ant rankų vaikus. Tačiau val-l hiotusi vienas prieš kitą, i nyse.
džia atsako negalinti joms to suteikti, nes stoka patalpų. Ikaip, -’ie dabar ginkluojasi | Gi korėjiečių sargybos lai- 

Degančio reikalo spiriamos, motinos pačios ieškojo ir'Pries darbo žmonių s?
rado vietą. Brown-Memorial Baptist Church sutiko už-!piim nm°J° asau nuo a- mesmus 
leisti miestui savo pastatą, iki 1948 metų v 
ligoninei, kadeten būtų įrengta vaikams prižiūrėti stotis J 
Pastatas reikalingas šiokių tokių pataisų, aprokuojamų' 
kainuosiant 15 tūkstančių dolerių.

Miesto valdžia, kuri vadinasi save demokratine, atsakė Karas pirmiausiai 
motinoms, kad vaikų prižiūrėtuvėi neturime' pinigų. Ta- tarpe kapitalizmo ir 
čiau ta pati valdžia neceniai rado ištekliaus pridėti savo' ninkiškos šalies, bet tarpę fa- 
majorui dar 15 tūkstančių per metus algos ir taip pat šistu valdomų Vokietijos ir 
stambias sumas algos priedo tūliems kitiems aukštiems 
valdininkams.

Gi valstijinė ir visašališkoji valdžios, kaip tas Pilotas, 
taip pat nusiplauna rankas, sakydamos, būk čia miesto 
valdžios reikalas.

Minėtoji miesto sritis yra taip suskurdinta, jog iš 
tūkstančio naujagimių miršta 34. Bendrai Brooklyne kū
dikių mirtingumo rata yra 26 iš tūkstančio.

Ar Ne Mielaširdingiau Būtų Panaikinti Vėžį?
Jaunuolės Carol Paight byla sukėlė spaudoje'ir bend

rai visuomenėje daug ginčų — žudyti, ar nežudyti nepa
gydomai susirgusius vėžiu ar tūla kita beviltingai kan
kinančia liga. Abiejos nuomonės reiškiama gerais no
rais.

Neužgiriant mergšės žygio imtis į savo, vieno asmens, 
rankas tėvo gyvybės ar mirties klausimą, reikia sutikti, 
jog niekam nebūtų naudos, jeigu ją būtų nužudę už tėvą.

Paliuosavimo žmogaus nuo kančiii idėja principe nėra 
bloga, mes už paliuosavimą nuo kančių kovojame. Juk 
buvo laikai, kuomet buvo skelbiama (o tūli ir dabar te- 
beskelbia), kad juo žmogus daugiau kęsmų turės, tuo ge
riau jam bus po mirties. Buvo priešinamasi bent kokiu 
nors būdu lengvinti gimdyvėms, nes tas būtų “nedora.” 
Tačiau dabar skaitoma nedoru negelbėti.

Daleidžiant ,kad gal kada nors ateis gadynė numarinti 
žmogų jo gailint, tačiau naikinti gyvybę bent keno, bent 
kokiose sąlygose, atrodo, dar ne laikas. Tas galėtų išvys
tyti naujus raketus, žudymus nenorinčių mirti politinių 
ar asmeninių priešų; sužadinti besočių apetitus pasipi
nigauti sufalsifikuojant liguistų vienišų asmenų “norą” 
mirti, ir t.t. 1

Tačiau gailiaširdystei vietos yra. Dėl ko turėtų tokia 
daugybė žmonių kęsti ir žūti nuo vėžio? Argi jau negali
ma atrasti būdas sužinoti tos ligos priežastis ir jas nu- 
kovoti?

Jau esamieji mokslo atsiekimai rodo, jog galima, jeigu 
to siektume. Kol kas to nesiekiama. Šaltajam karui, kurio 
mums nereikia, išleidžiama per metus 20 bilionų dolerių. 
O tyrimams vėžio, kuris mus kankina ir žudo, išleidžia
ma per metus ne daugiau 16 milionų dolerių.

Būkime mielaširdingais! Raginkime savo valdžią pa
liauti ruošti karui įrankius! O tą mūsų taksais sudėtą 
bilioninį turtą pasiūlykime pasukti tyrinėjimui vėžio ir 
kitų ligų priežasčių, pasukt jau susirgusiems nelaimin
giems gydyti.

šiaurinio 
jie vienas 
Artimuose 
Amerikoj’.

Sakė, kad veikla stiprėja. Pusė Burmos 
partizanų rankose.

Kiti numato, kad Kinijos 
išsilaisvinimas bus paakstini- 
mas kiniečių kovai už laisvę 
ir kituose kraštuose. Kiniečių 
gyvena Filipinų salose 
i)0(); Indo-Kinuose — 
000; 
moj— 
salyje 
zijoj—

Japonijos dabartiniai val
donai sako, kad jie mielai su
tiks suteikti Jungtinėms Vals
tijoms karines bazes, kaip ka
ro laivynui, orlaivynui, taip 
armijai. Na, ir kam dar 
klausti.

150.- 
2,000,- 

Siame—3,000,000 ; Bur- 
400,000; Malajaus pus- 
—,500,000 ir Indone-

1,068,

metų

Labai Prinokęs Laikas Pa
reikšti Mainieriams 

Solidarumą 
4k

alis. Juk vas “Pasan“, kuris pagal pir- 
' ; pranešimus apšaudė 

j ro (1914-1918 m.) niekur ne- sovietinį laivą, tai jokių ap-
vai buvo darbininkiškos tvarkos, šaudymų nedarė. Tas laivas 

valdonai ap- įplaukdamas į Pahango prie- _ . .
plauką prasilaužė šoną ir joįsa*^’ ^ac‘ zinoJ°> 
kapitonas rąštas girtas. Nieko 
sau komerc.ipės spaudos “ži
nios“. ’•?'

Indo - Kinuose karas eina 
keli metai. Pradžioj gyvento
jai kovojo <prieš Japonijos 
imperialistus,; o po karo prieš 
Franci jos. Nors Francija ten 
sutraukė 200,000 armiją, jų 
tarpe apie 50,000 samdytų 
hitlerininkų, bet indo - kinie
čių negalėjo

Indo - 
liaudies 
je su FIo Chi 
Francijia, kad apgauti liaudį, 
tai pa|sii:ntė ten buvusį Japo
nijos (imperialistų agentą Bao 
Dai.

Liaudies Kinija, šiaurinė 
Korėja, Tarybų Sąjunga ir ki
tos liaudies respublikos pripa
žino llo Chi Minh’o vyriau
sybę, gi Francija, Anglija, 
Jungtinės Valstijos ir eilė ki
tų—Bao Dai.

V Indo-Kinai turi' 25,000,000 
gyventojų. šalie? plotis yra 
286,000 ketvirtainių mylių.

Kinijos liaudies išsilaisvini
mas Šaukia į kovą ir kitas 
Azijos tautas. 'Mala.iaus pus- 
salyj eina karas, kur Anglijos 
reikalus gina 120,000 armija. 
Filipinų salose eina partizanų 
karas, kur veikia galinga 
valstiečių armiją. Indonezi
joj prieš liaudį įveikia šalies 
išdavikai, kurie, suctarė taip 
vadinamas Suvienytas Indone
zijos Valstybes ir Ilolandijos 
imperialistai, bet partizanų

j. o kapitalistiniai
. siginklavo ir susikibo už ger- 
| kliu. Net ir Antras Pasaulinis 

kilo ne 
■ darbi-

šistų
Lenkijos. ’*

Karo šalininkams labai pa
tiko mūsų šalies karinių jėgų 
virŠinnko Johnson pareiški
mas: w4nt > Joe Stalin to
know that if he starts some
thing at 4 o’ckock in the 
merning, the fighting power 
and strength of America 
will be on the job at 5.”

Ponas Johnson galėjo tokį 
n e d i p 1 o m a t i š k ą p ar e i š k i m a
padaryti tik todėl, kad jis ži
no, jog Tarybų Sąjungos po
litika yra taikos politika ir ji 
karo nepradės. Antra, jis yra 
Susirišęs su karo lėktuvų -ga
minimo kompanijomis, o 
jiems kuo daugiau trukšmo 

lapie. karą, tai geriau—dau
giau pelnų.

Čechoslovakijoj buyusi An
glijos vyriausybės atstovė Dr. 
Arną E’ Rides pareiškė, kad 
ji pasitraukia iš Anglijos pi
liečių ir pasiliks Čechoslova
kijoj. Daktare išleido ilgą pa
reiškimą, kuriame sako, kad 
Anglija ir kiti užsienio impe
rialistai ruošia karą. Moteris 
yra karui 
į liaudies

priešinga, tai stojo 
pusę kovai už tai-

Liaudies Demokra-Kinijos
tūlės Respublikos vyriausybė 
pasmerkė britų elgesį Hong 
Kong kolonijoj, kur anglai

Šiltai nuteikia žinelės, 
kad visoje šalyje darbinin
kų organizacijos sujudo pa-

n ugal eti.
kiniečiai turi savo 

vyriausybę priešaky- 
Minh vadu.

Lenkijoj, Szczeci'i mieste, 
prasidėjo teismas buvusio 
Francijos konsulo Andre Si
mon Robineau. Teisme da
lyvauja apie 1,000 žmonių— 
publikos ir keli šimtai kores
pondentų. Robineau prisipa
žino, kad jis šnipavo ne vien 
Francijos naudai, bot Angli
jos ir kitų šiaurinio Atlanto 

yjungos narių. Jis šnipinėjo 
per savo agentus ir Pabalti- 
joj — Lietuvoj, Latvijoj ir 
Estijoj, kur yra kariniai tu 
šalių, apsigynimo pasiruošimai. 
Jis sakė, kad buv. į šnipų 
veiklą įtraukęs apie ’00 len
kų, kuriems mokėjo kiekvie
nam iki 150,000 zlotų į metus 
algos. Robineau į teismą at
vyko gražiai apsirengęs, pa- 
diktejęs ir gan smagus. Jis 

ką darė, ir
pridėjo: “Aš atlikau savo 
pareigas, kaipo išlikimas kar
eivis.. atlieka miKtanus įsaky
mus.“

Tarybų Sąjungoj 1949 me
tais pralenkta prieškarinė 
gamyba. štai keli faktai. 
1940 metais pagamino 15,- 
000,000 tonų čigūno, gi 1949 
— 17,200,000 tonų. 1940 m. 
pagamino 18,300,000 tonų 
plieno, gi 1949 — 21,300,000 
tonų; 1940 metais pagamino 
166,000,000 tonų anglies, gi 
1949 _ 237,000,000 tonų; 
1940 metais pagamino 31,- 
000,000 tonų aliejaus, gi 1949 
—33,000,000 tonų; 1940 me
tais buvo . pagaminta 31,100 
traktorių, o 1949 metais ja 
pagamino 89,70; 1940 metais 
buvo pagaminta 247,000 tro- 
kų ir busų, o 1949 metais jau 
pagamino 320,000.

Panašiai pakilo ir kitos ga
mybos šakos. D. M. Š.-

Masių Veiklos Vaidmuo 
Taikai

stiprinimo, pirm sutrumpi- gaibon jau seniai jos reika
lingiems .mainieriams, ku- 
| riuos prezidentas Trumanas 
sutiko leisti nukryžiuoti ant 
Taft-Hartley kryžiaus.

Kur kitur darbininko gy
vybė didesniame pavojuje 
už mainierio?

Kur randasi miestas ar

nimo darbo valandų, būda
vo užmušama iki 1,500 mai
nierių per vienerius metus.

Pernai mažiau mainierių 
teužmušta tiktai dėl to, kad 
mažiau valandų jie teišbu
vo mainose, mažiau teiška- 
se anglies. O mažiau tebu
vo mainose tiktai tam, kad 
nereikėtų be laiko mirti, irllkzJL VJUWVU MV JLC4JLXYM I1JLJL& uit JL L -j • -i • 1 j T

tiktai tam, kad nereikėtų ^alpias> kuriame nebūtų bu- 
be laiko prarasti sveikatą. mainieuų - paliegė- 
Jie streikavo už senatvės Puo kasyklose įgytų su- 
pensiją, kad galėtų bent ke- i žalojimų •
leriais metais anksčiau išei- Dabar, mainieriams iš- 
ti iš kasyklų ir ilgiau pagy-^Dsus pareikalauti teisės ir

vusių mainierių — paliegę-

Dėl Ko Bosai Norėjo Kailiasiuvius Rodyti 
Darbininkams Pavyzdžiu

Pastaruoju laiku bosai ir jų prieteliai unijų dešinie
ji viršininkai pradėjo skelbti, būk New Yorko Kailiasiu- 
vių Jungtinė Taryba* sutiko “priimti nukapojimą algų 
11 .nuošimčių.”

Kas atsitiko, kad krikštyta, maliavota raudonai ir už 
“raudonumą” jų pačių mušta unija dabar bandoma pa
statyti kitoms pavyzdžiu?

Kailiasiuviai — kovingi. Gindami savo amatinius rei
kalus ,atsiekdami laimėjimą po laimėjimo, atsiekė aukš
čiausios algų skalės iš visų industrinių darbininkų. Gre-

ta to, jie niekad nesibaimino pasisakyt ii; politirijais klau
simais, prisidėti pažangiais darbais. Net darbininkų ge- 
gųžinėn jie išeina veik didžiausiu būriu/A

Bosams ir dešiniesiems kitų unijų viršininkams būtų 
lengviau įsiūlyti savo darbininkams nųsikapoti algas, 
kuomet galėtų parodyt: žiūrėkite, net Ben Goldo kairia- 
sparnių unija priėmė.nukapojimą algų!

Kailiasiuviai algų nenusikapojo. Nuo seniausioms uni- 
jistams atmenamų laikų kailiasiuviai turėdavo dvejopą 
algų skalę: vieną bloguoju sezonu .(nuo sausio iki birže
lio), kitą geruoju (birželio iki sausio).

Kovodami, greta kitko, kailiasiuviai išsikovojo, kad ir 
bloguoju sezonu negali jų išmesti iš darbo, kaip būdavo 
seniau. Ir buvo sutikta, kad jeigu bus koks nusileidimas 
bloguoju sezonu, tai jis galės būti tiktai unijai sutikus ir 
ne daugiau 11 nuošimčių. O pastovioji algų skalė auto
matiškai turi būti sugrąžinama prasidedant gerajam se
zonui. ; Į

Tomis taisyklėmis einant ir -šiemet buvo persitvarkyta 
nedarbo sezonui, sezoniniai priimąnt ne daugiau 7 nuo
šimčių nuolaidą uždirbantiems daigiausia ir visai be nu
mažinimo mokesties uždirbantiems mažiausia.

Mažiausias uždarbis, (floor bpys) kailių išdirbėjų, da
žytojų-ir .kailiasiuvių įndustiįijoję yra $48 savaitei, 
aukščiausias (sukirpėjų) iki $200 už 35 valandų savaitę.

Masių troškimas taikos ir 
ryžtas už ją veikti žymiai 
trukdo ranką tų, kurie no
rėtų karo. Tą aiškiai pripa
žino šiomis dienomis išėjęs 
iš spaudos United Nations 
World savo vedamąjame:

“ .. .Šiandieninės valdžios, 
ne taip, kaip buvusios, pra
eityje, yra stipriau pakrei- 

jpiamos pasaulinės visuome
nės opinijos, kuri veikliai 
reiškiasi taikos pusėje. Val- 

liaudis 
taikai,

galėtų

clžios žino, jog jų 
nori, kad jos veiktų 
ne karui...

“Didžiumoje šalių
sumobilizuoti visuomenės 
opiniją remti karą tik aky- 
regyje atviro užpuolimo, 
kuris tarptautiniai būtų 
pripažintas tokiu.”

Tarpe kitų faktorių, dėl 
kurių tas žurnalas skaito 
karą atitolintu, negalinčiu 
prasidėti bent šiais metais, 
yra aiški persvira didžiosios 
Kinijos link Tarybų Sąjun
gos ir naujų demokratijų.

BUENOS AIRES. — Ar
ge tinos policija suėmė an
glą Frank B. Kirtoną ir a- 
merikiečius A. T. ir E<. G. 
Oppen’us kaip “pavojin
gus” valstybei asmenis.

venti.
Greta kitko, mainieriai 

reikalauja teisės mesti dar
bą, jeigu dėl nesaugumo 
mainierys taptų užmuštu, 
taip gerai jie supranta ir 
įvertina saugumą darbe.

Kompanijų ir valdžios 
bandymas subrukti juos į 
mainas be laimėjimų — il
gesniam darbo laikui, ne
saugiose sąlygose, — reiš
kia brukimą mainierių į be- 
laikinės mirties glėbį, į pa
liegėlių skurdų likimą.

Dėl sunkaus darbo, blogo 
oro ir greta su tuo susida
rančios nesmagios nuotai
kos, net ir be sužeidimų 
mainierių amžius yra trum
pesnis. Tai rodo apdraudų 
firmų surinkti duomenys. 
Mainieriams pomirtinių ap
draudų duoklės yra žymiai 
aukštesnės už kitų industri
jų darbininkų duokles. Mai
nieriai skaitomi didesne ri
zika, nors ir kitų sričių ir 
užsiėmimų darbo žmonės 
nepersigyvena.

Štai po ranka turiu dien
raščio Laisvės vieno mėne
sio kopijas. Suskaičiau 
dienraštyje paskelbtus vien 
tik Brooklyno mirusius. Iš 
17 vyrų ir 8 moterų penki 
mirė nesulaukę 50 metų, 'tū
li žymiai jaunesni; kiti sep
tyni mirė nesulaukę 60 me
tų ; keturi mirė peržengę 60 
metų slenkstį, bet dar nesu- 
laukų 65 metų (dabartinio 
pensijos amžius), du pagy
veno vos po trejetą metų su 
pensija.

Tik 7/iš tų 25 būtų galė
ję naudotis senatvės pensi
ja po 5 ar kiek daugiau me
tų, jeigu jie būtų dirbę ap
draustuose darbuose.

Kadangi lietuviai bemaž

progos pratęsti ir taip jau 
jiems / sutrumpintą amžių, 
gauti pensiją, su ja pagy
venti bent keletą metų išė
jus iš kasyklų, prieš juos 
atsukta visa sunkioji buržu
azijos artilerija. Nepajėgę 
priversti juos atsisakyti nuo 
savo teisių laikymu per. virš 
pusmetį be darbo, prieš 
juos atsuko unijoms žudyti 
pasidarytąjį įrankį — Taft- 
Hartley Aktą.

Mainieriai yra ryžtingi 
ir kovingi — jie savo fron
tą apgins. Bet kad jie galė
tų išsilaikyti gyvi ir pajė
gūs, jiems reikia ir duonos, 
apart gerų norų. Duoųos 
jiems užtektų iki pergalės, 
jeigu kiekvienas, kuris su
pranta reikalą ir dar už
darbiauja ar turi sūtaupų, 
prisidės mainierių kovą pa
remti nors doleriu kitu.

Atsiminkime, jog doleris 
mainierių paramai šian
dien, jų laimėjimas, taps 
sargu mūsų pačių darbo ir 
duonos rytoj, nežiūrint, ku
riame amate ar profesijoje 
mes uždarbiaujame.

Redakcijos Atsakymai
T. Latvėnas, Kalifornija. Re

dakcija. neišduoda korespon
dentų slapyvardes. Jeigu no
rite kokios ypątos antraša. 
tai prašome josi teisingą var
dą paduoti.

MAISTO BRANGIMAS 
' New York. — Dun and 
Bradstreet firma apskai
čiavo, kad nuo rugsėjo mė
nesio mėsa pabrango pus
trečio cento svarui; taipgi 
pabrango sūris ir daug ki
tų valgių.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Va*. 14, 1950



kurios gintų taikos tautų gailestingai rauti iš šaknų

Knygos Apie Ameriką
Nauja-

Lietuvi!

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Vaš. 14, 1950

nesto- 
atvyk-

zmgsn) pir- 
masinėmis 
vadovauja

tizmą, rimtai kliudantį ko
munistų kovai dėl darbinin
kų klasės vienybės. Rim
čiausias pavojus, kuris šiuo

Vaikų
Kuršėnų 
“Pirmyn”.

Mynimo Mašinos
PANEVĖŽYS. 49. XII. 2.—

Vadinamas
Baltijos universitetas” — nie
ko bendro neturi su mokslo 
įstaiga. Toji įstaiga — prie
globstis karo nusikaltėliams, 
kurie čia pasislėpė nuo tei-

lopšelis įsteigtas 
apskrities kolūkyje 
Jį lanko 20 vaikų.

P. Bajorūnas

★ Elektrifikuoti “šetekŠ- 
nos” kolūkio (Rokiškio aps- 
kr.) visuomeniniai trobesiai ir. 
kolūkiečių butai.

V. Kazlauskas

reikalinga taikai išgelbėti. 
Liaudies demokratijos šaly
se, kuriose komunistų pai

jgijo 
Per valandą

Naujos mašinos bus siun
čiamos į kolūkius linams min
ti.

Tris linų mynimo mašinas 
gavo taip pat ir Panevėžio 
MTS.

Vie?>je paskatų -- univcg-

sluoksniams, jaunimui, mo- metu gresia komunistų par- 
terims ir inteligentijai, ligi i tijoms, yra pavojus būti 
šiol pasirodė esančios ge- pasyvioms vykstančių įvy-| tąjį mokslą

Ko Šiandien Siekia Europos Darbininkai?
(Pabaiga)

Tą faktą, kad dešinioji 
socialdemokratija liaudies 
demokratijos šalvse nustojo 
egzistavusi. tenka įvertinti 
kaip stambia vienybės rei
kalo pergale. Naujo karo
provokatoriai patyrė nepa-lnima, 
prastos reikšmės pralaimė-|vės ir streiko teisės vykdy- 
jima: 
narti ios

Kontaktas su šiais darbi
ninkais ir su darbo žmonių- 
socialistų masėmis turi būti 
gyvendinamas visų pirma 
remiantis darbo žmonių ele
mentarių reikalavimų gyni
mu, kovos už darbo atlygi- 

už organizacijos lais-

darbininku klasės mą procesu, kovos už taiką 
............  tano pagrindiniu eiga.
liaudies valdžios elementu,! 
nesugriaunamu darbininkų 
ir valstiečiu sąjungos pa
grindu, vadovaujančia so
cialistinės visuomenes sukū
rimo jėga.

Svarbiausias Uždavinys
Pirmasis ir pagrindinis 

ne tik komunistu, bet ir vi
su doru socialistų bei de
mokratu uždavinys yra — 
suprasti, kad šiuo momentu 
darbininku klasės gretų 
vienvbė reikalinga labiau 
negu bet kada, siekiant su- 
žlugdvti imperialistu varo
ma naujo karo rengimą, su 
trukdyti demokratinių lais
vių panaikinimą, įgyven
dinti socialines reformas, 
kurios yra būtinos darbo,
žmoniu gyvenimo lygiui ap-|lyse> kuriose klasinės profe- 
ginti ir pakelti .Darbininkų įsinės sąjungos labai išvys- 
iėgų suskaldymas ir suskai- tytos, komunistų partijos 
dymas atveria kelia tautų turi masinių partijų pobū- 
nepriklausomvbės priešams, dį, plačiosios darbo žmonių 
Darbininku klasės vienybė.masės, o kai kada ir šių ša- 
sudaro patikimą atramą su
vienyti pastangoms visų tų, 
kurie nori išgelbėti šią ne
priklausomybe. Mėginimai ( 
atkurti reakcinius fašistinio 
tipo režimus gali būti su
žlugdyti žymiai lengviau, 
jeigu plačiosios liaudies ma
sės susivienys apie vienin
gas darbininkų klasės jėgas. 
Darbininku klasė galės 
įvykdyti savo pažangų vaid
menį ir veiksmingai išstoti 
prieš imperialistų ir fašistų 
planus tik tuo atveju, jeigu 
jos jėgos bus suvienytos.

Pagrindinė sėkmingos ko
vos už darbininku klasės su
vienijimą sąlyga yra visa
pusiškai demaskuoti impe
rialistams tarnaujančių de
šiniųjų socialdemokratų po
litika, jų vykdomą demok
ratijos ir socializmo išda
vyste. Komunistai neturi 
svyruoti šioje kovoje. Tuo 
pat metu jie turi atsiminti, 
kad, siekiant pastumti pir
myn darbininkų klasės vie
nybės reikalą, reikia be pa
liovos ir kantriai aiškinti 
vienvbės reikšmę visų dar-i 
bininkų ir visų darbo žmo
nių tarpe, o ypač tarpe tu, 
kas dar eina paskui deši- 
hiuosius socialdemokratus 
ir jų partijas.

Kai kurios kapitalistinių

vos religiniais motyvais: 
tikėjimo ir kulto laisvė šio
se šalyse užtikrinta visiems 
piliečiams, o demokratinė 
valdžia baudžia tik tuos, 
kurie, prisidengdami mela
gingais religiniais pretek
stais, veikia pagal imperia
listų ' įsakymus, siekdami 
panaikinti demokratinius 
laimėjimus ir parengti ką
rą, v

Susiartinimas su katali- 
žmonėmis sie-

ir siekia išgelbėti savo šalį 
nuo karo. Darbininkų, jų 
organizacijų, sąmoningiau
sių ir ąutbritentingiausių 
taikos šalininkų uždavinys 
— dirbti siekiant padidinti 
tokių sąžiningų demokratų 
ir patriotų skaičių ir vado
vauti jiems, sujungiant jų 
jėgas bendradarbiavimui su 
visais tautos sluoksniais 
nacijos nepriklausomybės 
ir vienybės interesais.

Plačios masinės demokra
tinės taikos šalininkų orga
nizacijos, atstovaujančios 
visiems socialiniams tarpu-

munistų partijos turi atve
sti į pergalę darbininkų 
klasės vienybės reikalą. Tai 
reikalauja iš jų toliau stip
rinti savo gretų susitelki
mą, kelti savo kadrų ir eili
nių narių masės ideologinį 
lygį, geriau įsisavinti mark- 
sistinį-lenininį mokslą, tiks
liau dirbti organizacinį 
darbą, veiksmingiau propa
guoti. Reikia nenuilstamai 
ir be svyravimų kovoti
prieš visokius oportunizmo singos bausmės, 
reiškinius, įtemptai dirbti, -
siekiant likviduoti sektan- siteto aikštėje įvykdomas ka-Reikia Bendrų Komiteti)

Šiuo tikslu tenka siūlyti 
darbininkams - socialistams 
kurti gamyklose, miestuose 
ir kaimuose bendrus komi
tetus, kurie būtų veiksmin- kais darbo 
ga priemonė darbininkų, kiant įtikinti juos darbinin- 
klasės vienybei pasiekti, ..pa- kų vienybės 
dėdami kilti plačiam vieniu-'turi būti i. 
gam darbo žmonių frontui 
iš apačios. Kairiosioms so
cialdemokratų grupėms tai 
vra veiklos sritis, kurioje 
jos gali parodyti, ar jos iš 
tikrųjų siekia darbininkų 
klasės vienybės, ar jų kai
rieji pasisakymai tik mas
kuoja jų bendradarbiavimą 
su dešiniaisiais socialdemo
kratais. Reikia pagaliau tu
rėti galvoje, kad net tose ša-

; reikalingumu 
i nenutrūkstamas. 

Šis susiartinimas turi at
vesti į konkrečia bendrą 
veikla ekonominėje ir so
cialinėje veikimo dirvoje, o 
taip pat ir politinės 1 
srityje, į 
vos už ekonominius reika
lavimus tarp klasinių ir ka
talikiškų profesinių • sąjun
gų, ypatingai apačioje, į 
sukūrimą bendrų komitetų 
tarp moterų, jaunimo ir tt. 
Didesnės katalikų darbinin
ku ir darbo žmonių dalies 
įtraukimas i vieningą fron
tą taikai, laisvei ir darbo 
žmonių gyvenimo sąlygoms 
ginti yra viena šio gynimo 
pasisekimo prielaidų.

Darbininku klasės vieny
be yra patikimas išeities 
punktas sukuriant kiekvie
noje šalyje kiek galint pla
tesnę liaudies ir nacionali
nių jėgų sąjunga siekiant 
pasipriešinti karinei impe
rializmo politikai, o taip 
pat siekiant kovoti prieš ją. 
Imperialistiniai karo kur
stytojai grasina visu naci-

šalių komunistų partijos rįe vra imperializmo bei re- 
Per_ paskutinius metus pa- akcijos sąjungininkai ir so

cialinės pažangos 'priešai, 
ir masių darbo žmonių, net 
labiausiai atsilikusių, trok
štančių taikos ir savo gy
vybinių jinteresų apgynimo. 
Tuo paaiškinamas tas fak
tas, kad kataliku sąjūdyje 
nuolat, nepaisant bažnytinių 
organų represyvinių priemo
nių, pasirodo kairios, pa
žangios srovės, instinkty
viai ieškančios bendradar
biavimo ir vienybės sti ne- 
katalikų darbininkų sąjū
džiu. Jėzuitų paskelbtas ko
munistų atskyrimas nuo 
bažnyčios, siekiant padary
ti negalimais toki bendra
darbiavimą ir tokią vieny
bę, nepakeitė šios padėties, 
nes jis nepadarė iokios įta
kos darbininkų klasės gre
toms.

Reikia, - kad darbininkai- 
revoliucionieriai atmintų, 
jog religinių įsitikinimų 
skirtumai neturi sudaryti 
kliūties darbo žmonių vie
nybės reikalui, ypač tuo 
momentu, kai ši • vienybė

darė didžiuli 
myn, pavirto 
partijomis ir 
stambiems sąjūdžiams, ku
riuose dalyvauja aktyviau
sioji darbo žmonių dalis; o 
kai kurios iš jų ir toliau 
lieka nedidelėmis partijo
mis, tuo metu, kai socialde
mokratija jų šalyse išlaiko 
stiprią įtaką ir stiprias or
ganizacijas. Būtinumą nuo
sekliai kovoti už darbininkų 
klasės vienybę turi iškelti į 
pirmą vietą ir vienos, ir ki
tos. Šios kovos galimumai ir 
p e r s p e ktyvos pastaruoju 
metu pagerėjo visose šalyse. 
Dešiniųjų socialdemokratų 
varoma darbo žmonių inte
resų išdavimo politika su
kelia nepasitenkinimą ir pa
sišlykštėjimą darbininkų 
gretose, verčia pačius so
cialdemokratų lyderius 
maskuotis nauja kairia fra
zeologija, skatina darbinin
kų grupes išeiti iš socialde
mokratų partijų gretų.

lių dirbančiųjų gyventojų 
dauguma nepriklauso jo
kioms organizacijoms — 
profsąjunginėms, kooperati
nėms, politinėms, ir kad, 
ryžtingi laimėjimai aktyvi- 
zuojant ir organizuojant 
šias mases gali daug padė
ti vienybei pasiekti.
Su Katalikais Darbininkais

Kovoje už darbininkų jų nepriklausomybei ir su- 
klasės vienybe ypatingą dė- verenumui. Norėdami pa
mesi reikia skirti katalikų lengvinti savo uždavinį, jie 
darbininkų bei darbo žmo-! mėgina dezorganizuoti ir 
niu masėms ir jų organiza- suskaldyti tautų vienybę 
vijoms. Kai kuriose šalyse, 
šios organizacijas per pas-' 
kritinius metus įgijo didelę' 
reikšmę, o ten, kur social
demokratija ypatingai nu
silpo, siekia užimti jos vie-; 
ta, kad suteiktu reakcinėms 
buržuazijos grupėms masi
ne paramą. Italijoje, pavyz-' 
džiui, katalikiškos profesi
nės sąjungos yra stipresnės 
už smulkias socialdemokra
tines atskalūniškas grupes. 
Belgijoje, Austrijoje, Itali
joje katalikų partijos yra 
pagrindinės buržuazinės 
partijos, vadovaujančios 
valstybei.

Tačiau visose katalikiško
se organizacijose yra gilus 
prieštaravimas tarp politi
kos, varomos vadovaujan
čių bažnyčios sluoksnių, ku-

riausia priemone šiam už
daviniui įvykdyti, ir jos tu- 

1 ri tapti kiekvienoje šalyje 
tikra politine ’jėga, pagrin- 

~0 du plataus liaudies fronto, 
, 177’ c. sugebančio ne tik veiksmin- 
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i koordinavimą ko-^a! Propaguoti taikų, bet ir 
vykdyti politinius veiks
mus, siekiant pasipriešinti 
užsienio imperializmo ir jo 
agentų intrigoms. Šio užda
vinio įvykdymas gali atves
ti į tai, kad bus įveiktas 
liaudies jėgų suskaldymas, 
kurį vienybės priešams pa
sisekė išprovokuoti dauge
lyje šalių, gali sukurti tik
rąjį demokratinės ir nacio
nalinės vienybės sąjūdį, pa
lengvinti tautoms sukurti 
vyriausybes, kurios remtų
si darbininkų klasės, liau
dies ir tautos vienybe, galė
tų padaryti galą naujo karo 
rengimo politikai, pasiprie
šinti savo šalių pajungimui 
imperializmui, vyriausybes,

rinis muštravimas. Pagyvenę 
“doktorantai” (o jų įstaigoje 
nemaža) vikriai pakelia šau
tuvą ant peties ir skardžiu 
balsu duoda Ifomandas. Tiems, 
kurie nesutinka įsigyti “aukš- 

šitokiu metodu, 
kių akivaizdoje, kapituliuo- atimama teisė kas savaitė 
ti prieš sunkumus, perver- gauti penkių dolerių išmaldą, 
tinti taikos ir demokratijos ir jie gauna bado, kalinių da- 
priešų jėgas, nesuprasti,, vinių, 
kad proletariato avangardo! Pastaruoju metu šios 
kova turi lemiamą reikšmę tosios mokslo įstaigos 
darbininkų klasės vienybei 
įvykdyti bei taikai išgelbėti 
ir kad šios kovos sėkmė 
priklauso visų pirma nuo 
atkaklaus komunistų dar
bo.

Amerikos imperialistai ir 
visų šalių reakcinė buržua
zija begėdiškai panaudoja 
Tito šnipų gaują, kad sabo
tuotų kovą už darbininkų 
klasės vienybę, kad skaldy
tų komunistinio avangardo 
gretas ir keltų jose provo
kacijas. Raiko proceso re
zultatai turi pirmaeilę reik
šmę -visoms komunistų ir 
darbininkų partijoms. Jie 
mums parodė, kaip būtinai 
reikia nuolat kelti revoliu
cinį budrumą, kovoti ir ne-

kiekvienos šalies viduje. 
Šiuo tikslu išvystomos pla
čios antikomunistinės kam
panijos grynai fašistine 
dvasia, skelbimu neapy
kantos revoliuciniams dar
bininkams, įžeidžiami ir 
persekiojami visi tie, kurie, 
nors ir kilę iš vidurinių 
sluoksnių, nenori tapti už- į 
sienio imperializmo tarnais

tarpe programą, padarytų 
galą apsiginklavimo varžy
boms, atkurtų nacionalinę 
nepriklausomybę ir suvere
numą ir pasišvęstų taikiam 
ekonominiam atkūrimui. 
Kaip tik tokios vyriausybės, 
o ne vyriausybės, kurios 
elgiasi kaip Amerikos ver
gai, itin reikalingos šian
dien Prancūzijos, Italijos ir 
visos kapitalistinės Europos 
tautoms. Laimėjimai darbi
ninkų klasės vienybės rei
kale yra kovos už šio tikslo 
pasiekimą laidas.

Prieš svyravimus ir 
sektantizmą

Kapitalistinių šalių ko-

visokius svyravimus kovoje 
su priešais.

Darbininkų klasės vieny
bės reikalas yra reikalu vi
sų darbo žmonių, nenorin
čių tapti imperializmo tar
nais, siekančių sutrauky
ti kapitalo grandines, išgel
bėti taiką, taikos aplinkybė
mis žengti pirmyn, į geres
nę atiej, į socialistinę visuo
menę. Vienybės reikalas — 
gyvybinis mūsų reikalas. 
Pasiaukojamo komunistų ir 
revoliucinių darbininkų 
darbo dėka darbininkų kla
sės vienybės reikalas turi 
nugalėti ir nugalės visame 
pasaulyje. 
______l____________________________

Hamburgo Nakvynės Namai Nusikaltėliams 
ir Jų Ganytojai
(Mažas Feljetonas)

Rašo K. JAKIMAVIČIUS

“Hamburgo pui Albertui, kuris kadaise 
buvo žygio į Pabaltijį įkvėpė
ju, ir panegirikos popiežiui 
Aleksandrui IV — kryžiaus 
karų organizatoriui. z 

“Mokslinių tyrinėjimų” ob
jektu parinkta ir gėdingo 
Smetonos laikų lietuviškų jė
zuitų veikla, šmeiždami lie
tuvių pažangų veikėją Balį 
Sruogą, savo laiku išstojusį 
prieš obskurantizmą, tie fa
šistiniai mokslo nelaikšiai sva
joja apie sugrąžinimą to lai
ko, kuomet švietimas Lietuvo
je buvo atiduotas tvarkyti 
jėzuitams, o mokyklai vado
vavo prūsų kareivis sutanoje 
“tėvas” Kipas.

Niekam nėra paslaptis, kad 
“šlykštus Bremeno kanaunin
kas” — vyskupas Albertas ir 
popiežius Aleksandras IV, pa
leidę vagis, pinigų klastuoto- 
jus ir žmogžudžius dalyvauti 
kryžiaus kare, — tai tie “ide
alai,” kurių siekia išdavikai, 
neturį nei giminės, nei pader
mės, istorijos išmesti už bor
to.

Kokiais rūbais jie nebesi- 
puoštų, kaip jie nebeslėptų 
savo sumanymus — naujo fa
šizmo būrio samdinių tikslai 
yra aiškūs.

Vyskupas Briksas, atsižadė
jęs savo lietuviškosios pavar
dės, generolas Plechavičius ir 
jo parankinis—buvęs pasiun
tinys hitlerinėje Vokietijoje 
Škirpa, estų tautos išdavikai 
Rejus ir Astas, — geria iš vie
no šaltinio ir meldžiasi vie
nam dievui—karui.

Apie jų planus su šventei
vos atvirumu papasakojo kaž
koks Valdmanis. Gavęs ne
mažą apvalią sumelę už eili
nį būrį latvių, nusiųstų užsie
nio legiono sudėtyje į Vjet- 
namą, jis, pakėlęs rankas į 
dangų, pareiškė: “Karo ir 
taikos likimus ne mes nule
miame, o dievas!”

i Sako, kad Briksas neseniai 
užjūri nių 

suklastuo-! šeimininkų dovaną už ištikimą 
ir vogtais į tarnybą — sidabrinę tabokinę 

su auksine monograma. Jis 
jaukiasi, bet toliau šniaukščia 
amerikinį šlamštą, siunčiamą 
Į Angliją pagal liūdnai pa
garsėjusį “Maršalo planą.” 

Skirtingai nuo dolerių, ta
boka blogai kvepia.

auk.š- 
dva- 

sininkas vyskupas Briksas su
galvojo dar vieną būdą susi
doroti su “nepatikimais” au
klėtiniais. Jis pats nustato, 
kuris iš “studentų” vertas to, 
kad jis būtų laikomas tikruo
ju kataliku ir tik tokie kata
likai gali pasilikti šitos “aukš
tosios mokslo įstaigos” sieno
se.

Neseniai iš Hamburgo iš
plaukė garlaivis, kuris išsive
žė būrį “nepatikimų” katali
kų, marmėjusių prieš “uni
versiteto” tvarką. Juos iš
siuntė katorginiams darbams 
prie miško ruošos į Kanadą ir 
Pietų Amerikos plantacijas.

Teisingumo dėlei, reikia pa
sakyti, kad Brikso išrinktieji, 
pasiliekantieji įstaigoje, ne vi
są taiką praleidžia įprastiems 
kariniams pratimams. Ham
burgo uoste yra smuklė, ku
rią įsteigė estų tautos atski
lėlis, buvęs konsulas Kaiva. 
Net neturį humoro jausmo 
žmonės šypsosi, sužinoję, kad 
smuklė vadinasi “Baltimore 
estų švietimo draugijos filia
lu.”

Brikso auklėtiniai — nuola- ( 
tiniai šios lindynės svečiai. Yra Rav?s iš savo 
čia prekiaujama 
tais dokumentais ir vogtais 
daiktais. Tame dvokiančiame 
lizde pikti latvių tautos prie
šai ruošė įžymaus kompozito
riaus Jazepo Vitola nužudy
mą. šlykštus kompozitoriaus, 
įkalinto Liubeko stovykloje 
Dr. “Waldersee”, — nužudy- ■ 
mas neįvyko. J. Vitola, pasi-1 ___

1 * lį *” i l 1 - v * ŽINIOS IŠ LIETUVOS laike stovyklos režimo. Jis 
mirė, kelis mėnesius nesulau-! Naujo Tipo Linų . v * ! R —mm _ — — _ * l» /■ m ■ mm mkęs savo 85-mecio.

Prie Kaivos smuklės ir dar 
keleto panašių lindynių purvi- Naujo tipo tarybines linų my- 
nų staliukų, apgalvojami ne nimo mašinas 
tik eiliniai nužudymai, provo- miesčio MTS.
kacijos ir žygių į Rytus marš-1 tokia mašina išmina 300 ki- 

‘moks- logramų linų.
Brikso

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 Jef Personas, Samuel Adams, Thomas Paine, Benja
minas Franklinas, Patrick Henry, Rich, Henry Lee, Andrew'Jackson, John Brown, 
Abraomas Lincolnas, Fredrikas Douglas, Tadas Kosciusko, Pulaski, moterys kovoto
jos dėl Amerikos žmonių laisvės. Visada turėk po ranka JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 
KONSTITUCIJĄ, kuri yra pirmu kartu teisingai lietuvių kalbon išversta ir telpa 
knygoj. Kiekvienas Amerikoj gyvenąs lietuvis šią knygą turi perskaityti. Ji turi 
364 puslapių, su paveikslais. Atspausdinta ant geros popieros. Kaina kietais viršais 
$1, minkštais 50 centų.

2. ARGENTINA IR TEN GYVENANTI LIETUVIAI. Parašė R. Mizara, kuris 
gyveno Pietų Amerikoj. Rasite informacijų ne vien apie Argentiną, bet ir kitas Pietą 
Amerikos šalis. Knyga turi 190 puslapių, Pietų Amerikos žemlapį ir yra paveikslų. 
Kaina 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.
Čekius ir money orderius išrašykite Draugijos iždininko vardu:
J. J. KASHKEVICH. Kartu su užsakymu siųskite sekamu antraąu: .....

mtai — čia sudaromi 
linių” darbų planai 
doktorantams.

“Mokslinių vadovų” 
kuoja, čionai dažnai
davo Plechavičius — smetoni
nis generolas, profesionalinis 
korikas, Europos geografijos 
žinovas. (Jam dukart
pabėgti nuo lietuvių tautos 
maršrutu Kaunas-Vokietija.)

Hamburgo smuklėse apsilan
ko tokie užkietėję priešai ir 
šnipai, kaip Karlas Astas ir 
Augustas Rėjus — plūstą es
tus, nenorinčius klausyti jų 
kliedesių kalbų, čia lankėsi 
ir liūdnai išgarsėjęs kunigas 
Džozefas Končius. Būdamas. 
B ALF priešakyje, jis uoliai 
vykdo savo pareigas, laikyda
mas, kad geriausioji pagalba 
savo globotiniams — su die
vo palaiminimu išsiųsti juos 1 
Belgijos ir Anglijos šachtas, į 
Venecuelos kasyklas ir į Bra
zilijos džiungles.

Briksams, astams, plechavi- 
čiams, končiams.ir juos pana
šiems vadovaujant pastaruoju 
metu pasirodė kelios universite
to doktorantų “disertacijos.” 
Nėra reikalo nagrinėti tą klie
desį. Darbų temos pačios kalba 
už save — čia ir opusai, skirti 
viduramžio jėzuitui — vysku-

teko I Nauja Lygį.
Pakilo Gyvulininkyste

PANEVĖŽYS, 49? XII. 3.—- 
Panevėžio valsčiuje suvesti 
gyvulininkystės mėnesio re
zultatai. Stambiausias fermas 
sukūrė Marytės Melnikaitės 
vardo kolūkis. Jo fermose— 
35 galvijai, 32 kiaulės ir 25 
avys. Kolūkis taip pat turi 
paukštininkystės fermą.

žymių laimėjimų vystant 
visuomeninę gyvulininkystę 
pasiekė ir kiti kolūkiai. Iš 
viso valsčiaus kolūkiuose su
organizuota 48 naujos fermos.

A. Bartulis.
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— Ką darysi, kai užaugsi? — klausiau savo jau
nos šeimininkės.

— Aš jau užaugus, ponas. Aš jau dirbu visokius 
darbus.

— Tokia menkutė, — kaip tu gali. ..
— Laukiame, gal ir vėl atsidarys durys į Brazi

liją, — aš ten važiuosiu. O gal ir visa šeima. Ten 
labai turtingai žmonės gyvena! Ten, kaip Amerikoj. 
Ar ponas čia... ilgai žadate būti? — nedrąsiai Da
nutė užklausė manęs.

— Neilgai. Kodėl klausiate?
— Aš pasakysiu šeimininkui, kad. .*. neturime 

bekono, neturime kitokių valgių svečiui pavaišinti.
— O ką patys valgote?
— Bet ką. Mūs nesupaisysite.
Troba buvo švari, tik labai įdubusi. Aš, vidutinio 

ūgio, atsistojęs, turėjau gerokai susiriesti, kad iš
vengus guzo savo plikėje. Ant paišinos sienos var
gingai kabojo nedidelis, juodas kryželis, kurį aš pa
likau išvykdamas Amerikon. Kai kur buvo užlip
dyti popieriai plyšiams užlopinti, kaip sakė Danutė.

Išėjęs kieman, dar kartą visapusiškai pasižval
giau į trobesius, į visą sunykusią sodybą ir mane 
slogino nusiminimas ir išvidinis nepasitenkinimas, 
kam aš čia atvykau! Rodėsi, uždegk šį visą laužą ir 
statyk viską iš naujo, nuo pat pagrindų, jei nori il

giau pabūti. O jei ne, bėgk iš čia, kaip greičiausiai 
gali!

Grįždamas tėviškėn, tikėjausi rasiąs daug pa
žįstamų, su kuriais drauge augau ir žaidžiau. De
ja, ir dėl to man teko' nusivilti. Mano jaunystės 
draugai jau išmirė; kai kurie ūkiai valdomi visiš
kai ne vietos žmonių, o iš Kitur atvykusių ir įsigi
jusių šiuos ūkius per varžytines. Kazimieras Bal
nys, mano patėvio artimas kaimynas, kaip jau sa
kyta, buvo žvalgybos nušautas, kai jis bandė pa
bėgti, jį suareštavus, — jis buvo komunistas. Ne
žiūrint to, užėjau pas Balnienę, bet jos nebuvo na-' 
mie: išėjusi uždarbiauti, trobelėje šeimininkavo iš
geltusi mergaitė, jos jauniausioji dukrelė!

Išliko vienas mano kūdikystės draugas, vidutinis 
valstietis, kaip sakoma, Jonas Burbulis, bet jis pro
tiniai nesveikas, — žmonės sako: pasauli
nio karo metu buvęs labai vokiečių sumuštas ir nuo 
to pradėjęs sirgti proto liga. Pirmiau sirgęs lengvai, 
o dabar jau Burbulis nieko nebegali atsiminti; su
džiūvęs, nuolat kalba apie paslėptus turtus kur tai 
toli, miške, žemėje. Vokiečiai Burbulį sumušė tuo
met, kai pagavo jį maistą slepiant!

— Ar tu, Jonai, manęs nebeatsimeni? — klausiau 
Burbulį, radęs jį vieną stovint savo kiemelyj ant 
skiedryno. — Argi tu nepažįsti Miko Kilpos? Ar 
neatsimeni, kai mudu kartą vogėme iš Jurelevičiaus 
daržo agurkus ir šeimininkas mudviejų vos nesu-' 
gavo?

Burbulis viską girdi ir kai jam kalbi, klauso, kaip 
išmintingas. Kai kada liūdnai nusišypso.

— Taip, aš poną pažįstu, — atsakė jis. — Esi tas 
pats, kuris vertė mūsų kalbą vokiečiams.

— Aš vokiškai nemoku, — aiškinausi.
— Taip, taip! Pažįstu! — buvo jo atsakymas. — 

Esi tas pats priešui parsidavėlis!
Nepatiko man ir kaimynų manim nepasitikėji

mas: Jie manęs vengė ir net bijojo — varžėsi kal
boje, kuomet aš juos užšnekindavau ir aš negalėjau 
suprasti, kodėl jie manęs bijojo! Spėjau, gal dėl to, 
kad aš esu Jurgio Kilpos posūnis, — žinojau, kad 
Jurgio apylinkės valstiečiai nemėgsta, o jis juos 
visus keikia. O gal bus jiems kas pripasakojęs, būk 
aš esu jų visų priešas, dykaduonis ir valdžios už
tarytojas? ęfel paskutinio kaltinimo jie klydo: aš 
niekur tos valdžios Lietuvoje viešai neužgyriau, nes 
man dabar rodėsi, kad mano laikais, kai aš Lietuvą 
palikau, žmonės gyveno linksmiau ir pasiturinčiau 
nei dabar.

Baigdamas leisti tėviškėje trečią dieną, aš rimtai 
galvojau rytoj ieškotis žmogaus, galinčio mane nu
vežti atgal į Kurlius, o iš ten mauti tiesiai Kaunan 
pas Simsonienę. Jei ten bus tokia pat sloginanti 
aplinka, kaip čia, tai Mikas Kilpa už ketverto sa
vaičių jau bus Vandenmiestyje.

Man bestovint nedideliam prie trobos sodely j, 
besižvalgant į medelius ir juose belaksiančius 
paukštelius, kai, staiga, ties kiemu sustoja vežimė
lis: nedidelė, ant aukštų spyruoklių iškelta brička, 
o joje sėdi senyvas žmogus, gražiai, miestiškai apsi
taisęs. Bėras arklys tik juda, tik taško žemę tvirto
mis kanopomis, nuolat galvą kraipydamas.

Važiuotojas išlipo iš bričkos, užmetė vadžias ant 
stulpelio, palaikančio girgždančius kiemo vartus, 
ir, akylaį stebėdamas mane, mandagiai tarė:

— Laba!
— Laba! — atsakiau, žiūrėdamas tiesiai į akis 

naujam ponui. Jis buvo žemesnio nei vidutinio ūgio, 
barzduotas ir jau pražilęs.

— Esu Garmus iš Ugniškių. Su kuo turiu gar
bę? .. .

— Aš esu Mikas Kilpa!
— Che, che, che! Ponas Kilpa! Mano akis dar 

gali pasakyti, dar nesuklysta, — auksą gali atskir
ti nuo geležies!

Aš nuvijau šalin piktąjį šunį, atkėliau vartus ir 
Garmus iš Ugniškių atkišo man nuolankiai savo 

minkštą, baltą 'ranką, vis tebesišypsodamas.
— Jau kelinta diena porias čia gyvenate ir ne

siteikiate atlankyti mus, — kalbėjo Garmus. — 
Kaip gi čia dabar?! Na, manau sau: jeigu kalnas 
neateina pas Mahometą, tai ans gali lengvai nueiti 
pas kalną! Che, che, che!... štai, ir atvykau!

— Labai dėkoju! — atsakiau. — Man nelaukta 
ir didelė garbė!

— Man didesnė garbė poną pažinti. Girdėjau 
apie tamstą labai daug. Garsus — mūsų tautos var
dą net turtingoj Amerikoj aukštai iškėlėte. Gal dėl 
to, kad garsus, tai ir mus, eilinius žmonelius, sie- 
kėtės aplenkti. Na, manau sau: nepasiduosiu, nes 
aš taipgi esu/iš lietuvės gimęs!

Staiga užkluptas, aš nesusivokiau, ką ir kaip su 
tokiu aukštu ir pilnu kultūros žmogum kalbėti. Čia 
man buvo sakyta, jog Garmus ne tik yra buvęs 
aukštas valdininkas, bet ir labai turtingas. O jei 
man ir nebūtų apie šį vyrą daug ką sakę, tai būtų 
užtekę jausti didžiulę jam pagarbą tik dėl to, kad 
jis Ugniškiiį dvaro savininkas, kad jis man dar 
atmenamo palociaus šeimininkas! “Kokie demokra
tiški yra šių .laikų Lietuvos dvarininkai!” maniau 
sau. “Komunistų paleistos pasakos apie juos, vadi
nami, buvo neteisingos!”

— Sugrįžau iš Amerikos pamatyti vietelės, ku
rioje gimiau ir vaikystės dienas praleidau, — pasa
kojau jam, bet Garmus:

— Pono tauriu patrijotizmu aš neabejoju! Man 
užtenka.. . užtenka tik į tamstą, gerbiamas ponas, 
žvilgterėti ir aš jau matau! Juk ir aš pats ne šian
dien pradeiau lietuviškos duonos plutelę'kramty
ti.. . Kalbėjau su savo šeima ir galvojau: “Ar aš 
galėčiau, ar užtenka pas mane pilietinės drąsos tą 
ponu* n.m-rjkoną pasikviesti į savo pastogėlę?...”

iV'H! buvo aišku, jog Garmus mane kviečia pas 
sa'e • į svečius. Bet aš jam aiškinau, jog rytoj žadu 
apkėsti šią apylinkę.

— Ne! ne! Ponas pirmiau privalote peržengti 
vaišingų mūsų namų slenkstį ir nors susipažinti su 
tais, kurie tamstos taip laukia, ir kurie poną, tie
siog dievina! Jie mane čia prisiuntė ...

Išvada iš jo kalbos susidarė neabejotina: aš pri
valau persikelti, jei ne-•keliom savaitėm, tai keliom 
dienom, į Ugniškių palocių pagyventi, būti Garmų 
šeimos svečiu. O kadangi mano trumpas buyimas 
pas patėvį man taip įsikarto, tai nereikėjo ilgos 
agitacijos, kol aš apsisprendžiau su dvarininku Gar
mum vykti pas jį. Dėl viso ko įterpiau:

— Man dar reikėtų gerokai apsigalvoti, — bet 
jis:

— Apsigalvosit mūsų pastogėlėj, ponas Kilpa. 
Prašau sėsti į bričką ir važiuokim!

Danutė tuomet ravėjo daržus, o patėvis buvo išė
jęs į laukus. Nuėjau pas pusmergę ir tariau:

— Aš išvažiuoju pagyventi pas poną Garmų į 
Ugniškius; prašau pasakyti mano patėviui, kad aš 
čia gyventi nebegrįšiu, bet pirm išvyksiant atgal į 
Ameriką, Aš visvien pasakysiu jam “sudiev.”

Išgirdusi tai, mergaitė nustebo, tarytum norėda
ma ką sakyti, bet aš, įspraudęs jos saujelėn keletą 
litų už gerą patarnavimą, greit nuskubėjau pas ne
kantriai manęs-laukiantį Garmų.

Pasiėmiau savo valizas, susidėjau į Garmaus 
bričką, — jis turėjo specialiai atsivežęs virveles va
lizoms pririšti, — ir aš jau sėdėjau greta žilo, barz
doto žmogaus, laikančio išdidžiai rankose vadžias.

Bėris lepsėjo ristele, nekreipdamas dėmesio į šu
nų lojimą, į vištų kudakinimą, į vaikų suvertas akis 
pono Garmaus bričkon, neigi tuos, kurie joje sėdi.

Ugniškių dvaras buvo apie šešiomis angliškomis 
myliomis atstu nuo mano tėviškės, — vadinasi, vi
sai netoli. Kadaise jis buvo labai garsus, — didžiau
sias dvaras mūsų apylinkėje. Atsimenu, vaikystės 
metais, didžiausia būtų buvusi laimė tam kaimo 
vaikiščiui, kuris būtų galėjęs savo kojytę įkelti į 
dvaro palocių, mums tuomet atrodžiusį į pasaką. 
Dvaras prikalusė lenkui dvarininkui, gyvenusiam 
daugiausiai laiko Kaune, Vilniuje ar Varšavoje, — 
dvarą valdė ūkvedis, ekonomas, o dvarą apdirbo 
bernai, mergos, kumečiai ir apylinkės valstiečiai. 
Atsikuriant nepriklausomai Lietuvai, dvarininkas 
su šėma buvo pabėgęs Varšavon, bet vėliau grįžo 
jo sūnus, didelis latras. Pravedus žemės reformą, 
dvaro pakraščiai buvo apkarpyti, — dalis žemės 
atiduota savanoriams, —- bet centras, su gera miško 
dalimi pasiliko Savininkui. Tik po metų eilės Gar
mus nupirko šį centrą iš varžytinių ir dabar čia 
įsikūrė. Pasakodamas tai, Garmus žymėjo jo di
džiausi rūpesnį: kaip atsteigti šį dvarą į jo garbin
gą praeitį? Jis deda pastangų tai padaryti: jau at
pirko iš keleto naujakurių jų ūkius — atpirko var
žytinių proga, — ir buvusieji naujakuriai, pasak 
jo, dabar gyvena žmoniškiau, n-ei gyveno ant žemės, 
neteisėtai jiems priklausiusios!

Kai privažiavome prie dvaro, pastebėjau kai ku
rias atmainas. Būdavo iš tolo einant žmogus maty
davai baltuojantį jo palocių, 'stūksūjantį ant kalne
lio, medžių apgaubtą, o aukšti, balti kaminai, kaip 
bokštai, stiepėsi į- dangų. Dabar viskas juodavo: 
palocius buvo apleistas, sudribęs, nebaltytas, — tik 
medžiai vešliai telingavo, vėjelio supami ir šiltos 
pavasario saulės bučiuojami.

Kai aš Garmui pastebėjau, jog palocius yra ap
leistas, — jam tav nepatiko, — jis teisinosi:

— Roma, ponas, nebuvo pastatyta viena diena. 
Įsigijau centelį, nusipirkau ūkį ir gūžtelę, dabar, 
palaipsniui, papuošiu, atstatysiu, — tautai gėdos 
nepadarysiu. Pasamdžiau darbininkus, — tuoj at
vyks, — kai ką atremontuoti, pataisyti, nudažyti. 
Tačiau ... f

K. K. K. PAGELBININKAI

, Brooklyno ir apylinkės lie
tuviai turėjo progą savo aki
mis tėmyti 29 d. sausio K K.. 
Klano pagelbininkus demons
truojant prie Kultūros Centro, 
Richmond Hill, N. Y. Ten 
atsibuvo dienraščio Laisvės šė- 
rininkų suvažiavimas.

Dienraštis “Laisvė” yra lie- Į 
tuvių liaudies laikraštis, o 
Kultūros Centras yra darbi
ninku žmonių centais įsigytas 
namas. Progreso ir demo
kratijos priešai — lietuviški 
kunigai su pagalba nusidėvė
jusiu socialistų ir šaltakošės 
nedlioriaus suagitavo keletą 
tuzinu šviežiai iš Europos at
vykusių dipukų ir šie per vi
są diena trempė Atlantic gat-1 
vę! Suprantama, tie dipu
kai didžiumoje yra religiškai 
fanatiški žmonės ir nesuspėjo 
suprasti šioje šalyje lietuvių

I kunigų politiškus meklerystės.
prisi

minti. kad čia Amerika, o ne 
smetoninė Lietuva ar hitlerinė 
Vokietija! Pagaliau, dipukai

ne ?
Įsiskverbę į unijų viršūnes, 

toki biurokratai, kaip CIO
1 sekretorius Carey, jau šūkauja, 
kad .jie kovai su komunistais 
vienytųsi net su aršiausiais 
fašistais.

Visai natūralu, kai šiuomi sekretorių 
metu K. K. Klanas atvirai de
monstruoja savo teroristinių 
darbų siekius. Taip buvo 
prieš pirmąjį* pasaulinį karą, 
taip ir prieš antrąjį karą.

Dabar, kai reakciniai spie
gtai visu isteriškumu šaukia 
prie trečio karo, tai ir vėl 
proga Klano slibinui parody
ti savo teroristines fašizmo il
tis, 

i 

Klanas jau yra žinomas nuo 
pradžios '1865 metų. Prieš 
pabaigą šioje šalyje civilio 

, karo pietinių valstijų planta
cijų savininkai ir šiaip pini
guočiai suorganizavo teroristų 
grupę nužudyti to laiko šios 
šalies prezidentą Abrahamą 
Lįncolną. Tas jiems pavyko— 
Linco Inas buvo nužudytas. 
Nuo tada toji teroristinė or
ganizacija užsilaiko, pasivadi
nusi K. K. Klanu.

Kur tik šioji Klano organi
zacija daugiau įsigalėjo, ten 
didesnė diskriminacija ir te
roristiniai Klano darbai pasi
kartoja. Iš Alabama, Geor
gia ir kitų pietinių valstijų 
labai dažnai matome praneši
mus apie Klano žvėriškus 
darbus. Amerikoniškas Kla- 

! nas — tai europiškas fašiz
mas, tik kiek kitokioje for
moje.

Klano veikla labiausia nu- , Betgi dipukai privalo 
i kreipta- prieš negrus, žydus, 
katalikus ir ateivius. šiuomi 

, metu Klanas su savo teroris- 
i tine demoralizacija briaunasi privalo prisiminti ir tai, kad 
ir į darbo unijas. Ir kodėl 1 progresyviai žmonės yra gau-

I šiai parėmę dipukus ir kai ku
rie turi ir dabar pastogę pro-( 

gresyvių žmonių namuose.
Nemažai per progresyvius

žmones dipukai darbu buvo 
aprūpinti ir niekas dipukams 

Šiuomi metu komu- i neprisiminė, kokių jie įsitiki- 
nistais apšaukiama kiekvienas ! nimų. 
progresyvis ar 
asmuo. Klanai 
darbiai fašistai jau ir prezi-1 vę bei demokratiją. Jų nie- 
dentą Trumaną bei šios šalies kas neapkrės fašistinėmis ar

hitlerinėmis bacilomis! Argi 
bus galima pakęsti, kai už 

! progresyviškų žmonių gera- 
, , .. • širdystę kunigo pakurstytasAchesona vadina ,. . „„i dipukas smeigs peiliu tam ge

lt omu n istais.
Kad pasigauti ant k Janiškos 

meškerės ir iš- Europos atvy
kusius fašistus, Klan’as atgai
vino The Christian Action 
Party, kuri buvo įkurta 1944 
metais, bet iki šiol neveikusi. 
Dabar Klano slibinas sako, 
kad Christian partija yra 
atsibuvo dienraščio Laisvės šė- 
darbams.

raširdžiui į nugarą? Ignoran- y* 
cija nėra niekur toleruojamą 
ir dipukai privalo patys su- 
prasti, kaip juos mulkina kif=* 
nigai, nusidėvėję socialistai ir 
nemokša, net lietuviškai kal
bėt nemokąs radijušninkas. 

• K
Amerikos demokratijos pio

nieriai, kaip George Washing
ton, Benjamin Franklin, A- 
braham Lncoln ir Franklin D. 
Roosevelt, visomis pastango
mis, kovojo prieš vergiją ir už 
žmogaus laisvę. Toje linkmė
je ir mes, progresyviai žmo
nės, kovojame prieš laisvės 
ir demokratijos priešus, štai 
Roosevelto žodžiai, pareikšti ’ 
antrojo pasaulinio karo laiku:

“Mes kovojam žmonijos ne
prietelių fašizmą ir kovosime, 
iki tas fašistinis laisvės ir de
mokratijos priešas bus galu
tinai sunaikintas.”

Darbininkas. .

m.
Margučiu balių rengia dvi J** 

kuopos bendrai — LLD 57 ir 
IDS 138 kuopa. Maniuško sa- k 
lėi. 1073 E. 79tb St., šešta
dieni, balandžio 15 d., 1950 
metu, su dovanom, gera mu
zika šokti mylintiems. Taipgi, « 
kas turės stipru kiaušini, gan ir 
nraiza. tai patartina pačėdyti, 
kol dar gana laiko.

U D 57 kp. pirmame susi
rinkime užsimokėjo 8 nariai 
metines duokles už 1950 me
tus. po $2. Taipgi kuopa ga- 

i vo vieną naują narį. Linkėti- 
1 na kuopai gauti kiekvienam 
susirinkime vieną naują narį.

LLD 57 Kp. Korcsp.

vo.jo' ir kovos už žmogaus lais-

’F

Sekmadienį nuo 2-ros vai. po pietų<F

<♦)

<♦>

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>

>

>

>

<♦>

<J>
< >

Pakartoju, kad Ame- 
demokratinis rikos progresyviai žmonės ko- 

ir j u bendra-j

TOKIO. — Japonijos pre
kybos ministras Ina traki 
praneš seimui, kad didėja 
prekyba tarp Japonijos ir 
Kinų Liaudies Respublikos.

4 pusl.H-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ąntr., Vas.

V • * S K *

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

Dienraščio Laisvės

BAZARAS
PACKAGE PARTY & DANCE

Bus Dvi Dienas: šeštadienį ir Sekmadienį

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

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiam

14, 1950



GENEROLAS - IŠDAVIKAS
Pulkininko St. Raštikio ka- 

rinis “genijus” niekam Lietu
voj voic nebuvo žinomas iki tos 

dienos, kai Smetona nutarė 
pastatyti kariuomenės prieša
kyje savo giminaitį. “Tautos 
vadas” visuotinės liaudies ne
apykantos buvo tiek išgąsdin
tas, kad nepasitikėjo net savo 
artimiausiais bendradarbiais 
ir todėl siekė i vadovaujančius 
valstybės postus skirti savo 
paties ar žmonos giminaičius. 
Taip Lietuvos ministru pirmi- 

i ninku buvo tapęs Tūbelis.
Taip pulkininkas Raštikis iš- 

. kilo j kariuomenės vadus, o
vėliau dar gavo ir generolo 
laipsni.

Raštikio paskyrimas į ka- 
į riuomenės vado postą Smeto

nai buvo ne tik priemonė sa
vo pakrikusiems nervams nu
raminti. Raštikis jam turėjo 
ir tą privalumą, kad būda
mas aršus fašistas, jis tuo pa
čiu metu buvo glaudžiai susi
jęs su krikščionių demokratų 
šulais. Pastarieji, kaip žino
ma, aktyviai dalyvavo 1926 

,..^4 fašistiniame perversme ir 
' visaip padėjo Smetonai ir Vol- 

• demarui įsitvirtinti valdžioje.
, Jie vėliau susiginčijo su sme- 

tonininkais vien tik dėl to, 
kad tautininkai norėjo visas 
šiltas vieteles valstybės apa
rate pasiimti sau. Raštikis 
kaip tik siekė sutvarkyti san
tykius tarp klerikalinių ir 
“tautiškų” fašistų ir tuo bū
du sustiprinti fašistinės dikta
tūros pozicijas Liėtuvoje.

Kai lenkų pilsudskininkai 
1938 m. pateikė Lietuvai sa
vo žinomą ultimatumą, Rašti
kis tuoj parodė savo zuikiš- 
ką “drąsą”: jis liepė paten
kinti visus lenkiškųjų ponų 
reikalavimus, nors po TSRS 
vyriausybės perspėjimo Len
kijai, pastaroji negalėjo gal- 

' voti apie karinę avantiūrą
\ prieš Lietuvą. Tačiau “katali-

0 kiškam” ir “tautiniam” ka
riuomenės vadui Lietuvos in- 

* teresai ir jos garbe mažiau
siai rūpėjo. Kaip visi kle
rikaliniai Lietuvos politikie
riai, jis siekė sąjungos su 

) “katalikiška” fašistine Lenki-
I ja. Tas faktas, kad tokia

sąjunga reikalavo atsisakyti 
nuo Vilniaus, Raštikio visiškai 

F . nejaudino.
Tiek Raštikiui, tiek ir ki

tiems fašistinės Lietuvos šu- 
x lams, o taip pat “opozicinių” 

partijų vadeivoms poniškosios 
Lenkijos ultimatumas davė 

’ puikią progą užmegsti glau
džius santykius su fašistine 
Lenkija, ko jie seniai siekė. 
Apie tai liudija tas faktas, 
kad jau antrą dieną po gėdin
go Lietuvai ultimatumo smeto
ninė vyriausybė, krikdemų ir 
liaudininkų remiama, džiaugs
mingai puolė į pilsudskininkų 
glėbį ir ėmė skelbti “draugys
tę” su jais. Tos “draugystės” 
maskaradas, kuriame vieną 
aktyviausiųjų vaidmenų vaidi- 
no Raštikis, tik patvirtino, kad 

į tautos išdavikai iš tikrųjų
džiaugėsi gavę progos “susi- 

, artinimui” su pilsudskiniais
imperialistais.

Netrukus Raštikis su oficia
lia misija nuvyko į Varšuvą. 
Gėdingai kapituliavęs . prieš 
lenkų ponus, išsižadėjęs Vil
niaus, išdavęs Lietuvos intere
sus, Raštikis vyko į Varšuvą, 
siekdamas sudaryti naujus 
sandėrius su pilsudskiniais fa-

I šistais.
. Kol Raštikis mezgė savo 
“draugystę” su lenkiškaisiais 

- Hitlerio agentais, hitlerininkai 
užgrobė Klaipėdą. Smetoninė 
diktatūra pergyveno vieną sa- 

tf’jk • vo pavojingiausių krizių, nes 
( V lietuvių tautai tapo visiškai 

l aišku, kad lietuviškasis fašiz- 
| \ mas veda Lietuvą į jam gimi- 

. ningo vokiškojo fašizmo glėbį. 
V Raštikis dėjo visas pastangas, 

kad išgelbėtų išdavikišką, vi- 
' 4 sos liaudies nekenčiamą fa- 

J šistinę diktatūrą. Kaip tik jo 
pastangomis buvo sukurta 

i nauja “bendro darbo” vyriau
sybė su krikdemų ir liaudi- 

/ ninku atstovais, kurie, kaip ir
J 1926 m., pasiskubino ateiti

fašistams i pagalbą. Naujoji 
'• ■ 
!

vyriausybė varė seną kruviną 
fašistinę politiką. To kaip tik 
ir siekė jos iniciatorius Rašti
kis.

Kai tautos budelis Smetona 
pabėgo iš Lietuvos, Raštikis 
paskutinę minutę dar mėgino 
išgelbėti fašistinę santvarką 
Lietuvoje, sudaręs “naują” 
vyriausybę. Bet fašistinėms 
vyriausybėms jau nebebuvo 
vietos Lietuvoje, ir “Lietuvos 
Aido” ekstra-laida su praneši
mu apie Raštikio “vyriausy
bės” sudarymą taip ir neišvy
do dienos šviesos, lygiai kaip 
ir pati “vyriausybė”, kurią 
buvo sufabrikavę tautos išda
vikai ir kruvini liaudies prie
šai.

Hitlerinės okupacijos me
tais Raštikis visaip siekė pasi
tarnauti rudiesiems bude
liams. 1943 m. jis pradėjo 
derybas su vokiečių okupaci
nės valdžios Lietuvoje politi
nio skyriaus vedėju von Sta- 
denu. Raštikis pasiūlė hitleri
ninkams suorganizuoti lietu
vių korpą, kuris kautųsi fron
te hitlerinės kariuomenės gre
tose. Raštikis savo pasiūlymo 
vokiečiams nesiejo su jokio
mis sąlygomis: smetoninis ge
nerolas svajojo apie hitleri
nio jefreitoriaus šlovę.

Smetonos bendražygis, vie
nas lietuviškojo fašizmo šulų, 
tautos išdavikas Raštikis, 1938 
m. mėginęs parduoti lietuvių 
kraują pilsudskininkams, vė
liau siekęs paversti Lietuvos 
jaunimą patrankų mėsa hitle
rininkams, jis dabar svajoja 
vėl pardavinėti lietuvius ki
tiems grobikams. Bet tie lai
kai, kai fašistiniai generolai 
ir politikieriai galėjo laisvai 
prekiauti lietuvių krauju, ne
grįžtamai praėjo.

R. žemaitis.
49. XII. 10.

(Tėv. Balsas)

niką - išvažiavimą. Vieta vi
siems, kaip Miamės gyvento
jams, taip ir svečiams gerai 
žinoma — Mockaus ūkis. Jis 
jau taip tarpe lietuvių pagar
sėjo, kad užtenka ištarti žo
dis “pas Mockų,” tai jau ir 
žinoma, kokioje miesto dalyje 
randasi. Kviečiami visi lie
tuviai dalyvauti ir linksmai 
laiką praleisti, atnaujinti se
nas pažintis, pasimatyti Su se
niai matytais draugais ir 
draugėmis. Komisija rapor
tavo, kad turės pagaminę šia
me draugiškame piknike ką 
tokio nepaprasto. Tad visi 
būkite ir persitikrinkite, kas 
tas nepaprastas.

A., komisijos narys.

Great Neck, N. Y
Subatoj, sausio 28 d., Kas- 

močių Svetainėje, buvo 
rengta “Surprise Party,” 
ga 31 
veninio Mrs. &

Rengėjos buvo 
čienė, jų dukra, 
iš Brook lyno ir 
iš Richmond Hill, 
vo Mrs. Karvelicne, svotas 
Mr. Patash iš Richmond Hill. 
Vakaro vedėju buvo S. Kar
velis.

Jubiliejantams buvo įteikta 
daug dovanų nuo jų giminių 
ir svečių. Daugelis svečių 
pasakė prakalbas linkėdami 
jubiliejantams daug laimią ir 
ilgo gyvenimo .

Svečių buvo virš šimto, iš 
visos apylinkės—Great Necko, 
Brooklyno, New Yorko, Con
necticut ir Pennsylvania vals
tijų. Visi buvo gerame ūpe. 
Sugrįštuvės įvyko antrą dieną, 
roj pat svetainėj, kur svečiai 
Eozus priėmė su saldžia ariel
ka, o Bozai svečius—su stipria 
degtine. Buvęs.

su- 
pro-

Miami, Fla.
SERGANTI DRAUGAI

Susirgo ir pasidavė opera
cijai Jurgis Daminaitis. šiuos 
žodžius rašant, operacija pa
daryta ir. kaip gydytojai sa
kė, pavyko pasekmingai.

Antras ligonis, ir jam ope
racija rimtesnė, tai drg. Sida- 
ras, kuriam irgi jau operacija 
padaryta ir gyvybei pavojus 
praėjęs.

Iki šie žodžiai pasieks drau
gų Daminaičio ir Sidaro drau
gus ir pažįstamus, veikiausiai, 
ligoniai bus jau savo namuo
se.

Daminaičiai gyvena 45 N. 
E. 42nd St.

Sidaras—471 N. E. 31st St.
Abu Miami, Fla.
Linkiu draugams greitai su

stiprėti sveikatoje.

LLD 75 kp. susirinkimas bu
vo entuziastiškas ir gyvas, 
nors narių atsilankė neper- 
daugiausiai, bet svečių buvo 
daug. Daug gerų tarimų pa
daryta. Nutarta prisidėti prie 
Lietuvių Meno Sąjungos su 
metine duokle. Nutarta pa
aukoti $5 John Karsonui įsi
gijimui naujų kojų.

Buvo pašaukti svečiai pa
kalbėti. Drg. V. Skuodis, 
brooklyniškis, plačiai raporta
vo apie brooklyniškių veiki
mą, Laisvės B-vės šėrininkų, *• > *- 
suvažiavimą, bankietą ar kry
žiokų zyliavimą aplink Kul
tūrini Centra.

Drg. K. Abekienė, chica- 
gietė, kalbėjo apie chicagiš- 
kių veikimą. Pastaruoju lai
ku daug yra privažiavę sve
čių į M rami. Rodos, atsaky
dami kerštu Miko Detroitie- 
čio įspūdžių aprašymui. Kaip 
kas nerašys blogai, bet kurie 
turi ištekliaus ir sąlygos leidžia 
draugus, čia gyvenančius, ap
lankyti,— nesulaikys be fak
tų įspūdžiai bei laiškai, rašy
ti į Brooklyną tam tikrų nu
sivylusių laimės ieškotojų.

Draugiškas Piknikas
Vasario *26 d.. LLD 75-ta 

kuopa rengia draugišką pik

Sakosi prieš Diktatūrą, 
Patys Kitiems Diktuoja

Dar žodis apie sausio 22 d. 
parengimą. Gaila tų mūsų 
brolių lietuvių, kurie de
monstravo prieš progresyvius. 
Tai karo aukos ir pasigailėji
mo verti. Gražūs žmonės, 
puikiai nuaugę ir apsirėdę, 
aišku; kad jie ne Lietuvos 
darbininkai. Jų didelė di
džiuma yra buvę prie Smeto
nos ir klerikalų valdininkų, 
spekuliantų ir stambių ūkinin-, 
kų vaikai; nes daugelis užbai
gę aukštesnį mokslą. Bet kai 
pradedi kalbėti apie papras-
čiausį kasdieninį žmogaus gy
venimą, tai jie nei tiek nesu
pranta, kiek 10-ties metų am
žiaus vaikas.

Kas keista, ‘kad atėję su vi
sokiomis iškabomis būk tai 
protestuoja prieš diktatūrą.

5-kių metų vedybinio gy- j Kaip galima suprasti tų žmo-
Mr. Bozams. 
Mrs. K asm o- 
Mrs. Navikas 
Mrs. Patash 

Svočia b.u- 
Kafveliene,

Montreal, Canada
Pasekmingos Užbaigtuvės

Sausio 21 d. šios kolonijos 
progresyvių lietuvių, geriau 
sakant, Liaudies Balso va
jaus komiteto iniciatyva, bu
vo suruošta . vakarienė — LB 
vajaus užbaigtuvės,
mui mūsų darbščiųjų 
niūkių: M. Rimkuvienės 
S. Ambrazevičienės, taipgi 
jų talkininkų Vakarienėje 
buvo įteikta dovana drg. M. 
Rimkuvienei, kaipo laimėju
siai čiampijonatės vardą, iš
einant pirmąją naujų skaity
tojų gavime ir senų atnaujini
me, taipgi išeinant pirmąja 
finansų sukėlime. Labai ap
gailėtina, kad drg. S. Ambra
zevičienė, dėl vykusių tą die
ną jos giminių vestuvių, šioje 
vakarienėje dalyvauti negalė
jo.

Vakarienė visapusiškai bu
vo pasekminga, graži ir nuo
taikinga. Svečių atsilankė ne
mažai.

Ruošiasi Dideliam Koncertui
Pažangūs šios kolonijo lie

tuviai ruošiasi dideliam kon
certui. Tikisi gauti garsią dai
nininkę ir kitų įžymių meni
ninkų. Apie įvykstantį kon
certą 
parašys.

nių demokratiją. Jie atva
žiavę į mūsų šalį, kur mes per 
daugelį 
būdami 
vojome 
vėse ar 
šeimynas, kariavę per du ka
rus, mes patys ir mūsų vai
kai, ir jie mums diktuoja, kur 
mes turime prigulėt ir į kokį 
parengimą nueit!

Ne tik mus senesnius, bet 
ir mūsų vaikus, Amerikoje gi
musius ir neseniai sugrįžusius 
iš karo frontų — visus siun
čia važiuoti į Rusiją!

Mūsų vaikai negali atsiste
bėti jų drąsa, kaip atvažiavęs 
žmogus iš kitos šalies nori 
diktuoti šios šalies piliečiams 
daryti taip, kaip kad jie nori, 
ir tą visą skaito “demokrati
ja”? Tai tikrai hitlerinė “de
mokratija” ir jos kultūra. Pa
sigailėjimo tik verti tie su ko
neveikti mūsų nauji atėjūnai.

Ko tie mūsų broliai 
žiavę į mūsų šalį nori iš 
Ar mes kalti, kad jie 
iš Lietuvos taip, kaip 
Kai-šekas, 
žmonių 
mo reikalų ir saumylystę?

Jie pralaimėjo Lietuvoj taip, 
kaip Hitleris, Mussolinis ir 
Hirohito karą per savo žiau- 

pagerbi- i rūmą. Saujelė žmonių prie 
vaji- ■, Smetonos valdžios baliavojo ir 

ir į puikius laikus turėjo, kuomet 
visa didžiuma Lietuvos gyven
tojų skurdo ir vargą kentėjo.

Ko tie suklaidinti mūsų 
atėjūnai (dipukai) iš apsi
švietusiu Amerikos 1 ietuvių 
nori, ypatingai iš tų, kurie ne
pritaria išnaudojimo tvarkai 
ir darbuojasi už geresnį gy
venimą liaudžiai, 
sudaro 
tojų ?

Mes, 
riavom 
čius; rusai buvo mūsų talki
ninkai, ir jeigu ne rusai, tai 
milionai mūsų jaunuolių būtų 
žuvę. Kodėl jie čia turėtų 
kelti triukšmą už tai, kad jie 
sykiu šu Hitleriu pralaimėjo?

Iš jų tokio elgesio galima 
suprasti, kiek jie yra blėdies 
pridarę Lietuvos gyventojams

metų gyvendami ir 
šalies piliečiais, išeik- 
savo sveikatą dirbtu- 
mainose; išauginome

atva
ngūs ? 
išvyti 
čiang

per nepaisymą 
paprasčiausių gyveni-

rengėjai patys vėliau

uni-
Cla-

Kalbejo Didelis Taikos 
Šalininkas

Sausio 27 d. McGill 
versitete kalbėjo tėvas
rence Duffy. Jis yra vienas 
iš tų, kurioms rūpi išlaikyti 
taiką pasaulyje. Buvo apipil
tas daugybe klausimų.

Serga
Serga St D.odonienė, Ber

tos Dodonaitės motina, nuo 
didelio peršalimo.

J. Riimkiūtė, 
duktė, smarkiai 
serga tonculais.

Linkiu greitai

vajininkės
peršalo ir

pasveikti.

“Garniai” Žiemos Metu
Sausio 22 'd. dd. J. M. ir O. 

Paragius “garnys” apdovano
jo dukrele. Motina ir nauja
gimė abi sveikos ir jaučiasi 
gerai.

Drg. J. M. Paragis žino-

sykiu su hitlerininkais. Lietu
va atsibudavos, o jūs išnyk- 
site iš lietuvių atminties taip, 
kaip visi pažangos stabdyto- 
jai buvo nublokšti progreso 
į užmiršties sąšlavyną.

Senas Losangelietis.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
30.000 plytų viršum plano

ŠIAULIAI,. 49-X1I-17 d. — 
Aleksandrijos plytinės kolek
tyvas, stodamas į stachanovi- 
nę sargybą gruodžio 21 d. 

^garbei, įsipareigojo iki šios 
įžymios datos užbaigti meti
nį gamybos planą ir duoti 40 
tūkstančių plytų viršum plano.

o pastaroji, 
didžiumą šalies gyven-

Amerikos piliečiai, ka
su rusais prieš vokie-

mas lietuviams kaipo gabus 
menininkas, o šiuo laiku ak
tyviai darbuojasi 
Draugi j ęs 
te, kuris 
fondo dėl 
svetainės.

Linkiu daug laimės.
Korespondentas

Pašai pinės 
išrinktame komite- 
rūpinasi sukėlimu 
įsigijimo nuosavos

006°

plytų gamybos planas 
pirm laiko ii1 jau 
30 tūkstančių ply- 
metinio plano. So- 
lenktynėse pasižy- 
brigada, vadovau-

Vykdydamas šiuos įsiparei
gojimus, fabriko kolektyvas 
pasiekę gražių laimėjimų. Me
tinis i
įvykdytas 
pagaminta 
tų viršum 
cialistinėse 
mi degikų
jama drg. T. Daubaro, ši bri
gada kasdien gamybines už
duotis viršija 40—60 procen
tų. I. Miliakis

Zarasų apskrities gyvulių 
augintojų laimėjimai

ZARASAI, 49-XI-16 d. — 
Nuo gyvulininkystės mėnesio 
pradžios apskrities kolūkiuose
suorganizuotos 156 
fermos, galvijų ir 
skaičius padidėjo 
kaip 1.000.

Dideli d arba atliko 
statybiniu kai. 
mėn. 1 d. 
montavo

Nuo 
jie pastatė 

52 arklides,

naujos 
gyvulių 
daugiau

kolūkių 
spalio 

ir atre-

to Vilniuje yra fonogramų 
kabinetas. Čia įrašoma į plok
šteles tautosaka, liaudies dai
nos ir t.t.

Per šiuos metus į plokšte
les įrašyta apie 200 liaudies 
dainų, kurias atliko seni lie
tuviškojo kaimo dainininkai.

Kabinetui vadovauja senas 
tautosakos rinkimo entuzias
tas J. Jurga.

k
ŠILUTE, 49-XH-17 d. — 

žemaičių Naumiestyje baigtas 
statyti kino teatras. Dabar 
čia bus reguliariai demons
truojami filmai miestelio gy
ventojams ir apylinkės kolū
kiečiams. x T. Danyla

N *

Paskalai apie šiaurinės Ko
rėjos Uostų Parsamdymą 

Sovietam^

Tito Prašo dar 35 Mitionu 
Dolerių Paskolos

BELGRAD. — Jugosla- 
vijos Tito valdžia prašo 
Jungtines Valstijas, kad 
padėtų gauti 30 milionų 
dolerių paskolos iš Tarp
tautinio Finansų Fondo ir 
iš Pasaulinio Banko ir kad 
pati Amerika duotų Titui 
dar 5 milionus dolerių pa
skolos.

Amerikonai yra tikrieji 
Tarptautinio Fondo ir Pa
saulinio Banko valdovai.

Tito valdžia jau praeitą 
i rudenį gavo 20 milionų do-

SEOUL, Korėja. — Pie
tinės Korėjos valdžia sklei
džia paskalus, kad šiaurinė

lerių neva paskolos iš Jun
gtinių Valstijų.

Tito, norėdamas įtikti 
Amerikai, nuima centralinę 
savo valdžios kontrolę nuo 
didžiųjų fabrikų ir kitų

Korėja — Liaudies Respub- i pramonių Jugoslavijoje.
lika — parsamdžius Sovietų 
Sąjungai kelis uostus. Pa
sakoja, kad sovietiniai inži
nieriai jau pradėję plačius 
statybos darbus tuose uos- 

I tuose, esą, pritaikant juos 
| ne tik prekybiniams, bet ir 
kariniams reikalams.

SOFIJA. — Bulgarija 
taipgi pripažino Vietnamo 
respubliką.

vides, 22 kiaulides ir 65 pauk
štides.

TAUTOSAKA ĮRAŠOMA Į 
PLOKŠTELES

VILNIUS, 49-X1I-10 d. —
Prie Lietuvos Istorijos institu-

54 
trečiadie- 
pradžia 8 
Court St. 
dalyvauti

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Liet. Literatūros ' Draugijos 
kuopos susirinkimas įvyks 
n j, vasario (Feb.) 15 d., 
vai. vakare, vieta — 408 

Kviečiame visus narius
susirinkime ,nes turime svarbių da
lykų aptarimui .Taipgi kviečiarrfo ir 
tuos, kurie dar nesate nariais, atei
ti į šį susirinkimą ir įstoti į šią gra
žią apšvietos organizaciją, pasinau
dokite geromis knygomis ir .žurnalu 
Šviesa. A. S, sekr.

(26-27)

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergrcen 8-9770

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME TR PRITAIKOME 
AKINIUS

SO. BOSTON, MASS.
Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas 

rengia šaunų balių, sekmadienį, va
sario (Feb.) 19 d., kaip 2 vai. die
ną, 318 Broadway, So. Boston, Mass.

Gardūs kalakutienos pietūs su mu
zikalu programa. Bus “Broadway 
Kvartetas” ir kt.

Prašo visus atsilankyti ir Juo pa
gelbėti klubui užlaikyti visiems rei
kalingą užeigą. Lauksime visų.
Komitetas. (27-28)

MONTELLO, MASS.
Linksmas Kepurių Balius

ALDLD 6-ta kuopa rengia links
mą kepurių vakarą su šokiais, Taut. 
Namo' apatinėje salėje, 8 Vine St., 
pradžia '7:30 vai. vakaro, šeštadienį, 
vasario (Feb.) 18 d., įžanga 50c. as
meniui, prie to kiekvienas gaus gra
žią dekoruotą kepurę. Bus gera mu
zika šokiams. Namie gaminti gori 
valgiai. Kviečiame senimą ir jauni
mą į šį gražų pasilinkisminimą.
Rengimo Komisija. (27-29)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų kuopos susirinki

mas įvyks vasario (Feb.) 18 d., 
pradžia 7-tą vai. vakare, Liaudies 
name, 735 Fairmount Avė. Draugės, 
būtinai susirinkite visos* ,nes turė
simo prisirengti prie surengimo per
statymo veikalo “Trilypė Pora,” ku
rį perstatys brooklyniečiai, 18 d. 
kovo (March). Būtinai ateikite į šį 
susirinkimą. Sekr.

'(27-28)

3

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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. Ju vardai:

No. 1. Nuo dantų gėlimo ir ‘gums’ 
nesveikumo, kaina tik $1.00

1 No. 2. Reumatiškų, ir įvairių 
skausmų ..._.............. 1.25

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

“sinus” nosies ir 
nesveikumo ......... 1.25

niežėjimo odos, ar 
ivy", “rectum”. 1.25 

“piles”, greitai 
piles”, užsisenė-

tik $1.00

feet”, 
burnos

No. 4. Nuo 
. “poison

No. 5. Mostis nuo 
veikia ant “ 
jusiu ar naujų, pagelbės be 
pjaustymo, 
sivysčiusios 
Kaina tik

Su užsakymu
order ar čekį. Adresuokit:

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

Vietiniai galit ateiti 607 Broad St., 
Hartford.

jei dar nėra iš- 
į vėžio ligą.

.........................  2.50
siųskit ir money

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-796

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

■■IIIIIlBililMIIBIIIllllIBIl

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

RES. TEL.
HY. 7-3681

*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y..

❖ *

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
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NPHYorko^/^WZlrilov Iš LDS 1 Kuopos 
Nariij Susirinkimo

Niujorkas — 
Skersai-Išilgai

Mokytojai Bus 
Persekiojami

Aš BALSUOJU “Už”

pa-
Praėjusį šeštadienį visos 

Kultūrinio Centro salės, ku
rių šiuo metu yra keturios, 
buvo užimtos pramogomis-pa- 
rengimais bei kitokiais sambū
riais.

Majoras O’Dvvyer su žmo
na praėjusi sekmadieni grįžo 
iš atostogų Floridoje, kur ma
joras taisė savo sveikatą; jis 
sugrįžo sveikesnis, 
gerai ir pirmadienį 
darban.

jaučiasi 
jau stojo

NiujorkeVasario 13 dieną
nors, tiesa, 
antras snie- 
šia žiema, 
labai gražu 
kuriems sa-

ir vėl pasnigo, 
skystokai. Tai 
gas didmiesty j 
Sekmadienį buvo 
ir daug žmonių,
lygos leido, aplankė pajūrį.

Sekmadieni
Niujorke buvo 
omo Lincolno 
įvyko nemažai 
vių ir mitingų,
statulos (paminklo), esančios 
Union Aikštėje, buvo 
keletas vainikų.

minėtas Abra-
gimtadienis;

visokių pobū-
Pl’ie Lincoln^'

Pagaliau buvo viešai 
skelbta, jog neužilgo prasidės 
oficialus “raganų gaudymas” 
Niujorko mokyklų mokyto
juose.

švietimo tarybos preziden
tas Maximilian Moss pareiš- 

jkė viešai, kad neužilgo bus 
“tyrinėjami” “komunistai mo
kytojai” ir jie bus šalinami iš 
darbų, nepaisant to, l<ad vals
tijos aukščiausias teismas nu
sprendė, jog tai yra prieš- 
įstatymiška.

“Komunistais mokytojais” 
mūsų ,Švietimo įstaigų viršinin
kai apšaukia kiekvieną, kuris 
'yra progresyvių pažvalgų 
žmogus.

Iš karto manoma teisti-ty- 
rinėti vienas kitas mokytojas, 
o . vėliau, be abejojimo, bus 
teisiama ir daugiau.

Mokytojai yra griežtai nusi
statę prieš šį švietimo Įstaigų- 
viršininkų pasimojimą.

Senelis, Kuris Jau 
Nebeturės Laisvės

Susivedė
padėta

suėmė 
tu rėji- 
narko-

Federaliniai agentai 
du vyrus, kaltinamus 
me’ $2,000,000 vertės 
tiškų daiktų. Suimtaisiais yra:
Isidore Halitzer, 31 m. am
žiaus, ir Philip Shear, taipgi 
31 m. amžiaus. Abu buvo su
imti hotelyj McAlpin. Ieško
ma dar kai kurių suimtųjų bi
čiulių.

Third Avenue Transit Sys
tem, — busų kompanija, pra
dėjo vajų už tai, kad jai bū
tų leista pakelti važiuojan- 
tiem fėrą iki 10 centų. Kom
panijos propagandistai sako: 
pakėlus darbininkams - tar
nautojams algas, būtinai esą 
reikalinga pakelti važiuoto
jams fėras.

Jefferson School of Science 
patalpose pirmadienį įvyks 
pagerbimo pobūvis negrų ra
šytojui, Harry Haywood, pa
rašiusiam veikalą “Negro Li
beration.” Tai bus, beje, at
žymėsimas ir Negrų Istorijai 
Populiarinti Savaitės, 
mos tarp vasario 12 ir

ruoši a-
22 dd.

Valstijos seimelio narys, 
brooklyniškis demokratas, ga
mina seimeliui įstatymą, pa
gal kurį būtų uždrausta staty
ti vasariški kino teatrai 
(drive-in theatres), i kuriuos 
vasarą žmonės
mobiliais ir sėdėdami automo- mus, 
biliuose stebi filmas.

Wį

$

Mr.Edward Kutken, sūnus 
ir Mrs. Stanley ir Nellie Rut
ken, susivedė su Dorothy 
Weis, dukra Mr.'ir Mrs. Char
les Weis, iš Woodhaven. San
tuoka įvyko vasario 11. Pa
buvoję su giminėmis ir drau
gais pokilyje, suruoštame Ho
mestead Hotel, Kew Gardens, 
jaunieji išvyko į Lake Will
iams, Adirondack kalnyne, 
savaitei laiko pažaisti ten 
dabar ^populiariu sportu — 
pasklandyti slidėmis.

Sugrįžę apsigyvens 21 Nor
wood Ave., . Brooklyne (East 
New York). Edwardas sykiu 
su tėvu, plačiai žinomuoju bu
vusiu Lituanica Restauranto 
savininku, užsiims dabar ben
drai užlaikomoje dailioje, 

| jaukioje vynų ir degtinių par
duotuvėje —Greenwood Wine 
& Liquor Store. Ju krautuvė 

■ randasi ties pat BMT Jamaica 
j linijos lllth Street stotimi. 
8107 lllth St., Richmond 
Hill.

Edwardas, nors dar jaunas 
amžiumi, yra baigęs U. S. 
Coast Guard Academy, New 
London, Conn., ir išbuvęs ke
letą metų veiklioje tarnyboje. 
Įstojo karo laikotarpiu, 1943 
metų liepos mėnesj, pasiliuo- 
savo 1949 metų rugpjūčio.

Linkime jauniesiems laimės 
< poroje ir bendrai gyvenime.

R.

šiemet, sakoma, 20,000 šei
mų, gyvenančių lūšnynuose, 

vyksta auto- galės kraustytis į naujus na- 
pradedamus ar baigia-

. mus statyti Niujorke.

DABAR NAUJOJ VIETOJ

Perkant ar parduodant namus, kreipkitės pas
■- *-»»v

ORMAN & MICHELSON
REAL ESTATE INSURANCE

111-15 JAMAICA AVENUE
Richmond Hill 18, N.xY.

Telefonas: Virginia 9-0842

MES JUM PATARNAUSIME
★ Kada norite parduoti savo namą—mes surasime pirkėją.
★ Pirm negu pirkslte namą, kreipkitės pas mus. Mes turime šimtus 

namų ant pardavimo įvairiose apylinkėse ir su tuščiais butais.
★ Jei norite Išnuomuoti (renduoti) apartmentą ar kambarius. Su

rasime gerus nuomuotojus. Jums nieko nekainuos.
★ Pas mus galite bile ką apdrausti (inšurinti).
★ Mes atnaujiname Išsibaigusią apdraudą.
★ Pildome INCOME TAX blankas.
★ Notary public patarnavimas.

KALBAME LIETUVIŠKAI

šachmatininkų 
tas sumanymas 
balsuoju “už”, 

sportas. Jis yra 
Vieniems patin-

Drg. V. Kazlauskas įnešė, 
o d. R. tvirtai parėmė suma
nymą, kad Kultūriniame Cen
tre būtų organizuojamos če- 
kerininku ir 
grupės. Man 
patinka ir aš

Sportas yra 
visokių rūšių,
ka vienoks sportas, kitiems ki
toks. Lošimas čekeriais arba 
šachmatais yra gana gražus 
sportiškas savo gabumų iš
bandymas. Ypatingai šachma
tai reikalauja smegenų paju
dinimo.

Laikas nuo laiko ir man 
užeidavo didelis noras išmokt 
šachmatais lošti. Taisykles, 
rodos, paviršutiniai jau sup
rantu. Bet kas iš to? šiek 
tiek daugiau įgudęs šachmati
ninkas suraito mane į keletą 
minučių. Didžiausia sarmata. 
Bet ką tu žmogus padarysi, 
kad daugiau nepajėgi. O kita 
bėda, tai kad tarpe lietuvių 
šis sportas yra labai toli nus
tumtas, tik labai, labai retas 
lietuvis jį supranta ir mėgsta. 
Tokiam Brooklyne, pavyz
džiui, visus lietuvius šachma
tininkus gal ant rankų pirštų 
suskaitytum.

Kaip ten nebūtų, jeigu Kaz
lauskas ar kas kitas griebsis 
darbo čekerininkų bei šach
matininkų grupes Kultūri
niam Centre organizuoti, la
bai gerai padarytų. Gal reikė
tų pagarsinti, kad tokią ir to
kią dieną įvyks organizacinis 
susirinkimas ir pažiūrėsime, 
kiek sportininkų atsilieps, tai 
yra, 
riais
ateis prisidėti.

Neišmokęs Šachmatininkas.

kiek interesuosis čeke-
arba šachmatais, jog

Nelsonas Casell yra 72 metų 
amžiaus. Jis sakosi, jog esąs 
Amerikos indijonas (indėnas) 
ir praėjusią savaite Brooklyno 
apskrities teisme buvo teisia
mas už tai, kad jis praėjusių 
metų gruodžio 26 dieną ryžo
si apvogti namus po num. 
3448 Bedford Ave., Brookly
ne.

ir 
ti

Jis buvo pagautas ir Įka
lintas, na, ii- teistas. Jis bu
vo teistas prie teisėjo Leibo- 
witz’o.

Teisme Casell atsisakė nau
dotis advokatu, kurį jam val
džia siūlė; jis pats save gynė.

Bet gintis jam buvo sunku, 
kadangi Casell jau tris kartus 
buvo baustas už kriminalybes. 
O Niujorko valstijoje yra toks 
Įstatymas: jei asmuo tris kar
tus jau yra-buvęs teistas, tai 

'ketvirtuoju teisimu, jei jis pri
pažįstamas kaltu, yra automa
tiškai smerkiamas visam am
žiui kalėti.

Panašiai
Casell’iu.
tas kaltu, na, ir jam, atrodo, 
teks sėdėti visą jo amžių ka
lėjime.

O jis jau yra sėdėjęs kalė
jime net 38 metus.

žinoma, Casell, kaip atrodo, 
jau yra seno amžiaus žmogus, 
tuo būdu neilgai jam teks, ir 
kalėt.

Bet tai yra dar vienas Įro
dymas, jog kriminalybes ne
apsimoka atlikti, kaip sako 
anglai.

pakalbėjo

buvo ir su Nelsonu 
Jis buvo pripažin-

19
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KAS LINK ŠACHMATŲ
Noriu pažymėti, kad šach

matų žaidimas yra ląbai se
nas, kaip sena Kinų praeitis, 
šis žaidimas yra kilęs iš Kinų, 
kurį žaizdavo ano laiko išmin
čiai ir labai mėgdavo Indų ! 
macharadžai (valdovai).- Vė
liau šis žaidimas persimetė į 
visą Orientą, tai yra iš didžio
sios Aziios Į mažąją Aziją.

Iš Turkijos šis
persimetė Į Europą. Apsčiai 
šachmatais žaidžiama Rusijoj 
ir ten rado plačią dirvą.

Vėliau šis žaidimas išsipla
tino ir po kitas Europos šalis.

Taigi šachmatų žaidimas 
yra ištikro labai įdomus ir 

. sudėtingas žaidimas, ir kuris 
išmoks žaisti, nesigraudins.

šachmatininkas B.

30 Meh: Kalėjimo už 
Moters Nužudymą

nusmerktas 
gyvos galvos 
kad, jis ka

sė n u te Mrs.
metu

žaidimas
prašė

Be Darbo, Vaikai 
Apleisti—Suimtas

Edwin Higbie, gyvenąs 
j Howard Beach, Queenseje, 
tapo suimtas ir patalpintas 
kalėjiman už savo dviejų vai
kų, berniukų, apleidimą. O 
jis juos apleido dėl to, kad 
neturi darbo, neturi pinigų, 
neturi žmonos — jis našlys,— 
kas vaikučius geriau pridabo
tų.

Ką teismas šiame reikale 
pasakė, šiuos žodžius rašant, 
dar nėra žinoma.

William 
paduo- 

švietimo 
kad jis,

Atsisakė Tyrinėti
Prieš profesorių 

Knickerbockerį buvo 
tas skundas valstijos 
departmentui dėl to,
profesorius, yra anti-semitas, 
sakė skundėjai. Bet valstijos 
švietimo departmentas atsisa
kė veikti, atsisakė profesorių 
tyrinėti.

Knickerbocker moko City 
College (Miestavoję Kolegijo
je).

Benjamin Levine, 75 metų 
amžiaus vaistininkas, tapo už
pultas nežinomų piktadarių, 
apmuštas ir pašautas. Jis bu
vo užpultas vaistinėje, 689 
De Kalb Avė., Brooklyne. Jo 
padėtis kritiška.

John Edward -Felton, langų 
valytojas, tapo 
nuo 30 metų iki 
kalėjimo už. tai, 
daise nužudė
Margaret Timothy, 87 
amžiaus.

Nuteistojo advokatas 
jam pasigailėjimo, sakyda
mas, jog Feltonas, užmušda
mas senutę, nežinojęs, ką be
darąs. Teismas įvyko General 
Sessions, pirmininkaujant tei
sėjui James G. Wallace’ui.

įsakė Pakelti

Arbitracinė komisija, spren
dusi Third Ave. Transit Kor
poracijos ginčą (dėl algų) su 
darbininkais nutarė, kad kom
panija pakeltų 
ir tarnautojams 
valandai algas.

Iš viso šioje

darbininkams
po 6 centus

busų, 
Ave-

kompanijoje 
dirba 3,700 darbininkų. Kom
panija yra savininkė 
kursuojančiu Trečia 
nue, Manhattane. Tai
didžiausia busų kompanija 
Niūjorke.

Darbininkai, beje, gaus ir 
kitokių lengvatų, be kitų—ap
mokamas atostogas po 2 bei 
tris savaites per metus.

Kompanija dabar šitaip sa
ko : gerai, mes pakelsime dar
bininkams algas, bet reikalau
sime teisės pakelti važiuotos 
fėrą iki 10 centų.

IŠRINKTI NAUJI 
TARYBOS NARIAI

Society of New York Hos
pital išrinko į savo tarybą du. 
naujus narius, William A. M. 
Burden ir Louis M. Loeb. Mi
nėtoji Draugija užlaiko New 
York Ligoninę, taipgi jos sky
rių White Plains mieste.

RANDA VOJIMAI
Išnuomuojama du kambariai, 

dviem vyrams ar dviem merginoms. 
Kreipkitės tiktai šeštadieniais ir 
sekmadieniais visą dieną. T. Yuske- 
vičiene, 298 Irving Ave., Brooklyn, 
N .Y.

M. S. P.

(Buyauskas)

TONY’S

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Vasario 11, 1950

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

na- 
ir 

kad
su-

Joseph Zeidat Jr., prop
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS x

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-R174

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS < 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Katalikų kunigas Alfred 
Barrett, jeuzitas, pareiškė, 
jog katalikų spauda nepriva
lanti garsinti • filmos “Strom
boli.”

Telefonas
EVergreen 4-7729

ir gėrimų. Tikiėtus prašome 
įsigyt iš anksto. Kaina tik 
$'2.50.

Sekantis susirinkimas įvyks 
kovo 7 d., ALP Kliubo sve
tainėje, 280 Union Avenue, 
Brooklyne.

Prašome visas ir visus 
rius pasižymėti tą dieną 
naują susirinkimo vietą, 
nepamirštumėt, nes tame
sirinkime bus skaitoma Dr. J. 
J. Kaškiaučiaus parašyta pa
skaita “Vis. Tie Mūs Viduriai.” 
Taipgi galėsite atsivest ir sa
vo draugus bei pažįstamus.

S.

Priešinasi Filmai 
“Stromboli”

ši fiima yra daryta Italijoje 
ir joje, filmoje, vyraujančią 
rolę turi Ingrid Bergman. Dėl 
pastarosios aktorės skandalas 
keliamas dėl to, kad ji, neišsi
tuokusi nuo savo vyro, su kitu 
vyru, Italijoje, susilaukė kūdi
kio, berniuko, kurio tėvas yra 
filmos režisierius.

Vasario 7 d. ALP Kliubo 
svetainėje, 280 Union Avė., 
Brooklyne, atsibuvo mėnesinis 
ir tuom pačiu kartu, nepapras
tas susirinkimas. Nepapras
tas tuomi, kad šiame susirin
kime nominavome kandidatus 
Į LDS Centro Komitetą.

Narių atsilankė skaitlingai 
visi jautėsi Jabai patenkin- 
nauja vieta susirinkimams. 
Iš finansų sekretoriaus ra

porto pasirodė, kad nariai su 
pradžia metų labai gerai mo- 
kasi duokles, nes susispenda- 
vusių narių veik nėra. Ligo
nių irgi tik viena — Amilija 
Simonavičienė, kuri jau seno
kai serga.

Rengiantis prie nominacijų, 
draugas Gasiųnas, LDS prezi
dentas, trumpai
apie LDS svarbiuosius daly
kus ir ragino narius nomi
nuoti kuo daugiausiai naujų 
narių kandidatais į Centro 
Komitetą. Pirmos kuopos na
riai tą ir padarė.

Štai pasekmės nominacijų: 
Prezidento vietai: R. Mizara

balsų. J. Grubis 5 balsus, 
Matulis 2 balsus, A. Velič- 
2 balsus.
Vice-prezidento vietai: Moc-

kaitis 6 balsus, A. Velička 15 
balsų, V. Čepulis 5 balsus.

Antro Vięe-prezidento vie
tai: Frances Jurgeliūtė (iš 
Chicagos) 7 balsus, Mary 
Dobinis 6 balsus, Anna Jakš
tienė 10 balsų.

Sekretoriaus vietai: K. Pe- 
trikienė 18 balsų, V. Čepulis 
3 balsus, J. Siurba 2 balsus, 
II. Jeskevičiūtė 2 balsus.

Iždininko vietai: J. Weiss 
13 balsų, J. Grubis 8 balsus, 
V. Čepulis 5 balsus.

Daktaro kvotėjo vietai: 
Petras Gustaitis 21 balsą, 
Palevičius 4 balsus.

Iždo globėjų vietai: A. 
manas 22 balsus, K. Petrikie- 
nė 19 balsų, S. Kuzmickas 14 
balsų, H. Jeskevičiūtė 12 bal
sų, A. Matulis 12 balsų.

Kuopos vakarienė įvyks 18 į 
d. vasario, Liberty Auditorijos I 
svetainėje. Bus skanių valgių |

Dr.
Dr.

Pranešimas
RICHMOND HILL, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
jvyks trečiadienį, vasario (Feb.) 15 
d., pradžia 8 vai. vakare, Kultūri
niame Centre, 110-06 Atlantic Avė. 
Visi nariai būkite šiame susirinkime, 
nes pereitame susirinkime likosi ne
išspręstas vienas svarbus reikalas. 
Kviečia Valdyba. (26-27)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

z Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

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.

Pasekmingas 
Nusileidimas

TWA kompanijos lėktuvas, 
bekylant iš Pittsburgho aero
dromo, sutiko nelaimę: spro
go jo padanga (tire). Lėktu
vo vairuotojas, kapitonas Re
ginald Plumridge, tačiau nu
sitarė skristi Niūjorkan ir žiū
rėti, kas bus.

Lėktuvas pasiekė La* Guar
dia aerodromą pasekmingai, 
bet vairuotojas, žinodamas, 
kas gali atsitikti, lėktuvo ne
leido ant žemės, kol baigėsi 
gazolinas. Jis skraidė vir
šuje aerodromo ilgokai. Kai 
baigėsi gazolinas, tuomet jis 
atsargiai leidosi žemyn ir nu
sileido gerai. 18-ka pasažie- 
rių, buvusių lėktuve, matyt, 
net nežinojo, kad jie buvo ne
menkame pavojuje.

Gražios Priimtuvės
Praėjusį penktadienį Brook-, 

lyno Academy of Music įvyko 
viešos ir gražios priimtuvės, 
suruoštos Mrs. Ada B. Jack- 
son. Jinai neseniai grįžo iš 
Kinijos. Mrs. Jackson yra žy^ .

i mi visuomenininke ir veikėja, ' 
\ dirbanti daugiausiai tarp ne- 
) grų.

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

L5487
Stanley Rutken & Edward Rutken 

(Rutkunai) Savininkai

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

8707 lllth 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, Rutkunai 
jums likerius.

viso- 
atveža

Matthew A 
BLAUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME

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

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

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

'JT TDTFQ D A D 411 GRAND STREET /Ali o o Alt Brooklyn, n. y.

PEIST LANE
DRUGS, Inc

405 So. 4th Street 
Cor. Hewes St. 

BROOKLYN, N. Y.

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

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

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

TELEVISION

Petras Kapiskas
PALAIKO'

Bar & Grill




