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Atsidarė Teismas prieš Komunistų Vadus
p)

Ameri-

Amerikos Laisvė Patraukta Teisman, Sako Daily Worker

Fosterio liga pavojinga, tai | ^ja taikytis su komunistais-

o

Bet su juo 
kas atsiti-

teismo vadai bandys atidė
ti tik Fosterio tardymą, bet 
teis kitus 11.

liaudininkais, nepaisant jų , 
išstatytų griežtų sąlygų.

Truma- 
prisipa-.

Karčiausia Tiesa.
Kvaila Pasaka.
Smetonos Agentas. 
Ko Gi Jie Siekia? ,
Use Koch ir Drazdauskas. 
Užteko Dvieju Apgavysčių.

Rašo A. > BIMBA

Mūsų vyriausybė padarė 
didžiausią klaidą, susėdėdama 
su Kinijos Ciang Kai-šeko dik
tatūra. Dabar tai visi mato. 
Viena, kad mes sukišome bi
lijonus doleriu ; antra, prida
rėme baisiausios žalos Kinijos 
žmonėms, 
būtu beveik 
būtų buvus 
kos parama

Šio civilinio karo 
nebuvę, jeigu ne
teikiama 
čiangui.

Bėt ar prezidentas 
nas ir gen. Marshall 
žins prie tos klaidos? Vargiai.

Kas liečia čiangą, tai jo 
parsidavimas Amerikai jam 
labai skaudžiai atsirūgs. Tie
sa, jis, jei panorės, galės at
bėgti Amerikon, ir čia susiras 
šiltą prieglaudą, 
gali atsitikti tas,
ko su Hitleriu ir Mussoliniu.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stag# 2-8878

Vienas labai didelis galvo
čius be galvos Keleivyje pri
simygęs tvirtina, kad Tarybų 
Sąjungos darbininkas uždir
ba tik vieną dešimtąją dalį 
to, ką uždirba Amerikos dar
bininkas.

Ar tuo tiki patys K. redak
toriai ?

žinoma, kad netiki.
Padarykime pavyzdį. Ame

rikos darbininko vidutinė al
ga lai bus 50 dolerių savaitė
je. Dešimtoji tos algos dalis 
bus viso labo tik penki do
leriai.

Kaip ilgai darbininko šeima 
galėtu tais penkiais doleriais 
pragyventi, neišmirus badu ?

Tuo tarpu milijonai ir mi
lijonai Tarybų Sąjungos žmo
nių gyvena, ir atlieka milži
niškus šalies atstatymo dar
bus. Jokio nei bado, nei al
kio šalyje nėra.

Amerikon pribūna ir sme- 
tonininkas Dr. B. T. Dirmei
kis, buvęs Smetonos Lietuvos 
Aido redaktorius, per daug 
metu Ištikimai Smetonai 
kas laižęs.

Dirmeikis atsimena 
rojiškus laikus.’ Jam
šiai nepatinka naujoji Lietu
va. Jis jokiu.būdu negali su
prasti, kad Lietuvos liaudis 
gali labai gražiai apseiti 
tokių sutvėrimų,- kaip jis 
Smetona. •

ran-

tuos 
b a i-

be
ir

Klerikalų, 
smetonininku 
d ė skyrius 
Lietuvos.

irmenševikų 
laikraščiai įsive- 

žinios iš Tarybų 
Bet tai ne žinios,

o melai fr prasimanymai.
Ką jie mano pasiekti? 

vieną dalyką: dar labiau 
mulkinti savo jau ir taip 
laimingus skaitytojus.

Tik 
ap- 
ne-

Dirva džiaugiasi, kad ape
liacijų teismas paleido Draz- 
dauską, kurį anglų teismas 
buvo nuteisęs pakorimui už jo 
darbus karo metu.

Betgi buvo panašiai paleis
ta ir Use Koch. Tačiau jos 
paleidimu piktinasi- kiekvie
nas padorus amerikietis.

Dabar jau tokia mada an
glų ir amerikiečių zonose: 
naciai ir jų agentai paleidžia
mi nuo atsakomybės už jų 
kruvinus darbus Hitlerio 
viešpatavimo ir karo metu.

Kinijos komunistai puikiai 
pasimokė iš savo santykių su 
Čiangu. Jis juos apgavo prieš 
1927 metus, kai buvo suda
rytas bendras frontas, 
juos vėl apgavo tuojau po 
Antrojo Karo; kai generolas 
Marshallas įkalbėjo jiems su
sitarti su čiangu.

Tos visos sutartys pasirodė 
čiangui nevertos nė to popie- 
rio, ant kurio jos buvo para
šyto^.

Dabar komunistai jam at-

Jis
i

Bus Išlaisvinta ir 
Vakarų Vokietija, Sako 
Socialistų Vadas

Berlin. — . Vokiečių So
cialistinės Vienybės Parti
jos vadas Walter Ulbricht 
masiniame susirinkime svei
kino komunistų laimėjimus 
Kinijoje ir pareiškė:

— Ateis laikas, kad tai
kos, demokratijos ir socia
lizmo jėgos taip pat atkovos 
vakarinę Vokietiją (užimtą 
anglų-amerikonų ir francū- 
zų). , •

Kalbėdamas 100,000 žmo- 
nių susirinkime, Ulbrichtas 
sakė:

— Nuo vokiečių miesto 
Magdeburgo iki Tientsino 
(Kinijoj) pasaulis jau‘iš
laisvintas nuo imperialistų 
viešpatavimo.

Prakeiksmas tiems, kurie 
užgiria okupantų valdžią 
vakarinėje Vokietijoje!

New York. — Federalis 
apskrities teismas pirma
dienį pradėjo tardymus 
prieš 12 Komunistų Parti
jos vadų. Jie kaltinami, kad 
1945 m. perorganizavo Po
litinę (browderinę) komu
nistų Sąjungą į Komu
nistų Partiją.

Specialė fėderalė grand 
džiūrė liepos mėnesį pernai 
įkaitino Komunistų Parti
jos pirmininką Wm. Z. Fos- 
terį, jos sekretorių Eugene 
Dennisą ir 10 kitų komunis
tų vadų už tai, kad:

Jie “suorganizavo Komu
nistų Partiją kaip draugiją, 
grupę ir sąjungą asmenų, 
kurie moko ir šaukia nu
versti ir sunaikinti Jungti
nių Valstijų valdžia jėga ir 
prievarta.”

Todėl jie teisiami, esą, už 
“suokalbį” prievartos veik
smais nuversti šios šalies

Jie Teisiami už Komunistų
_____ •

Partijos Perorganizavimą
Ir Marksizmą - Leninizmą

5,000 Žygiuotoje už 
Laisvę Washingtone

Togliatti Pareiškė, Kad 
Galima Būtų Išvengt Karo

Washington. — Suvažia
vo į Washingtoną apie 5,000 
Žygiuotoji! už Laisvę. Jie, 
vadovaujant Pilietinių Tei- 
siųx Kongresui, atkeliavo iš 
daugelio valstijų.

Žygio už Laisvę dalyviai 
— unijistai ir pilietinių ir 
kultūrinių organizacijų de
legatai — ypač reikalauja 
panaikint bylą prieš 12 ko
munistų vadų ir išleist įsta
tymą dėl teisių lygybės ne
gram su baltaisiais. Tuo 
tikslu jie lanko senatorius ir 
kongresmanus ir daro spau
dimą valdžiai.

Žygiuoto jų susirinkimuo
se Washingtone pasižadėjo 
kalbėti ir keli pažangesni 
Jungtinių Valstijų Kongre
so nariai.

Roma. — Italijos komuni
stų vadas Palmiro Togliatti, 
kalbėdamas didžiame masi
niame susirinkime Bolognos 
miesto teatre, griežtai už
ginčijo pasakas, būk Sovie
tai planuoja revoliucinį ka
rą pasauliui užvaldyti.

Jisai smerkė tuos, kurie 
tvirtina, būk- karas neišven
giamas. Togliatti pabrėžė, 
kad kapitalistiniai . vakarų 
kraštai galėtų ramiai sugy
venti ir bendradarbiauti su 
Rusija, jeigu jie to norėtų.

---------- i-----
Bombanešio Nelaimėj Žuvę 
Daug Amerikiečių

valdžią.
Komunistinis dienraštis 

New Yorko Daily Worker 
vadina pačią bylą prieš ko
munistu vadus suokalbiu 
prieš amerikiečių laisvę; sa
ko:

— Valdžia nuduoda, būk 
teisiama tiktai; 12 Komunis
tų Partijos vadų. Iš tikrų
jų gi pati Amerika patrauk
ta teisman šį rytą.

Šie komunistai teisiami 
pagal apgavingą įkaltinimą. 
Jie neteisiami už 
bent kokį veiksmu. 
Jie teisiami už tai, kad 1945 
m. suėjo perorganizuot Ko
munistų Partiją. Jiems grę- 
sia 10 metų kalėjimo dėl to, 
kad jie nutarė “mokyti iy 
skelbti” socializmo mokslą, 
Marksizmą - Leninizmą.

Valdžia tikisi, kad žmo
nės užmirš, jog Komunistų' 
Partijos uždraudimas bet 
kurioje šaly visuomet reiš

kė policinės valstybės tiro
niją ir fašizmą. Atsiminkite 
nacių Vokietiją, pasižiūrėki
te į fašistinę Ispaniją, Por
tugaliją, Graikiją ir į mili
taristinę Japoniją. Kuomet 
jie uždraudė Komunistų 
Partijas kaip “krirhinalį” 
nusikaltimą, tai kartu pa
naikino ir paskutinius pa
dorumo likučius.

Šis teismas prieš Ameri
kos komunistus yra suokal
bis nušluoti Jungtinių Vals
tijų Konstituciją.'

Juos įkaitino už pavojin
gas mintis' džiūrė, kurią pa
rinko agentai Wall Stryto 
šaltojo karo bankų. Džiūrės 
nariai buvo parinkti iš tur
tingųjų. Negrams, žydams 
ir darbo žmonėms buvo tik
sliai užkirstas kelias į tą 
džiūrę.

Kas Juos Teis
Pačiam teismui taipgi pa

rinkta džiūrė iš turčių ir

atžagareivių profesionalų. 
Teismo pirmininkas Harold 
R. Medina ir Jungtinių Val
stijų prokuroras - kaltinto
jas John F. X. McGohey 
taipgi iš anksto parodė 
priešingą kaltinamiesiems 
nusistatymą. »

Kaltinamųjų advokatai 
todėl reikalavo pakeisti tei
sėją Mediną ir reikalauja 
atmesti priešišką džiūrę, o 
bepusiškai sudaryti naują 
džiūrę iš piliečių bendrai.

' i
Serga Fosteris

Reikalaujama atidėti tei
smas, nes širdies liga serga 
pirmasis kaltinamųjų, Wm. 
Z. Foster, ir tardymas gręs- 
tų jo gyvybei.

Pranešama, kad jei gydy
tojų liudijimas parodys, kad

Burmiečiai Šaukia Boikotuot 
Holandus Užpuolikus

Pietų Afrikos Riaušėse 
Užmušta 105

London. Į Škotijos kal
nus nukrito milžiniškas A- 
merikos bombanešis, “le
kiančioj! tvirtovė”. Jau ra
sta kūnai'šešių žuvusių jan
kių. Manoma, kad užsimu
šė dar keliolika.

Tas bombanešis skrido iš 
Anglijos į Islandiją.

SUTRUPĖJO ČIANGO HUAI 
UPĖS APSIGYNIMO LINIJA

Nanking, Kinija. — Sui
ro Čiang Kai-šeko tautinin
kų apsigynimo linija paliai 
Huai upę. Tautininkai, 
vengdami apsupimo iš ko
munistų - liaudininkų pu
sės, atšaukė savo kariuo
menę iš Pengpu, 100 mylių 
šiaurvakarėj nuo sostinės 
Nankingo, ir subūrė liku
sias savo jėgas ties Čuhsie- 
nu, tik 40 mylių į šiaurės 
vakarus nuo Nankingo.

Tautininkų komandierius 
Peipinge, gen. Fu Tso-yi

mėgina išsiderėti tūlas są
lygas dėl pasidavimo apgu
lusiems miestą komunis
tams.

Amerikiniai koresponden
tai praneša, jog komunis
tai bet kurią dieną gali 
šturmu užimti senąją sosti
nę Peipingą.

Teigiama, kad po keleto 
dienų liaudininkai - komu-

Rangoon, Burma. — Val
dančioji Burmos partija, 
Priešfašistinė Laisvės Są
junga, užgyrė valdžios įsa
kymą boikotuot visus holan- 
dų laivus ir lėktuvus, atsi
sakyti nuo bet kokių aptar
navimų jiems. •

Tos partijos • priimta re
zoliucija pasižada remti in
donezų respublikos kovą 
prieš holandus užpuolikus ir 
Vietnamo karą dėl tautinės 
nepriklausomyb ės nu 
Francijos.

Amerika Stabdo ir Miltų 
Siuntimą Čiang Kai-šekui ■

Čiango Tautininkai 
Galvatrūkčiais Bėga 
Nuo Liaudininkų

Nanking, Kinija. —Čiang 
Kai - šėko tautininkų ka
riuomenė nuo Huai upės 
galvatrūkčiais bėga 300 my
liu frontu link didžiausios 
Yangtze upės, į pietus.

Teigiama, kad 300,000 
liaudininkų - komunistų ar
mija pasiruošus sutriuš
kinti tautininkų kariuome
nę, jeigu jie mėgins ginti 
šiaurinius Yangtze krantus. 
Sostinė Nankingas stovi 
pietinėje tos upės pakrantė
je.

New Yorko’Herald Tri
bune korespondentas pra
neša, kąd baigia susmukti 
tautininkų armijos ūpas ir 
visur girdėt kalbos, kad rei-

%

Bando Sulipdyt Naują 
Graikijos Kabinetą

Durban, Pietų Afrika.— 
Kruvinos riaušės tarp vieti
nių zulų negrų ir indusų iš 
čia paplito ir Johannesbur- 
ge ir kituose Pietų Afrikos 
miestuose. Suskaityta jau 
105 užmušti ir 600 sužeistų 
iš abiejų pusių.

• Riaušės pradiniai kilo 
kaip negrų protesto demon
stracijos prieš juodosios 
rinkos plėšikus, kurių dau
guma yra indusai. Riauši
ninkai kaujasi peiliais, 
bombomis ir šaunamais gin
klais.

Nužiūrima, jog pati pro- 
naciška PĖftų Afrikos val
džia pakurstė kruvinus neg
rų - indusų susidūrimus, 
kad lengviau būtų baltie
siems anglams - holandams 
išlaikyti pavergtus negrus 
ir indusus.

Per kelis paskutinius mė
nesius augo judėjimas dėl 
indusų-negrų vienybės ir 
kovos už pilietines teises.

Jankiai - Anglai Nori Pa
verst Vokiečius Vergais
Duesseldorf, Vokietija. — 

Max Reimann, vokiečių ko
munistų vadas vakarinėje 
Vokietijoje/ pareiškė masi
niame susirinkime, kad an
glai - amerikonai siekia ten 
taip pavergti ir išnaudoti 
vokiečius, kaip Kinijos po
nai sutrempė ir engė var
ginguosius “kūlius”.

Anglai ruošia teismą Rei- 
mannui jau už pirmesnę jo 
kalbą prieš juos. ,

Lake Success, N. Y.—Ho- 
landijos atstovas JuUgtin. 
•Tautom užreiškė, būk jos 
neturi teisės kištis į hol'an- 
dų kam prieš Indonezijos 
respubliką.

ORAS.—Bus šalčiau.

Brussels'. — Belgija tik 
su pusdevinto miliono gy
ventojų turi 1,150,000 pri
klausančių unijoms darbi
ninkų.

sako: Užteko dviejų apga
vysčių. šį sykį turėsi skau
džiai atsakyti už savo krimi- 
nalystes.

Nanking, Kinija.-— Pra
nešama, jog kinų komunis
tai sutelkė 200,000 armijos 
šturmuoti tautininkų sosti
nę Nankingą.,,

Washington. — Marshallo 
plano administratorius Pau
lius Hofmanas įsakė sulai- 

nistai paims ir Tangku uo-| kyt miltų ir kviečių siunti
mą Čiang Kai-šeko tauti
ninkams Kinijoje; bijo, kad 
miltai ir kviečiai gali pa
kliūti į pergalingų liaudi
ninkų rankas. -

(Liaudininkai kovoja žy
mia dalim atimtais iš tauti
ninkų amerikiniais gink
lais.)

stamiestį, netoli į pietų ry
tus nuo savo užimto did
miesčio Tientsino.

Athenai, Graikija. — Pe
šasi vadinamų neva liberalų 
ir monarcho - fašistų vadai, 
verždamiesi į busimąjį nau
ją Graikijos ministrų kabi
netą. Karalius Paulius pasi
šaukė dešimtį partijų vadų 
ir užreiškė, kad jeigu jie 
nesusitars dėl naujo minis
trų kabineto, tai jis pats 
sudarys “stiprų” kabinetą.

Praeitos savaitės pabai
goj sugriuvo senasis minist
rų kabinetas, kurio prem
jeras buvo neva liberalas 
Them. Sofulis. Pranešama, 
jog dabar brukasi į premje-. 
rus atviras monarcho-fašis- 
tas Konst. Tsaldaris, ligšio
linis užsienio reikalų minis
tras.

Fašistai skelbia, kad jie- 
atgriebę nuo partizanų Na- 
ussa miestą. \

•j

IZRAELIS TAR 
TRIM ARABŲ

Tel^ Aviv, Izraelis.—- Tei
giama, kad sklandžiai eina 
Rhodes saloje derybos tarp 
Izraelio ir Egipto atstovų 
dėl santaikos Palestinoje. 
Daryboms ■ tarpininką uj a 
Jungt. Tautų pasiuntinys 
dr. Ralph Bunche. Sustab
dyti mūšiai iš abiejų pusių, 
kol tęsis derybos.

Prasidėjo pasitarimai dėl 
paliaubų 'tarp Izraelio, iš 
vienos pusės, ir Lebano ir 
Transjbrdano, iš antros.

IASI $V 
KRAŠTAIS

Izraelis, reikšdamas .drau
giškumą, ištraukia savo ka
riuomenė iš keturių pasie- 
ninių Lebano kaimų, o Le- 
banas atšaukia Savo karei
vius iš Izraelio žemės pasie- 
ninio ruožtuko, šiaurinėje 
Galilėjoje.

Neoficialiai pranešama, 
kad dvi kitos arabiškos val
stybės, Syrija ir Irakas, 
tur būt, siųs savo atstovus 
į taikos derybas su Izraelie
čiais Rhodes saloje.

Holandai Nepaliuosuoja Indonezų Vadų
Batavia, Java.— Jungti

nių Tautų tarpininkų komi
sija atrado, kad holandai 
laiko kaip kalinius Indone
zijos respublikos premjerą 
Mohammedą Hattą ir pen
kis kitus aukštus jos valdi
ninkus. • '

Holandai laužo Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos į- 
sakymą paliuosuot suimtus 
indonezų respublikos vadus.

Holahdijos atstovas Jan

o

Paleistas Josephson 
Kovos už 12 Komunistą

Detroit — 10 mėnesių iš
laikytas federaliame kalėji
me Milane, Mich., žymus 
advokatas Leonas Josephso
nas jau tapo paleistas, ir 
tuojau pasižadėjo padėti 
ginįi 12 teisiamų komunistų 
vadų. .

Josephsonas buvo vienus 
metus nuteistas kalėti už 

_______  tai, kad “paniekino” kong- 
Van Royen melavo Saugu-! Išmanų Neamerikinės Vei-
mo Tarybai, būk tie vadai 
“laisvai” laikomi 4,000 ket
virtainių mylių saloje Ban-

Jungt. Tautų atstovai ra
do juos užrakintus dviejuo
se kambariuose.

Kitus du indonezų vadus, 
prezidentą Soekarno ir bu
vusįjį premjeru Sutaną Sja- 
hrirą, holandai laiko kaip 
belaisvius Sumatros saloje.

i klos Komitetą — atsisakė 
duoti komitetui atsakymą į 
klausimą: — Ar esi ar bu
vai komunistas?

— 15 nacių kalinių fakti- 
nai valdė visą kalėjimą, — 
sako Josephsonas. —% Kalė
jimo apšvietos skyriaus gal
va buvo nacis grafas, kuris 
dėstė konstitucinę Ameri
kos istoriją.

Josephsonas buvo visaip

Tientsine Komunistai
Pavyzdingai Elgiasi

• s 
Kai kinų 'Washington.

komunistai at$mė iš tauti
ninkų Tientsiną, jie pavyz
dingai elgėsi tame didmies
tyje, — sako Juhgtinių Val
stijų konsulato pranešimas 
iš Tientsino.

Komunistų komanda už
tikrino, kad amerikiečiai ir 
jų nuosavybė mieste bus 
pilnai apsaugoti.

Liaudininkai - komunis
tai Tientsine, sunaikino 7* 
divizijas tautininkų armi
jos. Dauguma tos armijos 
paimta nelaisvėn.

Jungtinių Valstijų kalėji
muose yra 550 politinių ka
linių, vadinamų “raudonų
jų.” ' ------ t..... -

Washington. — United 
Press praneša, jog banki
ninkai įvairiuose miestuose 
yra susimokinę neduoti ne
gram jokių paskolų namams, 
pirkti.

persekiojamas ir skriau
džiamas kalėjime. Per 10 
mėnesių jis sumenkėjo 23 
svarais
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Kinijoj ir Graikijoj \ ■
Kinijos tautininkai - reakcininkai prašo komunistus 

taikytis. Jie kreipiasi į keturias didžiąsias valstybes, 
kad jos padėtų pravesti Kinijoje taiką. Abejojama, ar 
tas kreipimasis į Amerikos, Tarybų Sąjungos, Prancūzių 
jos ir Anglijos valdžias kuo nors jiem padės.

Komunistų vadas Mao-Tse-tung išstatė savo taikos są
lygas, kurios, mūsų nuomone, yra labai kuklios. Skaity
tojas jas, be abejojimo, skaitė pirmadienio Laisvėje. Ta
čiau reakcininkai šitų sąlygų bijosi, nes jie jaučia, kad 
pagal jas pravedus Kinijoje taiką, jų viešpatavimas baig
tųsi.

O buvo laikai, kuomet Čiangas ir jo valdžia galėjo su
sitaikyti su komunistais jiems, reakcininkams, prieina
mesnėmis sąlygomis.

1946 metais, kai Kinijoje buvo generolas Marshallas, 
buvo galima pravesti taika, jei Čiangas būtų sutikęs tai
kytis, suteikdamas platesnių teisių liaudžiai. Komunis
tai tuomet buvo kur kas silpnesni.

Bet Čiangas, tikėdamasis iš Amerikos daug ginklų ir 
kitokios paspirties, atsisakė tuomet taikytis su komunis
tais. Civilinis Karas užsiliepsnojo kur kas platesne plot
me. Amerikos ginklai, Amerikos doleriai, Amerikos kari
ninkų pagalba Čiango armijai pastarosios neišgelbėjo, o 
neišgelbėjo dėl to, kad Čiangas neturi kuo .pasiremti — 
jis neturi žmonių: liaudis eina su komunistais!

Dabar paimkime Graikiją. Tiesa, Graikija savo didu
mu, palyginti su Kinija, tėra tik taškas prieš kalną, ta
čiau joje vyksta labai analogiškų veiksmų.

Graikijos liaudies armija, kovojanti prieš monarchistų- 
fašistų valdžią, tėra nediduke, ji veikia daugiausiai kal
nuose. Ji negauna iš niekur ginklų, — apart tų, kuriuos 
atsiima iš monarchistinės armijos. Bet šiandien Graiki
jos liaudies laisvinimo armija, vadovaujama generolo 
Markos Vafiades’o, jau paėmė žymų, apie 14,000 gyvento
jų miestą, Naoussą!

Ji ten supliekė monarchist!] - fašistų armijos dalinį 
taip, kad iš jo beliko “tik ragučiai ir nagučiai.”

Liaudies armija Graikijoje šiandien yra tvirtesnė, ne- j 
gu ji buvo prieš vienerius metus, kada Amerika pradėjo 
ginkluoti monarchistus - fašistus. Amerika sukišo Athe-, 
nu valdžiai šimtus milijonų dolerių ginklais, amunicija, Į 
maistu ir kitokiais daiktais;v Amerika siuntė Graikijon i 
savo militarinius ekspertus padėti Athenų valdžios ar-. 
mijai, o tačiau toji armija yra mušama — mušama ne- i 
didukės liaudies armijos, partizanu.

Kodėl? !
Todėl, kad liaudies armija, vadovaujama generolo Mar

kos Vafiades’o, tūri su savimi Graikijos darbo žmones, 
Graikijos liaudį. Nepaisant, kiek daug monarchistai - fa
šistai jau išskerdė komunistų ir kitokių pažangių grai-; 
kų, nepaisant, kad kelios dešimtys tūkstančių jų yra su
kišta į kalėjimus, liaudis remia partizanus, remia savo 
armiįą ir fašistai - monarchistai .pralaimi. Jų pozicija 
•šiandien silpnesnė, negu kada nors buvo nuo 1946 metų.

Neišgelbsti fašistų-monarchistų nei Amerikos ginklas, 
hei Amerikos doleris! - ‘

Bet štai kas tvarbu: Graikijos liaudies armijos vadai 
praėjusiais metais sutiko su Athenų valdžia taikytis. 
Jie sutiko priimti Jungtinių Tautų siūlymą baigti civili
nį karą Graikijoje. Sutiko jie labai kukliais pagrindais: 
paskelbti taikos paliaubas, suteikti liaudžiai laisvę, pra
vesti laisvus seimo rinkimus ir su tuo, žinoma, įkurti de
mokratinę Graikijai valdžią.

Bet Athenų valdžia t.ai atmetė. Drąsinama Wall stryto 
.agentų, ji nusitarė karą tęsti “iki pabaigos”. Amerikos 
doleris ją masina kariauti.

Dabar kyla klausimas: ar Athenų valdžia nesulauks to i 
paties, ko šiandien sulaukė Čiango valdžia Kinijoj?

< Mums atrodo: taip, sulauks! Aišku, graikų tautai 
daug lėšuos.

tai

Formula, Pagal Karią Gali ‘'Būti Geras”
Tuojau, kai prezidentas Trumanas paskyrė Dean Ache- 

soną naujuoju valstybės sekretoriumi, spaudoje ir per 
radiją kilo daug ginčų ir spėliojimų. Buvo skelbta, būk 
'Achesonas esąs “perdaug kairus”, “pritaria Rusijai”, ir 
t.t., ir t.t. Tūli net spėjo, būk senate, kuris turi Achesoną 
užgirti, kils didelis skandalas prieš užgyrimą.

Achesonas buvo pakviestas senatan “pasiaiškinti.” 
Aiškinosi jis viešai ir prie uždarų durų. Jo “aiškinimo
si” išdavas buvo tokis: senato užsieninių reikalų, komisija 
vienbalsiai Achesono paskyrimą užgyrė.

Bet užgyrė tik po to, kai Achesonas pareiškė, kad jis 
esąs priešingas Tarybų Sąjungai ir komunizmui!

Vadinasi, Jungtinių Valstijų senatas ir valdžia sura
do “gerą formulą”, pagal kurią bus sprendžiamos žmo
nių kvalifikacijos: jei tik tu esi Tarybų Sąjungos ir ko
munizmo priešas, — tu jau geras, priimtinas pareigūnas.

Kiekvienas, giliau galvojąs' žmogus pripažins, jog to
kia formula yra bloga, jog pagal tokią formulą renkant 
svarbioms pareigoms eiti asmenis dirbama ne taikos rei
kalui, ne liaudies reikalui, bet Wall stryto reikalui.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)- Antr., Sausio 18, 1949

rui prieš komunistus. IrPrezidentas Trumanas
pasiūlė Kongresui, vąlstybi- jeigū tas negelbės, tai siųsti 
nį biudžetą sekantiems me- Ame
tams sudaryti iš arti 42 bi-} kad net ir prieš Sovietų Sa
liom] dolerių. Jis siūlo iš tos i jungą, jeigu to reikėtų “Ki- 
sumos apsiginklavimo rėi-1 niją išgelbėti nuo komunis- 
kalams išleisti $14,267,500,- rtų”.
479; karo veteranams —

armiją karui,

Graikijoj partizanų armi-
$5,495,529,354 ir užsienyje ja pradėjo pulti monarcho- ramfi kanitaivmfi ir O’ink. n v. , •- v. '-• -k tremti kapitalizmą ir gink
luoti ten valdžias $6,708,- 
816,067. Jeigu pridėti dar 
transportą ir karinių pas
kolų nuošimčius, tai bendrai 
šiems reikalams skiriama 
virš $34,000,000,00Q!

Namų gyvenimui Baisi 
stoka, bet prezidentas tiems 
reikalams ir kitiems visuo
meniškiems dalykams, kaip 
tai parkams, siūlo viso labo 
tiktai $387,800,644! Apšvie
tus reikalai taipgi veik pa
miršti, nes jiems siūlo tik 
$413,994,240!

Priešakyje stovi apsigin
klavimas ir pagalba reakci
jai užsienyje. Amerikos 
žmonės — “užmiršti pilie
čiai.” Progresyvių Partijos 
buvęs kandidatas į prezi
dentus Henry Wallace labai 
aštriai kritikavo šį Truma
no pasiūlymą Kongresui.

Kad sukelti prezidento 
siūlomą biudžetą, tai kiek
vienas pilietis, didelis ar 
mažas, turi sumokėti į me
tus $282.82 taksų. T 
niams prisirengimams, 
ramai užsienyje ir kitiems 
panašiems dalykams iš 
kiekvieno dolerio siūlo iš
leisti 76 centus. Gi gyvena- 
namių statybai, sveikatos 
reikalams, apšvietai ir vi
suomenės gerovei siūlo tik 
po 6 centus iš kiekvieno do-1 lamente. Dabar-jie pastatė 
lerio! jau 117 kandidatų ir mano,

Aišku, kad tokia padėtis kad jų balsai du, arba ir tris 
nieko gero liaudžiai nesiūlo, kartus pakils. Ypatingai 
Neveltui laike Trumano in- daug pakėlė komunistų įta- 
auguracijos, užėmimo pre
zidentų antro termino, sau
sio 20 d., Washingtone pa
roduos 425 dideli kariniai 
lėktuvai.

Wall stryto turčių reika
lų atstovas ir vyriausias 
ginkluotų jėgų vadovas Ja
mes Forrestal pareiškė, kad 
jis toj vietoj ir ant toliau 
pasiliks. Jis yra šalininkas 
didelio karinio apsiginkla
vimo, kuris ginklų ir amu
nicijos gamintojams teikia 
milžiniškus pelnus ir sudaro 
taikai pavojų.

Valstybės Departmentas 
pareiškė, kad nebus grąžin
ta Vengrijai karališka ka
rūna.

Anglija į kelis pastaruo
sius mėnesius davė Egiptui 
už $200,000,000 ginklų ir 
amunicijos. Egiptas kariau
na prieš žydų valstybę Izra-

fašistų jėgas šiaurėje Naou- 
ssa ir Edessa srityje, taipgi 
Peloponnesų pussalyje arti 
pačios sostinės Athenų. <

Dienraštis New York 
Star, rašo, kad kada 1947 
metais Jungtinių Valstijų 
generolai pribuvo, su Tru- 
mano pagalba karui prieš 
partizanus, tai tada parti
zanų armija turėjo 17,000 
žmonių. Dabar partizanų 
armijoj yra jau SūjOOCFvyrų 
ir moterų ir dar 150,000 vei
kiančių partizanų gyvenimo 
vietose. Reiškia, partizanų 
jėgos auga.

sp j atida Anglijoj, Franci jo j 
ir Amerikoj 'pučia burbulą 
už karą, karo tuojautinio 
pavojaus nėra.
- Jis atžymi, jog Stalino 
pareiškimas, kad liaudis 
karo nenori, kad tarpe vals
tybių nėra tokių nesutiki
mų, dėl kurių , karas būtų 
neišvengiamas, kad naujo 
karo organizatorius Chur- . 
chillas jau, nusimaskavo, 
kad tas laukia ir kitus, ran
da liaudyje pasitikėjimą į

Kari- 
, pa-

Kinijos Liaudies Išlaisvi
nimo Armija sunaikino 
350,000 tautininkų, kurie 
buvo apsupti netoli Sučovo. 
Suėmė į nelaisvę ir jų vadą 
generolą Tu Yu-mingą, ku
rį teis, kaipo kriminalistą.

Kinijos komunistų # radi
jas sako, kad generolas 
Gečrge Marshall pasitrau
kė iš Jungt. V/ Valstybės' 
Sekretoriaus todėl, kad jo 
planai Kinijoj visiškai sus
muko ir smunka Marshallo 
Planas.

Anglijos valdonai sako, 
kad jau “negalima Kiniją 
išgelbėti nuo komunistų”, 
tai reikia, kad Anglija ir A- 
merika įsitvirtintų Kinijos 
kaimyniškose šalyse ir iš 
ten veiktų prieš komunis
tus.

Į Washingtoną iš Kinijos 
sugrįžo reakcininkas Wil
liam C. Bullitt. Jis' reika
lauja duoti dar už $800,000,- 
000 ginklų ir amunicijos ka-

zanų veikimas ne vien prieš 
Holandijos imperialistų ar
miją, bet ir prieš taip vadi
namus “respublikiečius.” 
Mat, pastarieji nesutiko į- 
vesti liaudies naudai refor
mų, o norėjo tik kapitalistų 
ir dvarponių viešpatavimą 
išgelbėti. Partizanai, vado
vaujami komunistų ir de-1 
mokratų, kerta smūgius, 
kaip saviems,„taip ir sveti
miems išnaudotojams.

Japonijoj sausio 23 dieną 
įvyks nauji parlamento na
riu rinkimai. Komunistai 
laike 1947 metų rinkimų 
gavo 1,367,000 balsų ir tu
rėjo tik keturis narius par-

ką Liaudies Armijos, vado
vaujamos komunistų, laimė
jimai Kinijoj.

Į šiaurinę Korėją, kurioj 
gyvuoja Liaudies Demokra
tinė Vyriausybe, atvyko So
vietų' Sąjungos ambasado
riumi generolas Terentis 
Štykovas. Jis pirmiau ten 
buvo su Sovietų Armija ir 
gerai žino Korėjos reikalus.

Lenkijos liaudies gyve
nimas kasdien gerėja, kaip 
pranešė ministrų pirminin
kas Jpzef Cyrankiewicz. 
Lenkija baigė Trijų Metų 
Planą ir dabar pradeda še
šių Metų Planą. Pirmu kar
tu- jos istorijoj pradėjo ga
minti automobilius — sunk- 
vežiminius, netrukus pradės 
gaminti ir pasąžierinius.

Taikos reikalai.
L. Sulzbergeris, 
Tarybų Sąjungos 
rašo iš Paryžiaus, 
paisant, ant kiek komercinė

Mr. C. 
griežtas 
priešas, 
kad ne-

Francijos parlamente to
kią mintį pareiškė ir komu
nistų vadas senelis Marcei 
Cachin.

Bet nervingumo Europoj 
dar yra daug, kaip atžymi 
Sulzbergeris. Jis sako, kad 
daug žmonių stebisi iš Ame
rikos nusistatymo linkui So
vietų Sąjungos 'ir kitų de
mokratinių respublikų ir 
stato klausimą: “Kaip toli 
linkui karo eiš Amerikos 
valdžia?”

Iš Ayashingtono rašo Mr. 
James Restpn, kad buvęs 
Marshallo pagelbininkas R. 
A. Lovett ir karininkai di
delėje slaptybėje išdirbo 
planus, kaip mūšų šalį į- 
traukti į Vakarų Karinį 
Bloką, kuris dabar norimas 

į paversti į taip vadinamą 
Šiaurinio Atlanto Apgyni
mą. Jis rašo, kad kol kas tie 
planai yra laikomi slapty
bėje net nuo tūlų valdžios 
žmonių. Planus paruošė Mr. 
Robert A. Lovett, kuris yra 
didelis Wall stryto turčius.

Tarybų Sąjungoj leidžia
mas Jungtinių Valstijų am
basados žurnalas “Ameri
ka’.’ rusų kalboje išsiplatį- 
na po 50,000 kopijų kiekvie
nos laidos. Ji§ leidžiamas 
neva informavimui Sovietų 
piliečių apie Amerikos žmo
nių gyvenimą ir vyriausy
bės politiką. Sakomai kad 
labai daug talpina anti-so- 
vietinių kalĮ)ų, kurias sako 
kųngresmanai ir senatoriai. 
Spėjama, ksid tie ponai daž
nai tyčia sako tokias kal
bas, kad jos patektų per tą 
žurnalą už taip vadinamos 
“Sovietų geležinės sienos.”

Sovietų spauda darė pla
čių ištraukų iš prezidento 
Trumano kalbos, sakytos 
Kongrese. Buvo nurodoma, 
kaip daug pinigų skiriama 
kariniam p a s i r u ošimui, 
kada milionai žmonių neturi 
kur gyventi.

Birželio' 6 d., 1949 metais, 
Tarybų Sąjungoj bus pla
čiai minima 150 metų su
kaktis nuo Aleks. Puškino 
gimimo. Šio rašytojo veika
lai yra išversti i visas.kultū
riškų žmonių kalbas.

tumėt mus iš to jungo ir pa
dėtumėte iš čia išsikrausty
ti.

Tarybų šaly mes esame 
gimusios, visą gyvenimą gy
venusios, norime ir toliau 
gyventi laisvojoje Tėvynė
je. •

Lidija Kruka

Minos Anko Laiškas
- Karlui Laane

(Laane su Anko buvo vieno
je stovykloje Vokietijoje, 
bet jam pavyko pabėgti ir 

grįžti Tėvynėn) 
Gerbiamasai drauge . 
Karlai Laane!

Aš buvau toje pačioje sto
vykloje, kurioje buvai ir 
Tamsta. Manau, kad atme
nat tą dieną, kai aš atėjau 
pas' Tamstą; prašydama 
gauti man 'knygą su estų 
tautiškų kostiumų pavyz
džiais. Tikroji mano atėjimo 
priežastis buvo visai kito
kia. Aną kartą mus sutruk
dė iš aš negalėjau jos išpa
sakoti. Aš norėjau su Ju
mis pasikalbėti apie grįži
mą Tėvynėn.'

Aš ir dabar noriu sugrįž-

Redakcija “K r a s n a j a 
Zvezda” yra gavusi laiškus 
iš dviejų tarybinių piliečių 
— Lidijos Kruka ir Minos 
Anko, kurios karo metu bu
vo hitlerininkų nuvarytos į 
vokiečių nelaisvę. Po Vo
kietijos kapituliacijos, ang
lų valdžios organai, sulau
žę repatriacijos susitari
mus, neleido joms sugrįžti 
namo, o nusiuntė į Anglijos 
bęi Kanados teritoriją.

Šie laiškai yra tikri žmo
nių dokumentai, liudijantie
ji, kaip anglų valdžios or
ganai kliudo tarybiniams 
žmonėms sugrįžti į Tėvynę? 
Juose pasakojama apie ne
pakenčiamas tarybinių pi
liečių gyvenimo sąlygas, a- 
pie jų karštą norą sugrįžti 
namo.

Lidijos Kruka Laiškas
Prašome išgelbėti mudvi 

su. mdma iš nelaisvės, kurio
je "mes dabar esame Angli
joje.

1943 metais vokiečiai iš 
Tarybų Baltarusijos mus 
išvežė į Vokietiją. Ii945 m. 
džiaugsmingai tikėjomės, 
kad ir mes būsime išvaduo-1
tos. Laukėme mūsų myli- Į ti į Tėvynę, bet nežinau, 
mosios Tarybinės Armijos,; kaip tai padarius. 1948 m. 
kurioje buvo ir mano tėvas., sausio 14-tą dieną mane 
Tačiau išvadavimo mud- transportu atgabeno į Ka- 
viem neteko susilaukti. Atė-1 nadą. ČiU aš daugiau kaip 
jo anglai ir išvežė mane į: tris mėnesius išbuvau be- 
Olandiją, o ne į gimtąjį darbo. Susirinko tiek skolų, 
kraštą. 4 į kad ir per dvejus metus aš

Beveik trejus, metus dir- negalėjau atsilyginti. Be 
bau Olandijoj tarnaite pas to, aš niekados nesutaupy- 
vieną kapitalistą Sosenhei- siu tiek pinigų, kad galėčiau 
mą. Iš manęs ten įvairiau-; nusipirkti.bilietą garlaiviui, 
siais būdais tyčiojosi vien kadangi algos čia labai ma- 
dėl to, kad esu iš Tarybų j žos. Kaip beprotė aš alkana 
Sąjungos. Apie sugrįžimą į slankioju po sugriautą pa- 
Tėvynę buvo uždrausta net šaulį, ieškodama sau maisto 
galvoti. Apskritai, gyvenau h‘ pastogės.
Olandijoje, kaip vergijoję. Vietos gyventojai, kuriem 
Per tą laiką suieškojau sa- aš pasakoju apie savo.var- 
yb mamą. Iš-pradžių ji bu-1'gūsy.tik. traukia pečiais ir 
vusi stovykloj Vokietijoje, b sako: “Pirma tu turi sumo- 
paskui ją prievarta atvežė į j keti skolas, o tada susirū- 
Angliją. Mama ėinė rūpin
tis, kad iš Olandijos mane 
išleistų įv Angliją. Ir štai iš 
vieno pragaro patekau į ki
tą. Čia, Anglijoje, mes su 
mama dirbame fabrike, ku- 
riamę darbag labai sunkus 
ir nedėkingas. Darbo diena 
trunka 10 valandų. Uždar
bis mažas — neužtenka net 
maistui. Anglų šeimininkai 
į mus žiūri kaip į vergus. 
Geriau numirti, — kad tik 
nematytumėm tų pasityčio
jimų. i

Šioj šalyj tik turtuoliai 
gerai gyvena, o visi kiti ne
laikomi žmonėmis. 'Ne taip, 
kaip pas mus tarybų šaly
je, kur visi lygūs ir kur 
kiekvienas gali mokytis. Tė
vynėje aš baigiau 10 klasių, 
buvau komjaunuolė ir ga
lėjau tęsjti mokslą, o dabar 
aš tapau verge. Mes su ma
ma nutarėme kreiptis į jus 
su prašymu, kad jūs išgelbė-

- santykiams su užrubežiais.

kdirės) Elmer Thomas iš Oklahomos—ženiams komitetams 81-me Kongrese yra (iš 
Tarpe paskirty vadovauti svarbiems senatimdirbystės, Kenneth McKellar iš Tennes- 

' ąee—paskyrų, Tom Connally iš Texas — santykiams su užrubežiais.

siu tiek pinigų, kad galėčiau

kadangi algos čia labai ma-

piriti garlaiviui bilietą nusi
pirkti.” Man tektų 5 metus 
atidirbti, kad atsikratyčiau 
skolomis ir sutaupyčiau pi
nigų kelionei, bet aš žūt būt 
noriu sugrįžti į Tarybų Są
jungą. Aš žinau, kad Tėvy
nei reikalingos darbo ran
kos, aš neliksiu be darbo 
Tarybų šalyj.

JumSzaš rašau dėl to, kad 
iš visų mano stovyklos pa
žįstamų, Jūs esat vieninte
lis, kurio gyvenamoji vieta 
man yra žinoma. .

( Laukiu Tamstos atsaky
mo,

Minna Anko

Šypsenos
Nežino, Kuris Šeimininkas

Vieno apartmerito gyvento
jai, niekaip nepajėgdami pa
kęsti begalinio triukšmavimo 
ant viršaus gyvenančių kaimy
nų. pašaukė policiją, kuri 
priėjus prie neramuolių du
rų girdi bildesį mėtomų ra
kandų, didelį riksmą, visokių 
keiksmažodžių ir šiaip visokių 
smūgių. I’olicijantas su savo 
lazda smarkiai pabeldė į du
ris; negreitai atsidarė durys, 
kuriose pasirodė moteriškė 
visa sulamdyta, supudalota, 
pasišiaušius, labai sutaršytais 
plaukais, su perplėšta ir visaip 
suglamžyta palaidine, nu- 
bruožta raudona uosis, at
rodė gerokai priilsinta, kvė
puoja tankiai, bet dar ga
na karingai nusiteikusi,; klau
sia policijos, ko jie nori? Po- 
licijantas taipgi klausia jos: 
“Kas tame apartmente šeimi
ninkas?” Ji sako: “Dar ne
žinia, nes dabar tik tai'spren
džiame.” L U.

London. — Anglija daro 
prekybinę $1,000,000,000 a- 
pyvartos sutartį penkiems 
metams su Lenkija.



Kardinolas Mindszenty, Kard. Spellmanas, 
Musų Vyriausybe ir Vengrijos Karūna

Žinios iš Lietuvos

Vengrijos demokratinės 
vyriausybės žygis prieš kar
dinolą Joseph Mindszenty 
— jo suareštavimas, įkali
nimas ir apkaltinimas šalies 
išdavystėje — ne tik kleri
kalinėje, bet visoje reakci
nėje spaudoje sukėlė di
džiausią audrą. Neužtenka 
spaudos. Įvairios reakcinės 
organizacijos ir net aukšti 
valdžių pareigūnai Vengri
jos vyriausybę smerkia ir 
reikalauja kardinolą Mind
szenty paleisti. Visos tos jė
gos vienu balsu šaukia, kad 
kardinolas yra kankinys, 
visiškai nekaltas jam daro
muose užmetimuose ,kad žy
gis prieš jį yra pasikėsini
mas ant tikėjimo ir bažny
čios ir t.t.
Pamatiniai kaltinimai prieš 

kardinolą
Vyriausias kaltinimas 

prieš Mindszenty yra tame, 
kad jis kėsinosi Vengrijoje 
atsteigti monarchiją ir į 
karaliaus sostą įsodinti ku
nigaikštį Otto Hapsburg. 
Tai reiškia, kad kardinolas 
norėjo nuversti dabartinę 
demokratinę valdžią.

To tikslo pasiekimui kar
dinolas Mindszenty sudarė 
platų suokalbį, suorganizuo
damas Vengrijos viduje 
monarchistinį sąjūdį ir su
sisiekdamas su tam tikro
mis spėkomis užsieniuose, 
kaip su markgrafu Jurgiu 
Pallavicini, Belgijos kardi
nolu Van,Roey, Amerikos 
kardinolu Spellman, ir net 
su Amerikos vyriausybe.

Kardinolas Mindszenty 
monarchistus organizuoti ir 
ruošti demokratinės val
džios nuvertimą pradėjo 
1945 metais. Tos misijos 
reikalais jis 1947 metais ap
lankė Jungtines Valstijas. 
Čionai būdamas, jis ne tik 
susitarė su kardinolu Spell- 
manu, bet taipgi atlaikė 
konferenciją ir su patim 
kunigaikščiu Otto Hapsbur- 
gu.

Vengrijos vyriausybė pa
skelbė, kad ji, padarius pas 
kardinolą kratą, surado dė
žę dokumentų, įrodančių jo 
prašižengimą.

Kaip jie visi užsigynė
Iš sykio visi suokalbinin

kai puolėsi užginčyti visus 
Vengrijos vyriausybės kal
tinimus. Mūsų valstybės de
partment sekretoriaus pa
vaduotojas ponas 1 Lovdtt 
pareiškė, kad visi tie kalti

2J i?

LAISVĖS
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI

Kokios iš to išvados?

Laisvėj spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 
Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių j anglų kalbas.

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
gauna visokio popierio, kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui,'kreipkitės 
į Laisvės spaustuvę.

laisvės spaustuvėje atliktu darbū būsite patenkinti. 
Kainos už spaudos darbus Laisvės^ spaustuvėje yra 
prieinamos.

4

Reikalu spaudos darbų rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

i
3
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nimai yra iš piršto išlaužti, 
“tiesiog liguista melagys
tė,” kad mūsų vyriausybė 
nėra nė piršto prikišus 
prie Mindszenty planų, kad 
patys kaltinimai prieš kar
dinolą yra “baisus įžeidi; 
mas” bažnyčiai ir Ameri
kai. Vengrijos vyriausybę 
pasmerkė ir prezidentas 
Trumanas. Kunigaikštis Ot
to Hapsburg pareiškė, kad 
suareštavimas kardinolo 
yra “užgniaužimas paskuti
nio balso už laisvę” Vengri
joje ir “didžiausias moder
niškuose laikuose, neteisybės 
pavyzdys.”

Kardinolas Spellmanas 
griežtai ir viešai per spau
dą užsigynė bet kokios ro
lės tam suokalbyje, pasmer
kė Vengriją ir reikalavo 
Mindszenty paleisti.

Komercinė spauda vienu 
balsu prakeikė Vengrijos 
vyriausybę ir užstojo už 
kardinolą Mindszenty.

Lietuviškos reakcines 
spaudos balsąs

Reikia storai pabrėžti, 
kad ir lietuvių klerikalų, 
smetonininkų ir menševikų 
spauda taip pat vienu bal
su paskelbė kardinolą Mind
szenty kankiniu.

Nereikia nė kalbėti apie 
klerikalų laikraščius. Pra
dedant Draugu ir baigiant 
Darbininku, visi ir šiandien 
tebeplūsta Vengriją ųž pa
kėlimą rankos prieš tą ka
talikų bažnyčios “primą.”

Bet ir taip vadinamoji 
“bedieviškoji” spauda pri
dėjo savo balsą prie to plū
dimo. Naujienų redaktorius 
Grigaitis suriko:

“Komunistų spauda viso
se šalyse dabar stengiasi 
pateisinti Vengrijos val
džios smurtą, piešdama kar
dinolą Mipdszenty juodžiau
siomis spalvomis, kaipo at
žagareivį, fašistą, žmonių 
priešą ir t.t. Bet šitie šmeiž
tai prie jo neprilips, ypa
tingai Vengrijoje, kur vi
siems yra žinoma, kaip Min
dszenty priešinosi savo ša
lies fašistams ir Vokietijos 
naciams.

“Komunistų agento Dobi 
vyriausybė, davusi įsakymą 
suareštuoti kardinolą Min
dszenty, užgniaužė pasku
tinį įtakingą balsą, kuris 
kalbėjo prieš komunistus už 
Geležinės Uždangos. Bet 
Vengrijoje ir kitur komu
nizmas šiuo keliu neįgys

naujų draugų” (Naujienos, 
sausio 5 d.).

Keleivis irgi neatsilieka. 
Negalimas, girdi, daiktas, 
kad kardinolas Mindszenty 
galėjo prisipažinti prie kal
tės, būdamas nekaltu! Ke
leivis šaukia: “Dabar Stali
no policija jau išsigudrino 
ir vos tik žmogus patenka 
i bolševikų policijos rankas, 
jis tuoj ‘prisipažįsta.’ Tai 
‘progresas!’” (K., sausio 5 
d.).

Apie tai, koks kardinolas 
Mindszenty yra “demokra
tas” ir kaip jis “priešinosi 
savo šalies fašistams,” pa
kalbėsime vėliau, parodysi
me, kaip jis traktavo pa
čius Vengrijos socialdemo
kratus, Naujienų ir Kelei- 
,vio politinio tikėjimo bro
lius. . '

Du Vengrijos valdžios 
žygiai

Kardinolą Mindszenty ir 
visą aukštąją katalikų baž
nyčios hierarchiją Vengri
joje iš kantrybės išvedė du 
Vengrijos naujosios demo
kratijos žygiai, nes jie pa
lietė skaudžiausius tos dva
sininkijos interesus. Pirmas 
žygis, tai buvo pravedimas 
žemės reformos — nusavi
nimas dvarų ir žemės išda
linimas bežemiams ir ma
žažemiams valstiečiams. 
Reikia žinoti, kad kiekvie
nas Vengrijos vyskupas 
buvo dvarininkas, kiekvie
na bažnyčia taip pat turėjo 
po milžinišką dvarą. Patys 
stambiausi Vengrijos dvari
ninkai buvo dvasininkai! 
Toje nedidelėje šalyje kata
likų bažnyčia kontroliavo' ir 
išnaudojo visą milijoną ak
rų žemės! Pats kardinolas 
Mindszenty turėjo tūkstan
čio akrų dvarą. Tuo tarpu 
šimtai tūkstančių valstiečių 
buvo bežemiai arba mažaže
miai.

Taigi, -vyriausybės pra
vesta žemės reforma, dva
rų nusavinimas ir žemės iš
dalinimas bežemiams ir ma
žažemiams, buvo baisus ka
talikų bažnyčios dvasinin
kijai smūgis. Ji visomis ke
turiomis išstojo prieš šitą 
žemės reformą. Ji pragaru 
grūmojo ne tik valdiniu-' 
kams, bet ir valstiečiams, 
kurie šitai žemės reformai 
pritarė.

Kitas Vengrijos vyriau
sybės žygis, kuris skaudžiai 
palietė bažnyčios dvasinin
kiją, tai buvo pasimojimas 
panaikinti parapijines mo
kyklas. Kadangi prie fa
šistinės Horthy diktatūros 
beveik visas apšvietos apa
ratas buvo kunigų iyf vys
kupų rankose, kadangi pa
rapijinės mokyklos buvo vi
siškai nustelbusios viešąsias 
mokyklas, tai aišku, kad 
dvasininkija savo rankose 
turėjo beveik viso Vengri
jos jaunimo auklėjimą ir ap
mokymą. Taip pat aišku, 
kad jokia demokratinė vy
riausybė tokios padėties 
krašte toleruoti negalėjo. 
Bažnyčia nuo valstybės tu
rėjo būti atskirta, s Bet už 
tai vyriausybė, komunistų 
vadovaujama, užsitraukė 
visos tos dvasininkijos, ypa
tingai jos galvos, kardinolo 
Mindszenty, baisiausią rūs
tybę. . Į

Katalikų bažnyčios aukš
toji dvasininkija greitai pa
darė vieną, jai suprantamą, 
išvadą: nuversti dabartinę 
vyriausybę ir atsteigti- se
nąją monarchiją, kuri bus 
tai dvasininkijai paklusni. 
Tą negarbingą darbą, kaip 
dabar paaiški, pasiėmė pats

Cic radio programos It’s in the Family quizmasteris 
Joe O’Brien su anaunseriu Charles Irving peržiūri 

programą. Ji girdima ABC ryšiais antradienių 
vakarais 10:30.

kardinolas Mindszenty.
Bet‘savo locnomis jėgo

mis, aišku, katalikų bažny
čios viešpačiai ir Vengrijos 
monarchistai, kurie žmonė
se jokios įtakos neturi, ne
galėjo nė sapnuoti apie tos 
misijos įvykdymą. Todėl jie 
pasikvietė talkon visą Va
tikano galybę.

Bet ir tos pagalbos nega
lėjo užtekti. Kokia gi galin
ga šalis šiandien priglau
džia visus “komunistų nu
skriaustuosius,” kokia gi ša
lis ir doleriais ir ginklais 
palaiko visame pasaulyje 
reakcijos jėgas? Kardinolas 
Mindszenty nėra toks poli
tinis vaikas, jog nematytų 
ir nepažintų tos šalies. Tuo 
būdu štai jo 1947 metais mi
sija Amerikon. Štai kažin 
kaip “stebuklingai” pas 
mus “svečiuose” atsiranda 
kunigaikštis Otto Haps
burg, ir dar “stebuklingiau” 
— Vengrijos karališkoji vi
so tūkstančio metų senumo 
karūna atsiranda ten pat, 
prie pat Vengrijos, Ameri
kos- militarinių jėgų ranko
se ! Sako, kad tą karūną ‘iš 
Vengrijos bėgdami išsinešė 
fašistai ir pavedė amerikie
čių globon. Bet jau pora 
metųj kaip su Vengrija pa
sirašyta taikos sutartis, ku
rioje aiškiai pasakyta, kad 
visi nacių - fašistų iš Veng
rijos išvogti turtai turi bū
ti sugrąžinti Vengrijai. Ko
dėl toji karūna nebuvo su
grąžinta?

Argi ne aišku, jog čia 
buvo ko nors laukta, ko 
nors tikėtasi? Argi ne aiš
ku, kad buvo žinota, jog kas 
nors planuoja Vengrijoje 
ant sosto užsodinti Otto ir 
ant jo galvos uždėti karū
ną?

Tai aišku, kaip diena. Tai 
aišku taip, kaip kad du ir 
du yra keturi.
Kaip kardinolas Mindszenty 
“kovojo” savuosius fašistus

Jeigu Naujienų redakto
rius turėtų nors truputėlį 
darbininkiškos sąmonės ir 
tikėjimo laisve ir progresu,, 
tai jis paraustų iš gėdos, 
taip meluodamas, būk jMin- 
dszenty “priešinosi savo ša
lies fašistams.” Juk štai 
faktai, štai visam pasauliui 
žinoma istorija! x

Po Pirmojo Pasaulinio 
Karo, kai Vengrijoje tapo 
sutriuškinta revoliucija ir 
įsisteigė fašistinė diktatū
ra, visoje šalyje užviešpata
vo pirmiau istorijoje negir
dėtas teroras prieš liaudį. 
Tūkstančiai ir tūkstančiai 
nekaltų žmonių buvo sunai
kinti.

Ir ne vien tik komunistai 
ir jų sandarbininkai buvo 
žudomi ir. terorizuojami. To 
paties baisaus1 likimo susi-, 
laukė ir socialdemokratai 

ir visi žmonės, kurie šiek 
tiek laisviau protavo.

Koks gi vaidmuo buvo ka
talikų bažnyčios dvasininki
jos? Koks gi vaidmuo buvo 
to paties Mindszenty?

Pažiūrėkime. Tegul kal
ba faktai ir tegul nuo jų 
rausta menševikiški kleri
kalų pastumdėliai iš Kelei
vio ir Naujienų.'

1920 metais, pačiame fa
šistinio teroro šėlime, buvo 
fašistų įsteigta politiniams 
kaliniams 'koncentracijos 
stovykla prie Zalaegerseg, 
— kaip tik toje parapijoje, 
kurios klebonu buvo dabar
tinis kardinolas Mindszen
ty. Toje kempėje ėjo masi
nis politinių kalinių žudy
mas ir kankinimas. Ir ku
nigas Mindszenty per pa
mokslą šaukė: c.

“Mes turime nuo žemes 
paviršiaus nušluoti komu- 

(Tąsa 4-ine pusi.)

Dienraščio Laisves Metinis

BANK1ETAS
Būtinai iš anskto įsigykite Bankieto bilietus.

I

Laikas trumpas. Bankietas įvyks Sekmadienį

Sausio 30 - Jan. 3Oth
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y.
Bus duodama INDIKŲ - TURKEY vakarienė.

Taipgi ir alaus bus užtenkamai visiems. 
i *

Vakarienei ir šokiam Bilietas $3.00.

Visi žinote kaip svarbu yra iš anksto įsigyti bilietus, nes reikia žinoti ant 
kiek žmonių gaminti vakarienę. Vakarienė bus duodama GYMNASIUM 
SALĖJE, kur kartu gali1 vakarieniauti 700 asmenų.-O Auditorijoje šokiai 

tęsis be pertraukos.

■---------------------------s----------- ----------------

George Kazake vičiaus Orkestrą 
Gros šokiams lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus.

VIEN ŠOKIAMS ĮŽANGA 75 c. *
(valdžios taksai įskaityti)

Premjera Vilniaus
Dramos Teatre

VILNIUS.—Gruodžio 11 d. 
LTSR Valstybinis Dramos Te
atras išleido naują premjerą 
—B. Gorbatovo 'pjesę “Tėvų 
jaunystė.” Veikalas vaizduoja 
didvyrišką Lenino komjauni
mą lemtingųjų intervencijos 
kovų sūkuryje, parodydamas, 
su kokiu pasiaukojimu ir va
lia kovojo jaunimas del nau
jojo socialistinio pasaulio. 
Jaunimo didvyriškumo pa
veikslo kūrime didžioji kūry
binio darbo dalis tenka jau
nosioms jėgoms: Jasiūnaitei, 
Bratkatiskui, Budrikaitei Fr 
kt. Veikalą režisavo K. Ky
mantaitė, dekoratorius —jau
nas dailininkas L. Katinas.

★ ★ A '
B. Pranskaus Poemos
“Mūsų Jaunystė” Aptarimas

VII^NIUS.—1D48 metų gruo
džio 3 d*. Lietuvos Tarybinių 
Rašytojų Sąjungos būstinėje 
įvyko rašytojo B. Pranskaus 
naujos poemos aptarimas. Po
emoje “Mūsų jaunystė” vaiz
duojama jauno revoliucionie
riaus gyvenimas ir kova, pra
dedant carinio režimo laiko
tarpiu prieš pat pirmąjį pa
saulinį karą ir baigiant 1926 
metų fašistiniu perversmu 
Lietuvoje. Greta pagrindinio 
herojaus, autorius parodo eilę 
istorinių revoliucinių persona
žų, įvairių visuomenės sluoks
niu atstovu, iškeliama liaudies 
kova dėl savo išsivadavimo.

Poemą aptariant diskusijo
se dalyvavo dd. T. Tilvytis, B. 
Dauguvietis, J. Baltušis, V. 
Žilionis, M. šikšnys, J. Mace
vičius, A. Jonynas ir eilė kitų 
rašytojų bei svečių. Kalbėju
sieji atžymėjo nemaža gerų 
poemos privalumų, gerą eilia
vimą, vaizdingą kalbą ir.kt. 
Ypač vykusi poemos pradžia 
ir ketvirtoji giesmė. Greta to 
buvo iškelta eilė poemos trū
kumų. Silpnas poemos siuže
tas. Autorius veda savo he
rojų per visus tuometinio gy

0- 

venimo įvykius ir suregistruo
ja viską. Iš čia kyla siužeto 
palaidumas.. Kūrinys netenka 
apibendrinimo pobūdžio. 
Liaudies masių kova vaizduo
jama ne kaip partijos vado
vaujama organizuota kova, 
bot kaip stichiniai išsiveržęs 
protestas. Vyriausiajam he
rojui revoliucionieriui trūksta 
daugelio būdingų bruožų, jis 
dažniausiai rodomas vienišas. 
Poemoje jaučiamas schematiš- 
kūmas. -

Poemos autorius B. Prans- 
kus savo baigiamajame žody
je padėkojo už kritiką ir pa
sižadėjo taisyti “Mūsų jau
nystę” pagal iškeltas diskusi- 
fose mintis*.

★ ★ ★
Naujas Laikraštis ’

ŠIAULIAI. — Neseniai su
kurta nauja Kelmės apskritis 
įsigijo savo laikraštį. 1948 
m. gruodžio 5 d. išėjo Kelmės 
apskrities laikraščio, LKP(b) 
Kelmės Apskrities Komiteto ir 
Apskrities Vykdomojo Komi
teto organas “Bolševikinis 
žodis” 1 Nr. Kol kas. laik
raštis spausdinamas Šiauliuo
se. Pirmasis laikraščio nume
ris gyvas, daug medžiagos iš 
apskrities gyvenimo.

★ ★ ★
Sienlaikraščių Peržiūra

JONIŠKIS, gruodžio 12 d.— 
Joniškio kultūros namuose 
įvyko sieninių laikraščių per
žiūra, kurioje buvo eksponuo
ti apskrities mokyklų, įstai
gų, įmonių bei organizacijų 
sieniniai laikraščiai.

Pirmąją' premiją laimėjo 
Joniškio pradžios mokyklos 
sienlaikraštis “Pirmieji žings
niai” ir antrąją — Linkuvos 
gimnazijos sienlaikraštis -“Mo
kslo keliu,” Joniškio gimna
zijos politinio būrelio sien
laikraštis “Herojų pėdomis,” 
Apskr žemės ūkio Koopera
cijos Sąjungos — “Tarybinis 
kooperatininkas.” z,

V. Kalvaitis.
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Taip jie vadovaus kongresiniam ir senatiniam darbo 
komitetams: Kong»-e$,manas John Lesinski iš Michi
gan tuojau atvirai pasisakė, kad jis neatsteigs Wag
ner Akto, bet kad jis siūlys palaikyti tas “kelias Taft- 
Hartley Įstatymo dalis,” kurios uždraudžia taip vadi
namus nepaprastas streikus (bile kuri gali padaryti 
nepaprastu) ir reikalauja ausines prieš komunistus} 
taip reikalingos naikinimui unijų. O senatorius Elbert 
Thomas iš Utah, norėdamas darbininkus užgerinti, yra 
Įteikęs bilių, reikalaujanti atšaukti Taft-Hartley Įsta
tymą. Bet dabar, kada jau galioje, žadėjo pasėdėti 
ant to biliaus iki to laiko, kol bus priimti kiti “ma
žiau ginčijami” klausimai. O kas jie politiniai? Ne

reikia nei klausti—Trumano demokratai.

Kenosha, Wis.
Nubausta 10 Mėsos Pardavėjų

Sausio 6 d. miesto teisėjas 
Edward J. Ruetz nubaudė 10 
ypatų už laikymą inspekto
riaus neištirtos mėsos. Visų 
pabaudos sudėjus krūvon at
siėjo $750.

Nekuriu nubaustųjų advo
katai apeliuos į aukštesnį teis
mą. Kai kurie teisinosi ne
žinoję, jog perka neištirtą mė
są.t

Pirm to jau miesto teismas 
nubaudė septynis. Vieni už
laiko restaurantus, kiti taver
nose parduoda užkandžius, 
kiti grosernių ir bu Černių sa
vininkai, dar kiti viešbučių.

Dar prieš tai keturi Kcno- 
shos apskrities mėsos parda
vėjai nubausti po $100 vz 
pardavinėjimą inspektorių' ne
ištirtos mėsos. Jie nuteisti 
praėjusį ketvirtadienį.

kuo-
Šokiai su Programa

Sausio 29 d. LDS 65 
pa rengia Šokius su progra
ma . Programą išpildys Ke- 
noshos ir kitų miestų jauni 
lietuviai ir jaunos lietuvaitės. 
Mes tikimės turėt daug sve
čių, nes- tikietai gerai pla
tinasi.

Parengimas įvyks German- 
American svetainėje. Prasi
dės 7 :30 vai. vakare. Bus g(Z 
ra muzika ir žavėjanti progi/a- 
ma.

Užsimušė Vyras ir Žmona. \
Kalėdų^dienoj, 4r.33 po pie

tų, ant kryžkelės įvyko ne
laimė, kurioje užsimušė dvie
jų savaičių • jaunavedžiai 
Frank Wilkie! (Wflkelis), 69 
metų, ir jo žmona Barbara,- 
67 m. '

Jaunavedžiai- važiavo nau
jam automobiliuje. Važiuo
jant link County Trunk A. 
kryžkelės ir Berryville Rd., 
automobilis smogė į 80 my
lių į valandą važiuojantį trau
kinį. Matę įvykį sako, kad 
automobilis smogęs į vagoną 

•tuoj užsidegė. Abu Wilkeliai 
ant vietos užmušti.

Wilkeliai apsivedė gruodžio 
11, 1948 m.

Mrs. Wilkiel jugoslavų kil
mės, vyras lietuvis. Mrs. 

«Wilkiel paliko liūdesy penkis 
sūnus ir dvi dukteris, septy
nis anūkus ir vieną proanū- 
ką. ’ •

Frank Wilkiel atvažiavo iš 
Lietuvos kovo 25, 1879 m., 
ir Kenoshoj jau seniai gyve
no. Seniau jis užlaikė kar- 
čiamą; pastaruoju laiku dir
bo Peter Pirsuh kompanijai. 
Paliko dukterį Mrs. 

. Blouk, keturis anūkus,' vieną 
brolį, gyvenantį Beaver Dam, 

ERL '.Wis. *
Apart šios tragedijos, ku-

Fred

rio.j žuvo Wilkeliai, dar 32 
neteko gyvasčių visoj apskri
toj, sužeista 698. įvairiu ne
laimiu įvyko 1,882.

★ ★ ★
Mirė A. Krenčienė-Krentz

Sausio 6 d. ryte, savo na
muose, 1713 — 54th St., mirė 
Ona Krenčienė, po tėvais Ma
čiulis, 71 metu amžiaus, išsir- 
gus trumpą laiką.

Velionė gimė Lietuvoj, 1877 
metais. į Kenoshą atvyko 
1905 metais ir čia,tais pa
čiais metais ištekėjusi už Jo
no Krenčiaus gyveno visą lai
ką.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą, vįeną dukterį Mrs. Tho
mas Olin, Calumet City, Ind., 
du sūnus: Anthony, gyvenantį 
Waukesha, ir Joseph, .gyve
nantį Kankakee, 111.; dvi se
seris, Mis. Anthony Lukaus- 
kis ir ’ Mrs. Frank Juzeikis, 
gyvenančios Kenoshoj, ir vie
na anūką. J

Pirm jos mirė jos brolis 
Ralph Matchulis. ‘

Kenoshietis.

Binghamton, N. Y:
Apsilankius Į Sherburne

Aplankėme draugiškus biz
nierius Joną ir Janę Ališaus
kus, kurie užlaiko gražią už
eigą —- Mont Top Inn, R. D. 
No. i, Columbus Rd

Sekmadienį, 9 d. sausio, bu
vo grąžus oras. Gėlininkas 
Vaičekauskas pakvietė mus— 
V. Kapiciauskienę, Ant. Na
valinską ir mane’ važiuoti ir 
aplankyki minimus biznierius. 
Mat, jie ilgus metus gyvenę 
Binghamtone ir yra LDS 6-tos 
kuopos nariais.

Kada Vaičekauskas sužino
jo apie jo draugo Ališausko 
sirgimą, tai sumanė jį aplam 
kyti. Nuvykus atradome Joną 
jau sveikstantį po sunkios ope
racijos, nors pilnai susveikti 
dar ims laiko. Bet yra vib 
ties pagyti ir sustiprėti. 

• •
Pasikalbėjome apie sveika

tą ir taip įvairius dalykus, ir 
kaipo'dienraščio Laisvės agen
tas aš ir Vaičekauskas prisi
minėme apie Laisvės užsirašy- 
mą. Na, ir nors žmogus sirg
damas turėjo daug išlaidų ir 
dar nėra pilnai susveikęs, bet 
be didelių aiškinimų užsirašė. 

’•Ačiū Ališauskui už užsirašy- 
mą dienraščio, o Vaičekaus
kui už mūsų nuvežimą., Ke
lionė. buvo 50 mylių į' vieną 
pusę, bet puiki.

J. K. Navalinskiene.

★ PALANGA. — Palangos 
pradžios mokyklos salėje įvy
ko literatūros vakaras, kuria
me dalyvavo Kretingos ir 
Darbėnų valsčiaus jaunieji li
teratai. Vakaras praėjo su 
dideliu pasisekimu.

Kardinolas Mindszenty 
Kardinolas Spellmanas...

(T^sa nuo 8-čio pusi.) 
nistus ir socialdemokratus. 
Mes negalime juos čiupinėti 
baltomis pirštinaitėmis. Jei
gu kuris žinote socialdemo
kratus arba komunistus, 
atiduokite juos policijai. Ši
tą kunigo Mindszenty pa
mokslą paduoda vengrų 
laikraštis “Magyar Jovo.”

Pildydamos kunigo Mind
szenty prisakymą, fanatiš
kos davatkos tūkstančius 
socialdemokratų ir komu
nistų išdavė fašistiniams 
Horthy budeliams. Apie tą 
terorą plačiai rašo vengras 
rašytojas Emil Lengyel sa
vo knygoje “The Danube.” 
Jis rašo, kaip skundikai 
darbavosi. Užtekdavo, jis 
sako, įskųsti žmogų ir jau 
jo niekas nebegirdės. “Ma
sinis žudymas,” jis sako, 
“virto patrijotizmu.”

Ir prie tų žudikų, kaip 
i matome, prisidėjo kunigas 
I Mindszenty, dabartinis kar
dinolas, dabartinis ne tik 
Draugo, Darbininko/ ir 
Amerikos, bet ir Naujienų 
ir Keleivio vienintelis Ven
grijoje “teisybės balsas,” 
tiesiog kankinys, pats išda- 
vinėdamas budeliams social
demokratus, liberalus ir ko
munistus, ir įsakydamas ti
kintiems tą patį kruviną 
darba atlikti! V
Suokalbio iškėlimas, suokal

bininkų prisipažinimas
Iš Vengrijos praneša, kad 

ten suokalbininkai prisipa
žino prie kaltės. Įrodymai 
prieš juos buvo per daug 
aiškūs, kad būtų galima jų 
užsiginti. Pas kardinolą ras
ta dokumentai, susirašinėji
mai, protokolai ir t.t.

Vengrijos vyriausybė pui
kiai žinojo, ką reiškia paė
mimas nagan bažnyčios gal
vos. Ji žinojo, kaip.į tai at
silieps pasaulio reakcija, 
Vatikanas, net ir Washing- 
tonas. Areštavo kardinolą 
tik tada, kada prieš jį turė
jo pilnus įrodymus jo pra
sižengimo, jo išdavystės. 
Areštavo tik tdda, kada ga
lėjo juodu ant balto visam 
svietui parodyti, ką buvo 
sugalvoję jr suplanavę Ven
grijos dvasininkai ir mo- 
narchistai.

Bet kaip su jų bendra
darbiais užsieniuose? Pra
džioje jau pastebėjome, kad 
iš sykio jie puolėsi užginčy
ti.

Betgi Vengrijoje pas kar
dinolą surasta iš Amerikos 
gauti laiškai, kardinolo 
Mindszenty susirašinėjimai 
stUAmerikos aukštais žmo
nėmis. Juk faktas yra, kad 
kardinolas 1947 metais lan
kėsi Amerikoje ir konfera- 
vo su kardinolu Spellmanu 
ir kunigaikščiu Otto Haps- 
burgu. Pagaliau, kaip su ta 
Vengrijos karūna? Kur ji 
randasi?

Toliau tylėti ir užsiginti 
nebegalima. Ir štai išgirsta
me, kad visgi šio to būta, 
šis tas daryta, šis tas Ame
rikoje yra žinoma, prie šio 
to rankas yra prikišę ne tik 
Amerikos katalikų bažny-, 
čios galvos, bet ir labai 
aukšti- Washingtono valdi
ninkai. Sausio 9 dienos “The 
New York Times” skaitome 
pranešimą, kuris vadinamas 
“paaiškinimu,” kaip viskas 
buvo daroma “nekaltai.” 
Prabyla ne kas kitas, bet 
pats kardinolas Spellma
nas, kuris,, tik prieš kelias 
dienas, pasak to paties 

I “Times,” viską paneigė, vis
ko užsigynė. “Times” sako: 
“Pirmiau kardinolas Spell
man užginčijo kaltinimus, 
kad Vengrijos ^kardinolas 
Joseph Mindszenty kalbėjo
si su juo ryšyje su suokal

biu atsteigti Hapsburgų 
-monarchiją.”

Norime atkreipti skaity
tojų dėmesį į žodžius “pir
miau” ir “užginčijo.” Reiš
kia, ir tas kapitalistinis did- 
lapis pripažįsta, kad kardi
nolas Spellmanas melavo. 
Dabar jau nebeužginčija to 
kaltinimo. Dabar jau, kitais 
žodžiais, prisipažįsta prie 
jam padaryto užmetimo, 
kad ir jis dalyvavo suokal
byje, tai yra, su kardinolu 
Mindszenty kalbėjosi.

Ieško kvailių, kurie jais 
tikėtut

Skaitome toliau:
“Spellmano pareiškimas 

sakė, kad kuomet Vengrijos 
kardinolas atvyko į šią šalį 
1947 metais, jis prašė kar
dinolo Spellmano, kad jis 
parašytų karo sekretoriui 
Robert P. Pattersonui apie 
tūkstančio metų senumo ka
rūną. Kardinolas Spellma
nas sakė, kad jis rašė sek
retoriui, kad būtų padary-. 
ta viskas, kas tik galima, 
dėl tos karimos apsaugoji
mo.”

Toliau kardinolas Spell
man rašė mūsų karo sekre
toriui Pattersonui:

“Ta karūna yra didžiau
siai Vengrijos žmonių ger
biama ir kardinolas Mind
szenty prašė, kad Ameri
kos militarinė komanda, jei
gu galima, apsaugotų ją 
šioje šalyje arba pavestų Jo 
Šventenybei, Popiežiui Pi
jui XII.”

Kitą mėnesį karo sekre
torius pranešęs kardinolui 
Spellmanui, kad jo laiškas 
“tapo perduotas valstybes 
department™.” Spellman 
sako, kad jis dar tebelau
kiąs atsakymo-iš mūsų val
stybės department©!

“Timese” skaitome: “Kar
dinolas Spellman vakar pa
sakė, kad jis negavo atsa
kymo iš valstybės depart
ment©. Jis ir toliau gauda
vęs reikalavimų iš Europos, 
kad apsaugotų karūną, ir 
paskelbė vieną iš savo at
sakymų, prieš metus laiko 
rašytų vienam asmeniui. Jis 
paaiškino, kad jis negali 
nurodyti to asmens, kuriam 
jis rašė.”

Tame laiške kardinolas 
Spellman rašęs, kad jis pa
siteiravęs pas tarptautinių 
teisių žinovus, kurie jam iš
aiškinę, jog labai abejotina, 
ar gali Amerikos valdžia le- 
gdliškai pasilaikyti Vengri
jos turtą, kurį naciai pavo
gė ir iš kurių Amerika atė
mė. Be to, girdi, jokios gar
bės nepadarytų popiežiui, 
jeigu nacių pavogtas Veng
rijos turtas 'patektų į jo 
rankas. Komunistai, sako, 
iš to pasidarytų labai daug 
politinio kapitalo.

Ant galo kardinolas da
bar teisinasi, kad viskas, ką 
tik jis diskusavęs su kardi
nolu Mindszenty, “buvo dėl 
dvasinės ir fizinės jo žmo
nių gerovės.”

Trumpai pasakius, kardi
nolas Spellman ieško kvai
lių, kurie juomi tikėtų. Vis
kas, matote, sukosi apie vi
siškai nekaltą karališką ka
rūną, kurios praktiškoji 
šiandien vertė gal nesiekia 
daugiau, kaip desėtko kito 
dolerių. Dėlei jos “ir tik dėl 
jos,” kardinolas Mindszenty 
net buvo atvykęs Amerikon, 
dėl jos jis konferavo su ku
nigaikščiu Otto, dėl jos vi
sas reikalas pasiekė net 
Amerikos karo departmen- 
tą, o paskui ir valstybės de- 
partmentą! Tikėkite šita 
kvailybe, šiuo gryniausiu 
melu.

Šituo žioplu melu, supran
tama, tiki davatkos iš Drau-

Milwaukee, Wis.

skaitytas ir’priim-

Valdybos Raportas 
pikniką bendrai su 

Vilnies”

Vadovybėm bankų ir finansų senatinių komitetų pa
skirti yra Burnet R. Maybank iš South Carolines ir 

Walter F. George iš Georgijos.

tu- 
tu-

ŠAUKIMAS'
Lietuvių Namo Korporacijos

Konvencijos

iš

iš

LLD 8-tos Apskrities Metinės 
Konferencijos Protokolas

Konferencija įvykė lapkri
čio 21 d., pas dd. S. Pečiu
lius, Milwaukee, Wis. Kon
ferenciją atidarė organizato
rius J. Morkevičia 11 vai. ry
te. Kol mandatų komisija 
sutvarkė mandatus, buvo pa
kviestas broliškas delegatas 
nuo LLD 1-mos • Apskrities d. 
S. Vėšys pakalbėti.

Mandatų komisija pranešė, 
kad yra 8 atstovai nuo 4 kuo
pų. Racine, Wis., 65 kp., ne- 
prisiuntė savo atstovo. Su 
svečiais ir apskrities valdyba 
konferencijoj dalyvavo 12 as
menų.

Konferencijos pirmininku iš
rinktas F? Beržanskas, sekre- 
torium J. Baltutis. Rezoliucijų 
komisija: St. Vėšys, S. Pečiu
lis ir Ch. YUtis.

Protokolas iš pereitos kon
ferencijos 
tas. ■
Apskrities

Surengė
LDS 7-ta Apskritim 
naudai ir pelnyta $65.10. Ki
tas piknikas apskrities naudai 
davė pelno $63.37.

Narių apskrities kuopos tu
ri 85. Išlaidų per metus, tu
rėjo $42.75, ižde yra $98.86. 
Iždininkas su finansų raštinin
ku sutiko.
Kuopų Raportai

94 kp., Kenosha, Wis._, su
sirinkimų turėjo 6, parengimų 
du. Literatūros išplatino už 
$5; išaukavo darbininkų rei
kalams $35; narių geram sto
vyje turi 28.

56 kp., Milwaukee, narių 
turi 19. Parengimų turėjo 
vieną ir įplaukų gavo $50. 
Paaukavo “Vilniai” $15 ir 
darbininkų reikalams $10. Iž
de turi $53.58.

186 kp., Cudahy, Wis., 
rėjo du susirinkimus, narių 
ri 16 ir ižde yra $33.
. 167 kp., Sheboygan, Wis., 
nelaikė susirinkimų, o tik na
rių mokestis pasiuntė į cen
tra. Iždo neturi.

65 kp., Racine, Wis., susi
rinkimų neturėjo, tik mokestis 

narių išrinko.
Skaityta laiškas-sveikinimas 
Centro.
Spaudos klausime nutarta 

paaukauti iiš iždo “Vilnies” 
sustiprinimui $25 ir delega
tai suaukavo $15 sekančiai:
E. čiulkiepė $6; po $2: Ch. 
Yutis ir S. Pečiulis. Po $1:
F. Beržanskas, A. Pakšis, V. 
Sakalinskienė, J. Markevičia 
ir J. Baltutis. Kanados “Liau
dies Balsui” paaukauta $5.

Nutarta pietus delegatams 
apmokėti iš apskrities iždo. 
Taipgi nutarta duoti dovanas 
po $5 apskrities komiteto na
riams, ištarnavusiems 5 me
tus : Ch. Yutis, K. Pakšienė ir 
J. Baltutis.

Nutarta surengti prakalbų 
maršrutą pagal apskrities val
dybos nuožiūrą, jei bus pro
ga; pagelbėti silpnoms kuo
poms visais galimais būdais.

Nutarta surengti parengi
mą “Vilnies” sustiprinimui 
bendrai su LDS 7-tos apskri
ties komitetu.

Į apskrities valdybą palikta 
tie patys seni nariai:

J. Markevičia, organizato
rius; J. Baltutis, užrašų raš
tininkas; Ch. Kiselis, finansų 

, raštininkas; K. Pakšienė, iždi
ninkas; 'Ch. Yutis, biznio j ko
miteto narys, ir V. Sakalins
kienė, alternate.

Finansų ir rezoliucijų ko
misijų raportus priėmus kon
ferenciją uždare 3 vai. po pie- 

Visiems Korporacijos Šėrininkams
Gerbiamieji:

Šiuomi pranešame, jog Lietuvių Namo Bendrovės — 
Lithuanian Building Corporation — šėrininkų metinė 
konvpncija įvyks šeštadienį, 'sausio (Jan.) ^9, 1949, 
savame name — Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. Pradžia 1 vai. po pietų.

Šioj konvencijoj, apart kitų svambių klausimų, bus 
svarstoma:

1. Bendrovės direktorių skaičiaus padidinimas.
2. Konvencijoms laiko nustatymas.
Direktoriai pateiks metinį Bendrovės raportą, kuris 

parodys pilną Bendrovės stovį.
Todėl labai svarbu šėrininkams konvencijoj dalyvauti. 

0 tie, kurie negalės dalyyauti, gali įgalioti ką kitą juos 
atstovauti, nes yra būtinai reikalinga atstovauti mažiau
sia 51% visų parduotų serų.

Jeigu kurie jūs negalėsite patys asmeniškai šioj kon- • 
vencijoj dalyvauti, tai būtinai išpildykite jums paštu 
prisiųstą Proxy. Išpildykitė’ Proxy-labai atsargiai. Para
šykite miestą, kur jūs gyvenate ir dieną, kada Proxy . 
išpildote. Pasirašykime patys ir būtinai turi pasirašyti 
liudininkas. Tada'tą Proxy pasiųskite arba įteikite tam 
asmeniui, kurį įgalioj ate, A arba Lietuvių Namo Bendro
vės sekretoriui, kuris konvencijoj perduos Proxy įga
liotam.

Prašome atlikti’ tą reikalą tuojau.
Aišku, jog jums, kaip ir kiekvienam šėrininkui, rūpi 

Lietuvių Kultūrinio Centro išlaikymas. Žinote, kad dėl 
reakciniųkų skundų mums teko eiti į'teismą, kuris kaš
tuoja daug pinigų. Todėl finansinė parama labai pagei
dautina. Tad būkite taip geras, patys pagal išgalę prisi
dėkite ir pakalbinkite savo draugus bei pažįstamus pa
sveikinti Kultūrinio Centro konvenciją su stambesne 
auka. . •

Su giliausia pagarba, 
LIETUVIŲ NAMO BENDROVĖS DIREKTORIAI, .

Motiejus Klimas, pirmininkas,
Albert Dobifriis, vice-pirmininkas, 
William Malin, sokr.-iždininkas,<

• T, Lisajus, J. Kairys.

Dėl dailių džiūlerių visokių 
rūšių, dėl

Po švenčių Nupiginimų

GRUEH CURVEX ROYALTY
Full-size 17 jewel Precision 
movement actually curved to fill 
the wristform case. 14 Kt. yel
low gold filled......................$59.50

' Pirm. F. Beržanskas, 
Sek r. J. Baltutis.

go ir Darbininko? Juo taip 
pat, kaip atrodo, karštai ti
ki Naujienų ir Keleivio re
daktoriai, ypatingai Grigai
tis. Bet kiekvienas blaivaus 
proto žmogus žino, kad po 
šia karūna slepiasi suokal
bis, intrigos, kontrrevoliuci-

2<I2t

APLANKYKITE ROBERT UPTON’S 
Jewelry Store

Įsteigta 1892

Deimantai, Laikrodžiai, Džiūleriai, Religijiniai 
Daiktai ir daugybė kitų daiktų perdaug 

Skaitlingų suminėti. z
Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai 

garsinamų išdirbinių. ■
Kiekvienas pirkinys garantuojamas.

Apsimoka pirkti pas—

B I Grand St., Brooklyn
Ji J s. > n \ / 1 T arti Graham Avenue

■ ■ ■ < -  ‘ 1 1  .................................................................... ......... -............................. .............................. —- —— ■ ■ -■■■ ■■ ...

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Antr._ Sausio 18, 1949
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LOS ANGELES, GAL
Pasikalbėjimas su Pabėgėliu

Vienam losangeliečių paren
gime turėjau progą pasikalbė
ti su tremtiniu, kaip jie save 
vadina, nors jų niekas neiš
trėmė. Jie savo liuosu noru 
pasitraukė kartu su Hitleriu, 
nes vienodų plunksnų paukš
čiai nenorėjo skirtis.

trūksta, rusai atėmę turtą ii 1 
išvežę, o žmones išvežę į Si- i 
birą. Kitus gi išžudę.

—Kad visko trūksta, tą 
kiekvienas protaujantis 
žinoti, kadangi per tuos 
žvėrėjusius vokiečius buvo

ne rusų. Už tai

J a u 
gali 
su- 
vis- 
bcl

Vienas draugas mane su- 1 
pažindino. Sako:

—Čia ponas, atvažiavęs iš i 
Lietuvos.

—Malonu susipažinti. Gal i
ką nors pasakysit apie Lietu- 1 
va?—sakau jam. Paklausiau. į 
ar jis seniai kaip apleido Lie
tuvą . Jis atsakė, jog jau 
penki metai kaip apleido Lie
tuvą. ' .

—Tai gal nieko negalėsit
pasakyti apie jos padėtį.

{ kaltinti grobikus vokiečius, 
| ne rusus,—atsakiau jam .

Ant to jis sako:
—Tamsta ten nebuvote

1 ii e žinote.
Aš vėl sakau :
— Jau visas svietas apie tai 

žino ii‘ niekas negali užgin
čyti ir jii dai'beliti£ užslėpti, 
žinoma; ir Lietuvos smetoni
niai vokiečiams pagelbėjo.

Bet jis vis savo ir tiek.
Aš jam sakau :

o

laukęs pradėjo niekinti Lietu
vos dabartinę valdžią, kuri 
kovoja už vargdienių geres
ni būvi. Pirmiausia Jis pra
dėjo pasakoti, kad ten visko

—Jus sakėte, kad jau 5 me
tai kaip Lietuvą palikote ir 
ką jūs galit pasakyti, kas 
Lietuvoj dedasi. Mes daug 
daugiau turime ryšių su Lie
tuva, nes gauname laiškus ir

c
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RES. TEL.
HY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsainuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

C
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I laikraščiuose matome, daug 
i žinių. Bet jūs nei jokių suši- 
■ siekimų neturite ir laiškus ra
šyti bijoto, nes bijote, kad ga- 

j Ii prisieiti atskaitą išduoti iŠ 
savo darbų.

Jis vis tą pačią 'meliodiją 
kartoja ir kartoja, nors ji vi
sai nudėvėta. Jis, kaip ir kiti 
pabėgėliai, kada pritrūksta 
argumentų, tai tuojau siunčia 
važiuoti j Lietuvą. Sako: Ko
dėl ponas nevažiuojate, kad 
manot, kad ten taip gerai.

Atsakiau jam, kad visi ne
gali važiuoti. . Prie to, dar 
nieko neleidžia. Kada keliai 
atsidarys, tai tikrai noriu va
žiuoti. Jis man net šimtinę 
pasiūlė. Sakė,- uždirbąs tik 
$150, bet jei aš noriu važiuo
ti, tai jis man duosiąs šimti
ne, nors jam labai reikalingi 
pinigai.

Aš jam sakau :
—Gerai, kada būsiu- pasi-j 

rengęs, ateisiu pas tamstą iri 
turėsi savo prižadą išpildyti.

Jis sako: 1
—Bet ponas nesugrįšit. Jei

gu ten kas ką priešingo1 pa
sako, tuoj būna likviduotas, 
tas.. Jei ifetiki, tai pasiklausk 
A. Bimbos, jis pasakys. Jis Lie
tuvoj buvo ir žino.

—• Bet A. Bimba sugrįžo ne
likviduotas ir važinėjo po'Jung
tines Valstijas ir aiškino žmo 
nėms apie tuolaikinės Lietuvos 
padėtį ir parašė knygą “Pri
sikėlusi Lietuva.”

Toliau aš jo užklausiau:
— Kodėl žmonės nesukyla 

nenuverčia tas valdžias?
kad ten tik vie

šu ginklu valdo, 
galingas žmogus, 
ginklu gali visus

ir

Senatoriai Estes Kefauver (iš Tennessee) ir Joseph C. 
O’Mahoney (iš Wyoming) Įteikė biliy, taikomą pasti

printi Clayton’o bilių prieš trustus.

gana gražiai apsirėdęs, rankos 
minkštos. Sakė, atsivežęs dei
mantų, bet tik spėjus atsistoti 
an šios laisvos žemės ir koks 
tai niekšas, plėšikas atėmęs.

Pasikalbėjęs.
> __ ___  J

Šaltis Pridarė $20,000,000 
Nuostolių

Pittsburgh, Pa HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

Direktorius
^3^

CHARLES J. ROMAN j

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA 

Tel. Poplar 4110

Liūdesio valandoj, kreip- į 
- kites prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogia? ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūšy šermenine. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

l Paul Gustas Funeral Home,
f INC.

g 354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
g Skersai gatvės nuo Armory
I LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
g Telefonuokite dieną ar naktį
§ EVergreen 7-4774

8

Įlo
jus 
So
li e-

Jis atsake, 
n as žmogus

Tai, mat, 
kad su vienu 
valdyti!
, Aš jam sakau :

— Caras, koks buvo galingas, 
vienok žmonės rado būdus su 
juom apsidirbti, o jūs man 
rite pasakyti, kad negalima, 
norite man pasakyti, kad 
vietų žmonės per tiek metų
galėjo apsidirbti su ta valdžia, 
jei ji buvo negera, jei ji būtų 
taip bloga, kaip jūs sakote.

Jis neturėjo daugiau argu
mentų ir mūsų pokalbis baigė
si. Iš visko galima matyti, kad 
jis nėra sunkaus darbo dirbęs:

PRANEŠIMAI
SOUTH BOSTON, MASS.
Metinis dienraščio Laisvės 

hankietas ivyks sekmadienį, 
Sausio 23, 318 Broadway. 
Pradžia 6xval. vak. Ruošia
mas tikslu pasveikinti dien
raštį Laisve jo dalininku su
važiavime, kuris įvyks 30 d. 
sausio, taipgi 30 metų sukak
timi Laisvės pradėjimo išeidi
nėti dienraščiu.

Dainuos STASLS PAURA ir 
ROBERTAS NI AURA*, 
nios 
LLD 
LDS

Ska- 
vaišės. • Rengia bendrai 
moterys, LLD 2-ra ir 
62 kuopos. H. T.

(14-16)

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidy.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas iiiekad nemiega.
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BOSTON, MASS. . 
dienraščio LaTšvės bankic- 
sekmadienį, sausio (Jan.)
318 Broadway. Pradžia 

vakaro. Puošiamas tikslu

SO.
Metinis 

tas įvyks 
23 dieną, 
6-tą vai.
pasveikinti dienraštį Laisvę jos dali
ninkų suvažiavime, kuris įvyks 30 
d. sausio, taipgi 30 metų sukaktį 
Laisvės pradėjimo išeidinėti dienraš
čiu. Dainuos Stasys Paura ir Ro
bertas Niaurą. Skanios vaišės. Ren
gia bendrai LLD moterys, LLD 2-ra 
ir LDS 63-ra kuopos. — II. T.

(12-13)

August Gustas 
l BELTAIRE FLORIST k

Lietuvis K vietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. 

(Kampas 68th Št.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų,'šermenų ir tt., 

telefonuokite: . .
Slloreioad 8-9330 /

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. y.

| J. J. Kaškiaučius, M. D. ■
530 Summer Avenue, j 

W t Newark 4, N. J. i

g’ HUmboldt 2-7964 !

' Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- ;; 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju;' 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion,St., Brooklyn 

kampas Broadway ir Stone Ave., ' 
prie Chauncey St., B’way Line n 

Tel. GLenmofe 5-6191 ‘ "
— X

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajkvus 
su ame- 

Rei- 
ir

Šaltis šiuo metu pietinėj Ka
lifornijoj yra.didžiausias iš 35 
metų laikotarpio. Jisai čia pri
darė apie $20,000,000 nuostolių 
nušaldymu citrinių vaisių.

Vien San Bernardino apskri
tyje, kuri duoda vieną ketvir
tadalį Kalifornijos vaisių, bus 
nuostolių apie $8,000,000,

Orančių ir kitų vaisių augin
tojai taipgi išleido $2,500,000, 
pei* dvi naktis, šildymui vaisi
niu sodu. )

A- 4-

Kalifornija gauna kas metai 
apie $100,000,000 iš vaisių au
ginimo.' Bijomasi, kad šiemet 
apie trečdalis vaisių gali būti 
sunaikinta iš priežasties šalto 
oro ir sniego. ,

šaltis čia jau ir tragediją at
nešė. Oliver Powell, vidutinio 
amžiaus žmogus, nusiminęs, 
kad'jo 20 akrų orančių vaisius 
sunaikintas, nusižudė paimda
mas nuodų.

Be vaisių nuostolių, daugelio 
užšalo vandens dūdos,' taipgi 
automobilių radiatoriai. Nema
žai žmonių užsigavo griuvinė
dami ant-'šaligatvių. Kalifornie- 
čiai, mat, nepratę tokio oro 
turėti.

Inspektoriai suėmė 650 dė
žių siunčiamų rinkai orančių, 
kurie buvo sušalę, y įstatymai 
čia neleidžia' sušalusių ar ap- 
gedusių vaisių siųsti rinkom 

35,000 vagonų vaisių sušalo 
ar apšalo jau ant kelio, dauge
lis sušalo dar soduose.

. Kalifornijos vaisių inspekto
riai sako, po šių šalčių kainos 
ant citrinių vaisii) dar pakils.

Sa įdėtoj i Kali f orn i j a šį' sy k j 
yra ne taip saulėta. Ne vienas 
nagus nugrubo ir dantimis ge
rokai pakaleno. Čia, mat, tokiam 
orui žmonės nepasiruošę. Sv.

Krešs Dart>ininkų Kova

Sustreikavo Kress dešimtu- 
kinių krautuvių darbininkės ir 
pikietuoja krautuves.

Aną dieną einu widurmiesciu 
ant Broadway, žiūriu, kad prie 
Khess krautvės didelė grupė 
žmonių. Maniau, kad ten ka 
pardavinėja.. Prisiartinus žiū
riu, kad viena darbininkė stovi 
prie durų ir maldauja praeivių, 
kad neitų ir neremtų Kress mi- 
lionines kompanijas^. Sako: 
“Please, neikit ir' neremkite, 
pagelbėkite mums išgauti dides
nes algas. Kaip jūs jaūstumėte, 
jei' jūsų dukterys arba seserys 
dirbtų už tokią mažą algą?”

Aš paklausiau, kiek jos gau- 
pa mokėti. Atsakė, kad ' $26 į 
savaitę, ir dirba šešias dienas. 
Kada atima taksus, tai lieka tik

Nesupranta, kad ta jų kova už 
geresnį būvį yra visų koVa ir 
jų atsiektas tikslas pagelbėtų 
visidlns, bet jei jos pralaimės, 
mes visi pralaimėsime.

Argi visi taip skurdžiai gy
vena, kaip tos pardavėjos? Pa
vyzdžiui, mūsų šalies valdonai 
gauna po $75,00Q ir dar antra 
tiek išlaidom, vienok jie ren
giasi pasikeiti sau algas.. Ogi pi
liečiai gyvena pusbadžiai. Tai 
bent lygybė ir demokratija!

Pittsburgho Lietuvių Tautiš
kų Kapinių metinis susirinki
mas įvyksta sausio 23 d.( 2 
vai. po pietų, Lietuvių Moks
lo Draugijos svetainėj, 142 
Orr St., Pittsburglie.

I ši susirinkimą būtinai tu
ri pribūti visi, kurie tik pri
klauso, kaip pavieniai, taip ir 
draugijos turi prisiųsti savo 
delegatus, nes susirinkimas 
labai svarbus.
* Kapinių komitetas pateiks 
pilivi raportą apie iškeitimą 
žemės su West View parko 
savininkais. Bus suteikta vi
si pataisymo planai, kaip tai, 
išvedimo naujo kelio ir kitų 
pataisų. Komitetas kviečia vi
sus kapinių šėrininkus, lotų 
savininkus ir draugijas, kurios 
priklauso prie kapinių, daly
vauti susirinkime. Taipgi 
kviečia pavienius ir draugijas 
prisidėti prie Liet. Tautiškų 
Kapinių^ ir prisiųsti savo atsto
vus į susirinkimą, kurie ar ku
rios dar nepriklauso. Mūsų 
visų Pittsburgho lietuvių par
eiga tą įstaigą paremti su pri
sidėjimu. Komitetas.

PROSYTOJOS
Patyrusios Prie Vyriškų Marškinių

B. ALTMAN & CO.
5th Avenue ir 34th St., N. Y. C.

Personnel Ofisas — 9-tos lubos. 
Pasitarimo vai. nuo 10?tos iki 1-mos.

(14)

OPERATORfiS
Patyrusios prie Apatinių Drabužių. 

Gera Alga. Nuolatinis Darbas.
Linksmos Darbo Sąlygos.

Kreipkitės
GLOWSTYLE UNDERWEAR
58 West 86th Street, N. Y. C.

LACKAWANA 4-1960
O»)

Mirė J. F. Švaistis ŽINIOS IŠ LIETUVOS

■;S-'w< O

>■

pra-
kai-
pro-

Sausio 4 d. Inglewood kapuo
se tapo palaidotas J. F. švaistis. 
Laidotuves atsibuvo be jokių 
re liginių cere m o n i J ų d

Tenka atiduoti kreditą velio
nio moterei ir dukterei., kad 
Juodvi velionį palaidojo laisvai.

Laidotuvėse dalyvavo mažas 
būrelis palydovų, veikiausiai 
dėl to, kad jis buvo čia nese- 

atvykęs iš Bostono ir ma
ltas jį pažinojo. Antra, ir 
svarbesnė 

neprigulėjo

“Lietuviška kovos poezija,” 
kuris per lenkų radiją bus 
perduotas kiek vėliau. Iš vi
so, susidomėjimas tarybine ♦ 
lietuvių literatūra šių dienų 
demokratinėje. Lenkijoje labai 
didelis.

★ KELMe.— Kultūros na
muose įvyko apskrities valsčių 
meno saviveiklos ratelių per-, 
žiūra. Pirmąją vietą laimėjo , 
Kražių gimnazijos meno sa
viveiklos ratelis, kuris pasta
tė B. Gorbatpvo pjesę “Tėvų 
jaunystė.” Saviveiklos ratelis 
už veikalo pastatymą apdova
notas garbės raštu ir pinigine 
premija 500 i’b. Veikalą re- ‘ 
žisavo gimnazijos mokslo da
lies vedėjas J. Petkevičius.

E. Žiauberis.

priežastis tai, 
prie organiza- 
laidotavęs ma-

niai 
žai 
bene 
kad
ei jų.' Todėl ir j 
žai atsilankė.

Velionis J. F. 
nuliūdime moterį
čia, Los Angelėj, o 
rodos, Bostone.* 4

Lai būna lengva 
fornijos žemelė, o
reiškiamo g i 1 i a i) s i ą u ž u o .j a u tą!

švaistis paliko 
i]- dukrelę 
du sūnus,

Jam Kali- 
jo šeimai

ŽOLĖS ARBĄTOS 
FORMOJE

kraują nuo visokių nešvarumų 
išsrasčio, bemiegės, galvos ir spran-
skaudėjimų, ausyse ūžimo ....
kosulio, dusulio bei astmos ....

pataisymui .......................
užsisenėjusio kataro, Hayj-fcvcr

Valo
Nuo

do 
Nuo 
Vyriškumo 
Nuo

ar rose cntharh ....................................
Sunkiu mėnesinių sureguliavimas .......
Pailių arbata 85c. Mostis ..................
Nuo inkstų ir strėnų. skaudėjimo

laipina ir varo laukan akmenėlius 
Ncsišlapyk bemiegant .............................
TRAJANKOS šaknys dėt arielkos ......
Valnija 
Nuo

virltirius, labai gera arbata 
sutukimo .cik kūdyn .................
cukrinės linos' (Diabetes) ............
PŽKisenčjusio bronkaitis ..............
visokiu išbėrimų, pimples ..........

nuo pražilitną ir slinkimo 
surūgusio pilvo, heartburn ...........
nemalonaus kvapo i burnos ...........
vandeninės ir širdies liną ...........
neuralgijos, neuraitis ir kitų pana- 
. Šita arbata ne "tik užeina kelią

Nuo 
Nuo 
Plaukų tonikas nuo pleiskanų, 

apsaugoja
Nuo

,Js’uo 
Nuo 
Nuo

šių
šioms ligoms, bet ištarpina susuktus 
guzus ant sąnarių vartojant per kokį 
laiką ......................................... ...............

Tyrji mostis stabdo bilc kokį niežulį 
ir galima vartoti bilc kur .....

Nuo visokių ręumntiškų sausgėlių . 
Laiškams popiera į Lietuvą su apie 

skirtingų pasveikinimų. Tuzinas 
tuzinai už

....Žolės yra sudėtos j pakelius su 
rnais.

$1.00.

60c

85c
. 60c 
$1.25 ,

$1.25
75c 

$1.25

60c 
60c 

$1.00
60c 
85c 
85c

, 75c
$1.00

6rtc 
85c 
85c 
60c

$1.75

$1.25
60c

15 
40c. 3

kaip vartoti.
M. ŽUKAITĖS, 331 Dean Tcrr.

Spencerport, N. Y.

nurody-

gr. 12 d.—Pasta- 
i lenku kalba bu- 
Petro Cvirkos no- 
’ “Daina” ir “Pa- 
(vertė A. Gnia-

Šių novelių monta-

VILNIUS, 
ruoju motu 
v o išverstos 
velės “Ona, 
bučiavimas” 
dovska).
žas buvo perduodamas iš Lo
dzės per visas Lenkijos radijo 
stotis š. m. spalio 24 d; No
velė “Pabučiavimas” buvo iš
spausdinta žurnale “Wies” 
(Kaimas), o “Lakštingalos” 
vertimas — žurnale “Inwali- 
da.” Be to, yra paruoštas ra
dijo montažas, pavadintas

★ KĖDAINIAI. — Krakių 
šviet. ir meno darb. profsą- 
junga pastatė J. Baltušio pje
sę “Gieda gaideliai.” Spek
taklis turėjo didelį pasiseki
mą. Spekt&s.

PARDAVIMAI
Parsiduoda grosernė ir namas, sy

kiu ir biznis — išdirbtas per 15 me
tų. Namas geras, dviejų aukštų, trys 
dideli miegami kambariai ir maudy
nė. Taipgi parsiduoda ir šviežia mė
sa. Pardavimo priežastis — senatvė 
ir nesveikata. Galite kreiptis laišku 
ar telefonu. Parduosime už prieina
mą kainą. — J. Vogonis, 26 So. 55th 
St., Philadelphia, Pa.

Tol. GR. 2-9987.

I
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TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES
KALENDORIŲ

1949 METŲ
. Tai nepaprastai turininga įvairiomis 

informacijomis, knyga.
224 Puslapių. Kaina 50c.

Gaunamas dienraščio Laisvės knygyne. Ant parei 
kalavimo. pasiunčiame ir į kitus miestus. 

Persiuntimą apmokame.
Mokestį 50c. galite prisiųsti Jungtinių Valstijų 

pašto ženklais (Postal Stamps) nedidesnėm 
kaip po 10c. ar 5c.
Prašome adresuoti:

LAISVĖ, 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Na, ar galima žmoniškai 
gyventi prie taip iškeltu 
nų? Rodos, kad kiekvienas 
taujantis'žmogus turėtų supras
ti, bet kur tau ... eina į .tą 
krautuvę, rodos, kad ten viską 
veltui gauna, rodos, tas vargše
les paniekinant. Aišku, kad 
joms tokios algos .neužtenka ir 
jos turi ieškoti išeities.

Daugelis tokių mergaičių pa
lieka gatvinėmis. Argi galima 
jas kaltinti? Mano supratimu, 
ne L Jos bando išreikalauti sau 
didesnį duonos kąsnį per kovą, 
per streiką, bet visuomenė nu
sisuka nuo jų, nepagelbsti joms.

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso altorėlis, ' maldų knyga, paveiks
luotos mišių maldos. Ccluloidos gražiais 
viešais. Tilžės spaudos .................

Vainikėlis, mažesnė, paveiksluotos 
mišios, juodais apdarais ..............

Biblija, su 373 paveikslais, su išaiški 
nituti, ką jie ženklina, su apskaity
mu, ką jie reiškia .........................

Nebijok mirti, nes iš jos neišbėgsi .... 
Saulė ir visos dangiškos planetos ir 

jų kelionė vienos aplink kitą .......
Celibatas, neženotų kunigų ..................
Sawizrolas didis klasterius ..................
Raginis, gražios pasakos ......................
Dainų apie 120 įvairiausių ...............
Jonas ir Alcnute, gražios pasakos .... 
Laimė* ir planetų nubūritnai ...........
Naujausia didelė sapnų knyga ........
Detroito muštynės iii dalinimą lapelių 

prie lietuvių bažnyčios ...........'...........
Duktė marių, graži apysaka ..................
Karvės ir sūrių padarymas ........-........
Kaip duktė gyveno pustynėje ...............
Neužmokamas žiedas, graži pasaka .........
Gudrus piemenukas .......... .......................
Leiigvas būdas išmokt angliškos kalbos 

be kito pagalbos ..............................
Girtuoklių gadzinkos ir gyvenimas .......
Istorija Seno ir Naujo, su paveikslais 
Juokų vežimas ir ar paeini iš nionkės 

ir kiti monologai ..............................
Nojaus Arka, įdomūs skaitymai ...........
Keliautojai i Šventąją žemę Jeruzalę 
Lytiškos ligos ir ,kaip apsisaugoti .......
Pinigai galvažudžiai ir prie ko jie 

žmogų priveda ...................................
Paparčio žiedas, kaip jį atrasti ...........
Patarimai vyrams ir moterims apie 

. lyties . dalykus, su paveikslais ......... 1
Praloto Olšausko gyvenimas su meilužo 

ir Jos* pasmaugimas ......................
Pekla, kur ji yra ir kam reikalinga?

Su kankinimo paveikslais ..................
Raktas į laimingesnį gyvenimą .... ......  ;
Ragana, gražios apysakos ........... ..........
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras 
, Kristaus įpėdinis? ..............................
Velnias kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Kabalas, laimių nubūrlinas ...............«...
Lietuviška gaspadinė, su ,450 receptų

M. ŽUKAITIS, 334 Dean Terr. 
Spencerport, N.' Y.

$1.75

75c

$2.25 
. 60c

..... 50c 
.... 30c 
.... 415c 
... 35c 
.... 75c
.... 25c 
.... 25c 
. $1.75

35c 
25c 
25c 
25Č 
•35c
25c

35c
30c
25c

35c 
25c 
35c 
35c

. 25c

. 25c

$2.50

25c

35c
$1.00

35c

$1.50
$1.50

15a
$1.00
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Matthew 
BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

8
A«
A

A

ž
žModerniškai įrengtos 'Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.
Tel. MArket 1-5172 ;

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į x ”

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas d
417 Lorimer Street

Laisvės Name-
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- i 

žovių ir pieninių valgių 
gražus pa'sirinkimas. d

! PEIST LANE | 
j DRUGS, Inc. s

405 SO. 4th ST,
Cor. Ilewes St. 

BROOKLYN, N. YSC 
V g 
^Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-« 
ėdikiam reikmenys, įvairūs daik-5 
Utėliai, ligonių kambariui reikme-« 
»nys už griežtai žemas kainas.

g RECEPTŲ SPECIALISTAI. g 
Į MAX PEIST, Ph. G., 
g EDWIN LANE, Ph. G 
fi Tel. EVergreen 7-6288

A

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

11 *

., Opposite Forest Parkway ’ ;; 

WOODHAVEN, N. Y. ■

K

Ašį ft

5 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)- Antr., Sausio 18, 1949

Suteikiam,garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499



Jau buvo minėta praėjusią 
savaitę Laisvėje, kad įvyks

Ištiko Žiauri Nelaimė
Visiems, ypatingai kriau

šiams, gerai žinomą Oną Za- 
-veckienę ištiko žiauri nelaimė/ 
liga. Tartum iš niekur nieko 
paralyžius pagavo galvą. 
Taipgi paralyžius pradeda 
pavojingai plisti ir toliau 
kūne. Dabar ji randasi ligo
ninėje. Medical Center Neu
rological Institute, 710 West 
168th St., New York, N. Y.

Vincas Zaveckas prašo gi
minių, draugų ir pažįstamų 
atlankyti jo mylimą moterį 
Oną ligoninėje. Valandos sek
madieniais ir kas dieną nuo 
1:30, vakarais nuo 7 :30.

Ona Zaveckienė visą laiką 
dirbo pas kriaučius, lietuviš
kose dirbtuvėse. Zaveckas, 
ilgametis kriaučių veikėjas, 
praėjusiame kriaučių susirin
kime tapo išrinktas lietusių 
kriaučių lokalo 54-to pirmi
ninku. J. S.

K. Petrikienė Išvyko 
Floridon Pasilsėti

Katrina Petrikienė, Moterų 
Apšvietos Klubo, taipgi LLD 
Moterų Komiteto pirmininkė, 
ilgametė darbuotoja pažan
giųjų lietuvių judėjime, sausio 
15-los popietį išskrido Flori
don porai savaičių, pasilsėti. 
Jos spėkos, skundėsi ji, ne 
didžiausios, dažnai jaučia 
nuovargį. Tad pirm maty mo
si su daktaru nusprendusi iš
bandyti visuotiną pasilsį.

žadėjo apsistoti Miami, pas 
Emmą ir Juozą Sliekus, Lais
vės skaitytojus ir bendradar
bius, buvusius Pittsburgh ie- 
čius. Tikisi galėsianti ten pa
būti be jokių užsiėmimų, ra
miai. Sakė pirmu kartu vyks
tanti tokiai atostogai — 'be 
organizacinių ir be šeiminin
kės pareigų. Tačiau tikisi su
sitikti su lietuviais floridanais 
jų LLD 75-tos kuopos rengia
mame piknike sausio 23-čią. 
Frank Mockaus vienkiemyje.

Linkime gerai pasilsėti ir 
parsivežti naujos stiprybės 
darbams.

Nežinia ,iš kur paleista kul
ka prabrėžė petį Donaldui 
Ryan, 25 m., sėdėjusiam 
tomobiliuje prie Price ir 
zabeth Sts., New Yorke.

a u
Eli

n t t e t c prnmimmas Aidieciams Dvylikos K. P. Vadų Teismas > 
Tvankioje Atmosferoje

MIRE
66Margaret Kwa$nauskas, 

m. amžiaus, gyvenusi 89-18— 
85th St., ' Woodhaven, L. L, 
mirė namuose, sausio 15 d. 
Pašarvota F. W, šalinsko- 
Shalins koplyčioj, 84-02 Ja
maica 'Ave., Woodhavene. 
Laidotuvės Įvyks sausio 18 d., 
10 vai. ryto.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Michael, sūnų Juozą, 
dukterį Oną, tris anūkus ir 
seserį Viktoriją Plokis. Lai
dotuvių apeigomis rūpinasi 
Jalinsko laidotuvių įstaigą.

Susieikim Antradienį
Laisvės bankietui prisirengi

mo susirinkimas įvyks antra
dienį, sausio 18 d., Laisvės 
salėje, 419 Lorimer Street, 
Brooklyne. Pradžia 8 v. vak.

Dar kartą prašome dienraš
čio Laisvės patrijotų padirbė
ti Laisvos bankiete, kuris 
įvyks sausio (Jan.) 30 d* Li
berty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill,

Visi, kurie galėsite padirbė
ti bankiete, malonėkite susi
rinkti antradienį pasitarimui 
dėl bankieto. čia pasidaly
sime darbais ir pasitarsime 
dėl pačios vakarienės,

O kurie,dar neturite ban
kieto bilieto, ■ o dalyvausite 
bankiete, tuojau įsigykite bi
lietus.

Laisvės Administracija.

Tūkstančiai Newyorkieciy 
Žygyje Už Laisvę

Tūkstančiai žmonių, nariai 
ir atstovai šimtų unijų lokalų, 
darbininkų ir bendrai liaudies 
savišvietos, pašalpos, kultūri
nių, sporto ii’ kitokių organi
zacijų susimobilizavo keliauti 
iŠ New Yorko į Washingtoną 
specialiu traukiniu anksti an
tradienio rytą.

žygį už Laisvę (Freedom 
Crusade) šaukia Civilių Teisių 
Kongresas protestuoti prieš

teisimą 12-kos komunistų va
dų už politines pažiūras. Toks 
teismas, pirmas Amerikos is
torijoje, jeigu pilietija leistų 
įvykinti, reikštų galą Ameri
kos civilėms laisvėms, pra
džią politinės milionierių, 
partijų diktatūros Amerikos 
žmonėms. Civilių Teisių Kon
gresas mobilizuoja žmones 
protestuoti, kol dar ne per 
vėlu .

Labai Įdomi Paskaita
žmonės jau kalba: “Jei no

ri ką įdomaus išgirsti, pama
tyti, tai būk LMS ruošiamuose 
parengimuose.” T a i tiesa, 
menininkai visuomet ima kas 
geriausia, įdomiausia, kultū
riška ir gražiausia. žmonių 
lietuvių tarpe jau nėra, ku
rie atmintų, kai buvo įkurtas 
pirmas -lietuviškas laikraštis 
Amerikoje 70 metų atgal, čia 
jau istorija — pradžia mūsų 
k u 11 ū r i p i §4 j u d ė,į i m o. 
m i sukaktis.
reikėtų ne tik paskaitos, bet 
ir eilės įvairių kultūrinių va
karų ruošti visose kolonijose.

Šiuo ir 'eile kitų klausimų 
duos paskaitą Rojus Mizara 
sausio 23 d., lygiai 3 vai. po 
pietų, Lietuvių Kultūriniam

Tai įdo- 
šiuo reikalu

• ’v -2’A•Centru Rojus Mizara, trum
pai sakant, ‘yrą redaktorius, 
rašytojas ir prąkalbininkas. 
Paskaitas ruošia LMS III Ap
skritis. Rengčj’ai

Lenino Mitingai Įvyks 
Šių Savaitę

Aido Choro metinis susirinki
mas šį penktadienį, sausio 21 
d., 8 vai. vakaro, Liberty Au
ditorium patalpose.

šis susirinkimas skelbiamas 
iš anksto todėl, kad kiekvie
nas aidintis žinotų ir kad ne
būtų prikaišiojimų, jog nebu
vo pranešta arba per 
paskelbta.

Metiniam susirinkime 
vau t i 
apart 
Choro 
nauja
mo komisija, pavasarinio pa
rengimo komisija, korespon
dentas ir kt.

Tat kiekvienas aidietis-te 
pagalvokite apie Aido Choro 
padėtį - palaikymą bei veiks
mą ateityje ir ateikite į susi
rinkimą su gerais planais Ai
do Choro naudai. Koresp.

vėlai

daly- 
nes, 

Aido
yra labai svarbu, 
nutarimų apie
veiklą, bus renkama 
valdyba, gaidų rinki-

Mrs. Belle Popper Gramunt, 
buvusi marinuose saržentu, 
teisme pralaimėjo taisę atgau
ti savo kūdikį, kurį nuo gi
mimo buvo padavusi įstaigai 
auklėti, o įstaigą atidavė tū
lai šeimai įsūninti.

Pradžiai dvylikos Amerikos 
Komunistų Partijos vadų teis
mo sausio 17-tą, Foley Square, 
N e w Yorke, sumobilizuota 
4 02 policistų būrys. Suburta 
grupės iš visų policijos sky
rių, c

Sunku buvo įmatyti, ką tas 
būrys policijos veiks, nes teis
mo tėmytojų - publikos nu
spręsta leisti tiktai 70. Nors 
teismabučio talpa yra 140 vie
tų, tačiau pusė tos vietos už
leidžiamą propagandos apa
ratui prieš teisiamuosius — 
tai yra, spaudai, radio, filmų 
ir televizijos technikams ii 
aparatūrai. O tie, kaip visi 
žino, yra milionierių rankose. 
Ta spauda ir radijas—tai di
džiausios kanuolės prieš dar
bininkų vadus, prieš darbi
ninkų judėjimą,

Civilių Teisių Kongresas, 
12-ką Amerikos 
Partijos vadų 

ir kitų partijų ar 
nuo ku- 

atimti

Foley Square, ties Federal 
Building.

Išvakarėse teismo daugelis 
iš žymiausių Amerikos orga
nizacijų pareiškė protestą 
prieš tą teismą, kurį skaito 
aiškiu žudymu civilių teisių 
Jungtinėse Valstijose.

L. K. N.

Policijos k o m i* s i o n ierius 
Wallander įsakė policijai pa
dėti švaros Departmentui pri
žiūrėti, kad gatvėse, tarpna- 
miuose ir 
nestovėtų *■ / 
žodžiais,
bent vidutinės švaros šauks j 
teismą.

'tuščiuose lotuose 
šiukšlynai. Kitais 

neprisilaikančius

kuris gina
Komunistų
(taip pat
nepartinius žmones,
rių reakcija bando
teises) iššaukė demonstraciją

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Krautuvės Nesinaudojo 
Taft-Hartley Aktu 
Prieš Uniją

Department Store Unija 
(kurios astuoni New Yorko- 
Brooklyno lokalai neseniai iš
sitraukė iš CIO unijų centro 
CIO viršininkams pradėjus 
persekioti pažangiuosius) pa
starosiomis savaitėmis atsiekė 
didžių laimėjimų. Gimbels ir 
Sacks didžiosios krautuvės, 
esančios prie 34th St., pasira
šė su unija naują kontraktą.

Kontraktai atnaujinti ’dve
jiems metams, tūlas sąlygas 
paliekant tokiomis pat. Bet 
algų klausimu firmos sutiko 
derėtis ir net pasiduoti arbi- 
tracijai, jeigu tam būtų rei
kalas. Senasis kontraktas bai
giasi vasario 1-mą. Krautuvės, 
kurių ne tik darbininkai, bet 
taip pat ir daugelis kostume- 
rių yra pažangūs, nenorėjo 
laukti streiko.

Unija to aisiekė ne be pa- 
' stangų. Buvo ginčijama, ar 
: unija turinti teisę darbinin
kus atstovauti. Reakcininkai 
norėjo tos teisės.* Bob tikroji 

' unija parodė 3,300 Gimbels 
darbininkų pasirašytas kortas, 
kad jie tebesilaiko f su savo 
unija, nežiūrint jos išsitrauki
mo iš CIO. Tuomet boshi 
sileido ir piršusieji unijai 
vox kontrolę reakcininkai 
rėjo atsitraukti.

Department Store Unijos 
prezidentas William Michel
son yra vienu iš tų tūkstančių 
drąsių unijistų, kurie nepildė 
tų Taft-Hartley reikalaujamų 
affidavit.ų — neatliko .ausinės 
iš savo politinių pažiūrų. Tas, 
sakė jie, būtų neigimu mūsų 
šalies Konstitucijos ir ,Teisių 
Biliaus. Jie atsisakė prasi- 

,f žengti vyriausiems mūsų ša
lies įstatymams.

“Spinduliai iš Atomų 
Proceso” Galėtų 
Sugadinti Orų

Sveikatos komisionierius 
daktaras Harry S. Mustard 
stipriai ginčijo miesto valdžios 
planuojamą oro apšvarinimo 
pareigą pavesti Departmentui 
of Housing and Buildings. Esą 
numatoma tik tūlus, specialiai 
ribotus dalykėlius pavesti De
partment of Health globai.

Daktaras Aįustard nurodi
nėja, jog tai labai galėtų pa
kenkti nevvyofkiečių sveikatai. 
Tiesa, sako jis, kad pastatų 
priežiūros inspektoriai galėtų 
tinkamai prižiūrėti apšvari- 
nimą oro nuo dūmų ir suo
džių. Bet dar liekasi daug 
chemiškų ir kitokių fabrikų, 
kurių dujos užnuodija orą pa
vojingiau už dūmus ar suo
džius. t

Lenino sukakties masiniai 
mitingai šiemet rengiami su- 
siedijose, apskričių, ne viso 
miesto skale. Lankiusieji di
džiuosius, įvykdąvusius Ma
dison Square Gardene, prašo
mi taip pat ryžtingai paremti 
įvyksiančius susiedijose,

šiemet yra didesnės Vei
klos. ^didesnio reikalo mobili
zuotis apsaugai laisvių laiko
tarpis. Tam geriau pasitar
nauja keli susiedijų mitingai, 
kuriuosna lengviau sutraukti 
minias tos sušiedijos žmonių. 
Tačiau norintiems stovėti 
laisvių sargyboje patartina 
neatsidėti ant to, kad tas ma
žesnes sales publika 
ir be jūsų —svarbu, 
būtų perpildytds.' 
kad į tuos mitingus 
keleriopai daugiau
negu „susitalpindavo viename 
Gardene ruoštame bendrame 
viso miesto mitinge.

Mitingai Įvyks
19- tą, trečiadienį, St. Nicho

las Arena, New Yorke. Ren
gia Manhattan ir Queens ap
skritys bendrai.

20- tą,’ ketvirtadienį, brook- 
lyniečių mitingas Brooklyn 
Academy of Music, o bronxie- 
čiu — Bronx Winter Garden.€

David Simon, buvęs, preky
bininkas, 52 metų, užsimušė 
nukritęs nuo gaisrinių kopė
čių iš 11-to UulLšto apartmen- 
tinio namo; New Yorke.

užpildys 
kad jos 
Svarbu, 
atvyktų 

publikos,

nu-
sa-
tu-

GINKIME TEISIŲ BII.ĮŲ!
Sustabdykime 12-kos Teismą•LENINO MINĖJIMO MITINGAI

MINĖKIME 
25 MT. SUKAKTI 

DAILY 
W0RKERI0

/ IŠGIRSKITE-
Kaunsilman? Benį. Davis, Jr

, Trečiadienį, Sausio 19 .
MANHATTAN AND QUEENS 

ST. NICHOLAS ARENA

R. Thomson?, pirm. N.Y.S. C.P.
Ketvirtadienį, Sausio 20

BROOKLYN ACADEMY OF MUSIC •’

Gilbert? Green?, pirm. Ill. C.P. 
Ketvirtad., Sausio 20, Bronx 

BRONX WINTER GARDEN

Dramatiškas Perstatymas 25 Mėtų 
Sukakties Gyvojo Laikraščio.

Tikietal: Workers Bookshop, 50 E.*18 St., arba Telefonuot AL 4-5705

SMULKU

Pavyzdžiui, dr. Mustard nu
rodo, jog laiks nuo laiko są
lygos iškelia naujas . proble
mas ir sveikatai. “Iškilę iš 
atominio proceso spinduliai 
tūlose sąlygose gali užteršti 
atmosferą ir tapti 
pavojingos ligos 
tiems.

priežastimi 
to palies-

jog būtųDaktaras sako, 
tragedija, jeigu tokiuose įvy
kiuose Sveikatos Departmen- 
tas negalėtų veikti, nes toks 
punktas gal dar tiro laiku ne
būtų įrašytaę į tuos, kuriais 
Sveikatos Departmentui valia 
veikti.

Maspetli, L. I

Turėjom perrinkt 
Abi kuopos pirmi-

Išbandoma trijų .aukštų per
važos/ kurias pirmiausia keti
na Įvesti tarp Manhattan ir 
Staten Island.

g&i &v

s

GYDYTOJAS

S. S. Locket, M. D.
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
1—-2 dienom ‘ 
6—8 vakarais

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LLD 55 kp, susirinkimas įvyks 
sausio 18 d., 8 v. v. Šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St., Brooklyne. 
Nariai dalyvaukite šiame susirinki-1 
me. Turime daug svarbių dalykų 
aptarti, atsiveskite naujų narių pri
rašyti į šią organizaciją, — P. 
Babarskas, sekr. (13-14)» _  _ _

EAST NEW YORK
RICHMOND HILL, N. Y.

Trečiadienį, sausio 19 d.; 8 v. ’v. 
Centro patalpoj, įvyks LLD 185 kp. 
susirinkimas. Nariai, kurie tik gali
te, malonėkite dalyvauti, nes reikia 
rengtis prie mūsų vakarienės, kuri 
įvyks 19 d. vasario. Taipgi reikės 
išrinkti kuopos valdybą. Turime ir 
daugiau svarbių reikalų. — V. P.

(13-14)

PAJIEŠKO.IIMA1
Pajieškau kambario * pavieniam 

vyrui, «Brooklyno apylinkėje. Kas tu
rite tokį kambarį, malonėkite laiš
ku pranešti sekamu adresu: A. 
Vessel, 179 Morgan Ave., Brooklyn 
N. Y. (9-14)

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

*71TDWG DAD 411 grand street ZLl 10 15AK BROOKLYN, N. Y,

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TelevisionTelefonas
EVergreen 4-7729

g DANTŲ GYDYTOJAS g

gDr. A. Petrikai
E 221 South 4lh Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta
K ’

Valandos:

Egzaminuojant Ahis,< 
j Rašome Receptus : 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
• Optometrists
394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST?. 2-8342

! TONY’S fl 
fl 
fl

S ' ŽS r- ■ «

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
<BEER & ALES

’ • Peter' Kayiskas
32 Ten Eyck St.

Tel.' EVergreen 4-8174

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per 

Albiną

Permanent Waves
50

LDS 14-tos ir LLD 138-tos 
kuopų susirinkimai įvyko 6 d. 
sausio, Rusų Name, 56-58— 
61st St. Draugų atsilankė pu
sėtinai, 
vąldybą.
ninku išrinko V. Karloną, vi- 
ce-pirmininku J. Kalvaitį,-pro
tokolų raštininke Oną Kalvąi- 
tienę, finansų sekretore Bea
trice Kalakauskaitę - Schnei
der, iždininkais' J. Laukaitį ir 
J. Kalvaitį. Knygų peržiūrė
tojais — Cedronas, šmagorie- 
nė, Kaulinis. Korespondentu 
—V. K ari on as.

Draugė šmagorienė išrinkta 
atstovauti mūsų kuopas Namo 
Bendrovės, ir Laisvės suva
žiavimuose. «

Atsilankiusieji į susirinki
mą draugai pasimokėjo duo
kles. Tarėmės, kad kitą su-- 
sirinkįmą turėsime skaitlin- 
gesnį. Kada jis įvyks, bus 
pranešta per Laisvę.

Koresp. V. KU

i Valandos:

i Ir Pagal Pasitarimais.

i Telefonas EVergreen 4-0203

UP-TO-DATE . J

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI „

UP

Swirl Cut

fl

g LITUANICA SQUARE . | Į 

a rm a|RESTAURANT|
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI 
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 1 DIENAS SAVAITRTE

^282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.K
Tel. EVergreen 4-9612 w

■< .jrtw?
J..—L

difficult, resisfor
tant, for bleached 
for dyed... or ba
by fine... hard-to- 

wave hair ...
AND OF COURSE 
FOR NORMAL 
HAIR!

Jūs esate kviečia
mos ... užeiti ne
mokamai asmeniš
kai pasitarti apie 
jūsų plaukų 
symą.

Fashion
Center

sutai-

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą... blizganti 

sukelia komplimentus

Jūs pamatysite, kad jūsų plaukų pro
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo -rankomis šiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garbanevimu.

Ne tik, kad tai 
švelnią, natural? 
malonumą, kuris
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

Garbanevimas tiks kiekvienai plaukų 
spalvai, sudėčiai ir ypatybei. Atatinka 
visokiam amžiui... priimtina kiekvienam 
plaukų stiliui. Ir tatai būna patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų

Hairdressers

būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

For Appointment Call EVergreen 4-2525 
. Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Fri. 10-9; Sat. 9-6 P. M.

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Antr., Sausio 18* 1949




