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Nepaprastai gražiai pavy
ko bendrovių suvažiavimai, 
įvykę Brooklyne pereitą šeš
tadienį ii- sekmadienį. Oras 
buvo ideališkas. Tiek Namo 
Bendrovės, tiek Spaudos Ben
drovės suvažiavime dalyvavo 
gražus būrys susipratusių lie
tuvių.

★ ★ ★
Laisvės Bendrovės suvažia

vime buvo rimtai pasikalbėta 
apie dienraščio finansinę pa
dėtį. Ji tebėra labai sunki.

Suvažiavimas nutarė šiemet 
plačiai atžymėti dienraščio 30 
metų sukaktį. Rezoliuciją jau 
būsite skaitę.^ Ji tilpo antra
dienio laidoje.

Ko mums dabar reikia, tai 
kad toji rezoliucija visur bū
tu šimtu procentų pravesta 
gyvenimam Į tai ir noriu at
kreipti dėmesį visų Laisvės i 
patui j otų.

Nebelaukite kitų paragini
mų. Tuojau imkitės už dar
bo!

★ ★ ★
Mūsų buržuazija pilna vi

sokių triksų. Savo propagan
distais ji yra pastačius gu
driausius sukčius.

Štai vienas pavyzdys. The 
National Industrial Confer
ence Board padarė praneši
mą, kad šiandien, darbo žmo
nės neturi % jokio pasiteisini
mo nesidžiaugti ir netylėti.

Ar žinote, sako, kad 1914 
metais reikėdavo darbinipko 
net 30 valandų uždarbio sa
vaitės maisto nupirkimui ?| 
Tuo tarpu šiandien maistui , 
ištenką tik 12 valandų uždar- I 
bio.

Ar vidutinis darbininkas at
simins ir palygins, kaip jis ta
da gyveno, ir kiek dėl maisto ; 
išleisdavo? Ne, nepalygins, i 
Argi jis atsimins? Todėl jis 
pagalvos, palinguos galva ir 
pasakys: “Mūsų ponai tiesą 
sako. Jie žmonęes mokyti. 
Jais reikia tikėti”/

Ar ne taip dauguma žmonių 
nuraminama ir užmigdoma?

★ ★ ★
Amžinai užmerkė akis New 

Yorko dienraštis “Star,” pir
miau ėjęs pavadinimu “PM.” 
Negelbėjo nei vardo, nei sa
vininkų pakeitimas. Laikraš
tis bandė joti ant dviejų ąrk-r 
lių, sėdėti ant dviejų krėslų. 
Niekas iš to neišėjo.

Dienraščio filosofija buvo 
nei šilta, nei šalta. Čia būda
vo užduos per nosį ponams ir 
paraudos už daibininkus, bet 
tuojau stačius peklon pasiųs 
visus, kurie pasako: Galėtu
me be ponų ir išnaudojimo 
apseiti. Visi tie “Star” leidė
jams ir redaktoriams Jjuvo 
Kremliaus agentai.

Kai atėio prezidento rinki
mai, “Star” atsiklaupė prieš 
Trumaną, o .Wallace vadino 
svetimųjų dievų garbintoju. 
Tai ir buvo paskutinė vinis į 
dienraščio karstą.

★ ★ ★
Skaitau gražiai išleistus 

Pranciškonų zokono atsišauki
mą ir laišką. Zokonas turi 
Kennebunk Port, Maine vals
tijoje, vienuolyną. Vienuoly
nui reikia daug pinigų.

★ ★ .★
Pranciškonai sako, kad prie 

Dievo geriausia prieiti per 
Šventą Antaną. Jo santykiai 
su Didvu esą labai geri. To
dėl prie Antano reikia kreip
tis. kad jis padėtų mums Die
vą išprašyti:

“Teisingos taikos pasauliui, 
Laisvės Lietuvai ir 
Pagelbos rūpesčių valando

se atskiriems asmenims.”
(Tąsa 5-me pust)
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NORVEGIJA EIS BLOKAN 
PRIEŠ SOVIETUS
Sovietai įspėjo Norvegiją, kad 
Tai Būtų Nedraugiškas Žingsnis

VENGRIJA PASKELBTA
LIAUDIES RESPUBLIKA
Vadina Amerikos Imperialistus 
Liaudies Demokratijos. Priešais

Oslo, Norvegija. — So
vietų Sąjunga užklausė 
Norvegiją, ar ji ketina pri
sidėti prie karinės Šiaurinio 
Atlanto kraštų santarvės.

Sovietų vyriausybė sakė, 
kad Norvegijos įstojimas Į 
tą santarvę būtų nedraugiš
kas žingsnis linkui Sovietų 
Sąjungos.

Norvegijos valdžia vasa
rio 1 d. atsakė, kad reikėsią 
jai dėtis į tą santarvę, gir
di, savo krašto “saugumui” 
užtikrinti.

Kartu Norvegija pareiš
kė, kad ji neleis svetimiem 
kraštam steigtis karines ba
zes - stovyklas Norvegijoje, 
kol Norvegija “nebus už
pulta arba kol negręs jai 
užpuolimas.”

(Bet Norvegijos valdžia 
galėtų bile kada lengvai iš
rasti, kad jai “gręsiąs už
puolimas” iš Sovietų pu
sės.)
Kvietiniai į šiaurinio At

lanto Santarvę
Washington. — Jungtinės 

Valstijos kviečia Šiaurinio 
Atlanto santarvėn Norvegi
ją, Daniją, Islandiją, Airi
ją ir Portugaliją. 0 Italijos 

Dachau, Vokietija. — A- 
merikonai nusmerkė pa
kart 6 nacius už nukritusių 
jankių lakūnų sušaudymą ir 
už kitataučių žudymą kon
centracijos stovykloj.

Įsmuko Angliakasykla; 
Sužalojo 14 Namu

Carbondale, Pa. — Pas
muko žemė į angliakasyklą 
po šiuo miesteliu. Žemės į- 
dubimas sužalojo 14 namų 
ištisame bloke. 0 vienas na
mas įsmuko žemėn iki sto
go. Sužeista ketvertas žmo
nių. ' »

Manchester, Conn.
MIRĖ J. BASTYS '

Trečiadienio rytą Lillian 
Bastytė - Sidney iš Man- 
chesterio pranešė, kad mirė 
jos tėvas, J. Bastys. Jį pa
kirto žiauri vėžio liga kak
le, po keleto mėnesių sun
kaus sirgimo ir dviejų ar 
trijų operacijų. Velioniui 
paskutinės dienos ypač bu
vo skausmingos, jis buvo 
maitinamas tik per vamzdį 
skilvyje. Jis bus palaidotas 
penktadienį. Nuliūdime pa
liko žmoną Kunigundą, du 
sūnus, dvi duktęris, anūkus, 
du žentus ir daugiau gimi
nių.

Lillian Bastytė - Sidney 
yra žinorpą dainininkė, kuri 
daugelį kartų brooklynie- 
čius linksmino maloniu sa
vo balseliu.

Išreiškiame visai velionio' 
šeimynai užuojautą.

Tel Aviv. — Izraelis ir 
Transjordanas sutiko derė
tis dėl taikos.

valdžia pati pasisiūlė.
(Kariniai Amerikos ats

tovai pastaruoju laiku ta
rėsi su Ispanijos diktato
rium Franku; manoma, kad 
jie kvietė fašistinę Ispanijos 
valdžią bendradarbiauti su 
Šiaurinio Atlanto kraštais.)

Tokią santarvę sugalvojo 
amerikonai ir anglai. Prie 
jų viešai dedasi valdovai 
Francijos, Belgijos, Holan- 
dijos ir Luksemburgo.

Indonezijos Partizanai 
Atakuoja Rolandus

Batavia, Java. — Visoje 
Javoje ir Sumatroje, svar
biausiose Indonezijos salose, 
respublikiečiai indo n e z ų 
partizanai atakuoja holandų 
kariuomehę, sprogdina ho- 
landam geležinkelius, tiltus 
ir vieškelius ir ardo bei de
gina holandiškus fabrikus 
ir sandėlius.

Holandai skelbia, būk pa
tys respublikiečiai nužudę 
buvusį savo premjerą Ami- 
rą Sjarifudiną ir “kelis ko
munistų vadus” pirma, ne
gu holandų armija pradėjo 
pastarąjį ofensyvą prieš 
respubliką.

Izraelis Prijungė Sau 
Naująją Jeruzalę

* Tel Aviv, Izraelis.— Izra
elio valstybė formaliai pri
jungė sau Jeruzalės nauja
miestį. Naujamiestis yra 
daug didesnis už senąją, is
torinę Jeruzalės dalį.

Teigiama, kad Amerika 
perša palikti senąją Jeru
zalę įsiveržusiem į ją Tran- 
sjordano arabams. Abejoja
ma, ar Izraelis sutiks užlei
sti jiems tą istorinę žydų 
sostinę.

Pasakojama apie Karinių 
Lėšų “Taupymą”

Washington?— Visų karo 
jėgų sekretorius James* Fo- 
rrestal sakė, jog kariniai A- 
merikos vadai ruošėsi reika
lauti 30 bilionų dolerių ka
riniams tikslams per 12 mė
nesių, pradedant šių metų 
liepos 1 d. Paskui generolai- 
admirolai nusileido iki 16 
bilionų, 900 milionų dolerių, 
nes atrodė, kad dar negrę- 
sia tiesioginis karo pavojus.

Bet prez. Trumanas dar 
numušė karines' išlaidas, 
reikalaudamas jau “tiktai” 
14 bilionų dolerių, kaip Fo- 
rrestal skundėsi, kalbėda
mas Nacionalio Spaudos 
Klubo bankiete.

ŠALČIAI - SNIEGAI 
PRAŽUDĖ 112.

San Francisco. — Per šal
čius ir sniegų pūgas Neb- 
raskoj ir Nevadoj žuvo bent 
112 žmonių ir tūkstančiai 
galvijų. Naujos pūgos su
stabdė ir lėktuvus, kurie ne* 
šė pašarą milionams apsnig
tų ganklose gyvulių.

Stalinas Nurodo 
Vietas Sueigai su 
Prezidentu Trumanu
Sveikata Neleidžia Stalinui 
Į Washingtoną Keliauti

Maskva, vasj 2. — Sovietų 
premjeras Stalinas nurodė 
vietas, kur sutiktų sueiti į 
derybas su prezidentą Tru
manu ramiai ginčams spręs
ti tarp Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos. Stalinas 
sakė, kad galėtų tartis su 
Trumanu Maskvoje, Lenin
grade ar Jaltoje, Sovietų 
Sąjungoj, arba Lenkijoje ar 
Čechoslovakijoje.

Tas vietas Stalinas pažy
mėjo, atsakydamas į teleg
rafinį klausimą, kurį jam 
pastatė amerikietis Interna
tional News Service žinių 
agentūros korespondentas 
Kingsbury Smith.

Gydytojai patarė Stalinui 
vengti kelionės per vande* 
nyną, o ypač’ lėktuvu ne-

115,000 VAKARINIO BERLYNO VOKIEČIŲ 
EINA DARBAN Į SOVIETINĘ MIESTO DALĮ

Berlin. — Bent 115,000 
vokiečių'darbininkų iš va
karinės Berlyno dalies kas
dien keliauja darban į So
vietų kontroliuojamą rytinį 
Berlyną. Vakarinis Berly
nas yra užimtas anglų-ame- 
rikonų ir francūzu.

Vakariniame Berlyne, be 
to, yra 165,000 bedarbių. A^ 
merikonai, anglai ir francū- 
zai negali lėktuvais prista
tyt reikalingų darbams me-

TRYS KINUOS DIDMIESČIAI PRAŠO 
ATSKIROS TAIKOS SU KOMUNISTAIS

Nanking, Kinija. — Pilie
tiniai Šanghajaus, Nankin- 
go ir Hankowo didmiesčių 
vadai prašosi atskiros tai
kos savo miestams su Ki
nijos liaudininkais - komu
nistais. Jie pageidauja pa
našiai susitaikyti, kaip Pei- 
pingo miestas.

Peipingo piliečiams reika
laujant, pasidavė ir tauti
ninkų kariuomenės koman
da mieste. Jų armija buvo 
išsiųsta iš Peipingo tokiu 
supratimu, kad per mėnesį 
ta armija bbs perorganizuo
ta į liaudininkų kariuome
nę. Po jų-pasišalinimo, liau
dininkų armija atmaršavo.

Diktatoriaus čiang Kai-

ĮKAITINĘ KOMUNISTUS BANKININKAI
DŽIŪRIMĖNAI VADINASI “BEDARBIAIS”

New York. — Komunistų 
advokatai apklausinėj o dar 
3 turčius, narius buvusios 
federalės džiūrės, kuri pra
eitą vasarą įkaitino 12 Ko
munistų Partijos vadų. Jie 
sakėsi esą “bedarbiai.” k

Bet komunistų advokatai 
parodė, Jcokie -tai “bedar
biai”, būtent: x

^Frederick*W. Nehring — 
pirmininkas stambios nekil
nojamojo turto kompanijos, 
narys turčių federalių džiu- 

skristi per jūras, nes tatai 
būtų pavojinga Stalino svei
katai, kaip buvo paaiškinta 
Kingsbury’ui Smithui.

Prezidentas Trumanas y- 
ra pakartojęs, kad jis su
tiktų tiktai W ashingtone 
pasikalbėti su Stalinu.

ŠALTAS WASHINGTO- 
NO ATSILIEPIMAS

Washington, vas. 2.—,A- 
merikos valdžia--šaltai žiūri 
į siūlymus santaikos dery
bų tarp Jungtinių Valstijų 
ir Sovietų Sąjungos.

Teigiama, kad Anglija bi
jo Trumano sueigos su Sta
linu ir daro spaudimą Ame
rikai, kad atmestų bet ko
kias atskiras derybas tarp 
tų dviejų šalių.

džiagų savajai Berlyno da
liai. ’ /

Trečdalis vakarinių ber
lyniečių, . einančių dirbti į 
sovietinę miesto, dalį, yra 
metalo darbų ir statybos 
meistrai.

Anglai - amerikonai siū
losi tuos mechanikus perlėk- 
dint į savo užimtą vakarinę 
Vokietiją. Jie pavydi Sovie
tams vokiečių meistrų.

seko pavaduotojas tautinin
kų valdžioje, gen.'Li Tsung 
jen pasiuntė lėktuvu į Pei- 
pingą aštuonis savo delega
tus taikos deryboms su kb- 
munistais.

Didžiausia kliūtis esanti 
ta, jog komunistai reikalau
ja,1 kad dabartinė tautinin
kų valdžia areštuotų Čiang 
Kai-šeką, kaip didžiausią 
karinį kriminalistą. .

Bet Čiango pavaduotojas 
Li Tsung-jenas sutiktų lai
kyti baustinais kariniais 
kriminalistais Čiango švo- 
gerius T. V. Soongą ir H. 
H. Kungą, kaip praneša a- 
merikiniai korespondentai.

rimenų klubo.
Walter I. Metz — buvęs 

apdraudos kompanijos pa* 
reigūnas, turtingas Wall 
Stryto. serų verslininkas, 
pasitraukęs iš biznio* 1943 
metais. -

Joseph L. Morris, buvęs 
Manufacturers • Trust kom
panijos bankų vicepirminin
kas.

Teisėjas Haroldas Medi
na uždraudė klausinėti apie 
jų turtus.

Budapest. — Vengrijos 
respublika trejų metų su
kaktyje nuo įsikūrimo tapo 
paskelbta Vengrijos Liau
dies Respublika. Seimas 
vienbalsiai išrinko pirmuoju 
jos prezidentu vice-premje- 
rą Mathiasą Rakosį, Komu
nistų Partijos vadą.

Szegedo katalikų vysku
pas Ąndre Hamvas įsakė vi
sose savo diecezijos bažny
čiose atlaikyti speciales mi
šias ir giedoti tautinį veng-

Holandai Indonezijoj 
Elgiasi Kaip Naciai

New Delhi, Indija. — In
donezijos respublikos už
sieninis ministras A.' A. Ma< 
ramis pareiškė:

— Holandija jau visai nu- 
simaskavo. Holandai res
publikos užpuolikai visam 
pasauliui pasirodė, kad jie 
elgiasi taip, kaip nacių Vo- 

I kieti ja.
(Daug nacių kariauja ir 

: holandų armijoj prieš indo- 
i nežus.)

Maramis dalyvavo Azijos- 
Afrikos šalių atstovų kon
ferencijoj New Delhi, Indi
joj. Konferencija svarstė, 
kaip paremti indonezų res
publiką.

Egiptas Dėkoja Trim Šalim 
Už Izraelio Nepripažinimą

Kairo. — Egipto užsienio 
reikalų ministras telegrafa
vo padėką Indijai, Pakista- 
nui ir Ceilonui už tai, kad 
jie atsisakė pripažinti Izra
elio valstybę. Egiptas dėko
jo tiem kraštąm po to, kai 
Jungtinės Valstijos pilnai 
pripažinov Izraelį’.

Anglija, Francija ir kelios 
kitos šalys pripažino Izrae
lio valstybę tiktai “de fac
to”, ne pilnai.

\ -

Išteisintas Skehas, Nužudęs 
Streiko Pikietininką

■ Des Moines, Iowa. — Čio- 
naitinis teismas pripažino 
“nekaltu” streiklaužį Ro- 
bertsą, kuris nušovė CIO 
streiko pikietininką. Ske- 
bas teisinusi, kad pikieti- 
ninkas jam grūmojęs.

Seoul, Korėja. — Sukilo 
korėjiečių kareivių kuopa 
Pohange, pietinėje Korėjos 
pusėje, kuri užiipta ameri
konų. .

Pernykščioje džiūrėje, 
kurbįkaltino komunistų va
dus neva už suokalbį “per 
prievartą nuversti 'Ameri
kos valdžią”, buvo 23 asme
nys. Komunistų advokatai 
kvotė jau 21 tos džiūrės na
rių. Pasirodė, kad tarp jų* 
nebuvo nei vieno darbinin
ko, nei vieno negro.

Naujame džiūrės sąraše 
yra 375 asmenys, ir jų tar- 
pan “dėl svieto akių” jau į- 

1 dėtas vienas negras.
• > • 

i
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rų himną Liaudies Respub
likai pagerbti.

Religijos Laisve
Vyskupas Hamvas sakė:
— Aš pripažįstu šią Ven

grijos respubliką kaipo tar
naujančią visai vengrų tau
tai. Aš taipgi patvirtinu, 
kad Vengrijoj dabartiniu 
laiku yra pilniausiav religi
jos laisvę, ir niekas tos lais
vės nevaržo.

Keturi katalikų vyskupai, 
vadovaujant arkivyskupui 
Capik’ui, atsilankė pas 
premjerą Dobį ir pareiškė:

— Vengrijos Romos ka
talikų vyskupų taryba lai
kosi bepusiškai link bylos 
prieš kardinolą Mindszehty 
ir palieka tą bylą valdžios 
žinybai.

(Mindszenty patrauktas 
teisman už sąmokslą nuver
sti respublikos valdžią su 
anglų-amerikonų pagalba.)

Smerkia Amerikos 
Imperialistus

Valdžios pareiškimas dėl 
Vengrijos Liaudies Respub
likos įsteigimo, tarp kitko, 
•sako:

— Amerikos imperialistai 
ir jų papėdininkai dabar 
užima vokiečių fašistų vie
tą, kaip liaudies demokrati- ’ ’ 
jos priešai.

Pareiškimas ragino far- 
merius dėtis į bendrus ū- 
kius, bet sakė, jog valdžia 
nevers juos eiti į kolektyvi
nius ūkius; užtikrino ūki
ninkams teisę pavieniai gy
venti. ' .

Kaip Klejoja Graikijos 
Monarchisty Valdžia

- •

Athenai, Graikija. — Ne
va liberalas Graikijos mo- 
narchistų premjeras Sdfu- 
lis žadėjo leisti guberni
joms - provincijoms išsirin
kti vietines valdybas; tai 
būsią demokratiškiau.

Bet sykiu Sofulis ragino 
šalies seimą užsidaryti ke
turiems mėnesiams, kad 
valdžia galėtų “sutriuškinti 1 
partizanus ir sutvarkyti 
valstybės ūkį.”

Sofulis karštai dėkojo A- . » 
merikai už “Trumano mo
kymą”, kuris davė Graiki
jos monarcho - fašistams 
šimtus milionų dolerių ka
rui prieš liaudies partiza
nus. Jis pareiškė padėką ir 
anglams, kurie pirmiausiai 
įsiveržė Graikijon ir durtu
vais užkorė žmonėms mo- 
narcho-fašistų valdžią.

Duosni Sovietų Sąjungos 
Prekyba su Rumunija

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų valdžia paskelbė, 
jog Sovietų Sąjunga pernai 
pristatė Rumunijai daug 
daugiau medvilnės, geležies 
ir koksų-anglies, negu rei
kalavo prekybinė sutartis 
su Sovietais. • \ i

ORAS.—Būsią šaltoka.
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Reikia Budėti.
> Tafto-Hartley įstatymas dar nėra Kongreso atšauktas, 
bet pradėtas svarstyti vyriausybės pateiktas bilius dėl 
naujo įstatymo, derinančio samdytojų-samdinių santy
kius.

t

Senato darbo komitete, kuriame yra ir senatorius Taf
tas, šis vyriausybės sumanymas jau pradėtas nagrinėti. 
Darbo sekretorius Tobin buvo pakviestas vyriausybės su
manymą ginti.

JAU PEŠASI
Kanados tarybininkuose 

kilo didelė vaina. Vaiskas

štą prakalbą apie vienybės 
reikalą. ,

. Bet ar ponas Daukša ir
> šiam 

sprendimui ir nurims? La
bai abejotina.

Beje, iš to paties Nau
jienų korespondento sužino- 
nomė, kad daųkšininkai už 
savo nelaimę apkaltino ko
munistus. Girdi: “Jau šian
dien jie guodžiasi, kad būtų 
pilnai laimėję”, jei ne tie 
komunistai. Bet korespon
dentas prisiekdamas sako: 
“Iš tikrųjų klebonijos salė
je nei aš, nei mano pažįsta
mi nematė nė vieno komu
nisto.”

Vadinas, klerikalams kar- 
deliniai jau tapo “komunis
tais.”

yra pasidalinęs į'du “bate-> . pasiduos
lijonu — vieną sudaro kle
rikalai, o' kitą — menševi- 
kai - liaudininkai.

Šita vaina Montrealyje, 
matyt, jau pasiekė .auk- 
ščiausį laipsnį. Pirmasis 
mūšis įvykęs sausio 9 dieną 
Kanados Lietuvių TarybAs 
susirinkime.

Dėl ko tie ginčai kilo? 
Kas ko siekia? Iš korespon
dencijų sužinome, kad į su
sirinkimą atėjo “nedidelė 
grupė” klerikalų, .atsivedė 
atbėgėlį “daktarą” Daukšą 
ir kėsinosi pravesti “pučą”., 
Daukša tuojau buvo išrink
tas susirinkimo pirmininku

Senatorius Taftas pagrūmojo, kad jis ištrauksiąs net patvarkė, kad šis susirin-
16-ką iš Tafto-Hartley įstatymo skirsnių ir pasiūlysiąs 

' įjungti juos į naująjį įstatymą. Kiti republikonai, matyt, 
sieksis Taftą tuo atžvilgiu palaikyti ir gal būt pateiks 
savų “pataisymų”.

Viskas rodo, jog samdytojų, klasė, per savo atstovus 
senate'ir žemesniųjų rūmų Kongreso bute, veikia: ji da
lys viską, kad tik kaip nors naują įstatymą padarius nau
dingu samdytojams, o blėdingu samdiniams-darbinin- 
kams.

Dėl viso to darbo unijos ir visa pažangioji Amerikos j 
visuomenė privalo budėti, darydama viską, kad nepri- 
leidus naujo įstatymo su iš Tafto-Hartley įstatymo išpe
šiotais ir naujan įjungtais nepakenčiamais organizuo
tiems darbininkams punktais!

Izraelis Pripažintas.
Prezidento Trumano vyriausybė pagaliau pripažino 

Izraelio valstybę. Tai ir geraif nors ir suvėluotai.
Deja, pripažindamas Izraelio valstybę, prezidentas 

Trumanas, matyt, pataikaudamas britams imperialism 
tams, pripažino ir Trans-Jordano “karalystę.”

Kas gi Trans-Jordanas? Tai dalis Palestinos, kuri, iš 
tikrųjų, turėtų būti Izraelio dalimi. Jeigu šiandien Trans* ■ 
Jordapas gyvuoja, tai tik dėka tam, kad britai imperialis- j 
tai pasiryžo Palestinoje turėti savo bazes, savo ištikimą ! 
valdžia — žydais britai nepasitikėjo.

Kada britai pirmojo "pasaulinio karo metu pažadėjoA K. CA VA C A KJ A A V C V * JĮ V A A A A JI V/ j V-Z W Vy v y Vi 41 4 4 1 vz A * w a a a a k_z v v* v-v r-* Vv j vz ••

žydams Palestina, tai jie buvo pažadėję visą Palestiną, &lllPes
. . v , . P_. .. 1 v i / i z z i • mimaskurioje žydai galėtų atkurti savo valstybę. Matyt, bri

tai valdovai tuomet nemanė, kad žydai galės ten apsigy- 
• ’ venti ir susilaukti savo valstybės.

Kuomet britai pagaliau įsitikino*, kad žydai rimtai ruo- 
šiasi Palestinoje įsikurti ir savo valstybę turėti, tuomet 
jie atplėšė Palestinos dalį ir įkūrė naują valstybę, pava
dintą Trans-Jordanu; dar gi ne kokią valstybę, o kara
lystę, monarchiją!

.Šiandien Trans-Jordanui pavestas valdyti senasis Je- 
ruzolimo miestas (žydai valdo naująjį), — miestas, ku
ris, istoriškai priklauso žydams.

Ligi šiol Amerika Trans-Jordano nebuvo pripažinusi. 
Nepripažįsta jo nei T- Sąjunga; nepripažįsta visa eile 
kitų valstybių. Kiekvienam juk aišku, kad Trans-Jorda- 

« a . a • 1 . 1 •. 1 • • V 1 1 • • • 1 ?

kimas turi pilną teisę iš
rinkti naują Lietuvių Tary
bos valdybą. Prieš šitą pa- 
tvarykmą sukilo “liberalai”, 
su atbėgėliu Kardeliu pry- 
šakyje. Daukša laikėsi savo 
patvarkymo. Vienas kores
pondentas rašo:.

Kada ' klausimas atsidūrė 
diskusijose; susirinkusieji aiš
kiai pradėjo reikšti nepasiti-j 
kėjimą teisių daktaru ir jo 
palaikomam, neteisėtam, 
tiniam siekimui, Diskusijoms 
tebesitęsiant, žmonėms neb'e- 
rimstant, kažkas pasiūlo pa
reikšti nepasitikėjimą pirmi
ninkaujančiam. ' Tq ir betrū
ko . . , Siūlymą .pastačius bal
savimui, vos I 
susilaikius, fanatiškasis __
taras balsų dauguma šalina
mas iš susirinkimo pirminin
ko vietos. Tuo ir baigiasi pir
masis aktas didžiojo sprendi
mo. “
Klerikalai tapo nugalėti 

ir pritrenkti. Koresponden
tas džiaugiasi: “Nedideles

“; pučas buvo laiku 
numaskuotas ir tinkamai 
atremtas.” Užgydymui pa
darytos tai “nedidelei gru
pei” skriaudos, ponas Kar
delis pasakęs tvirtą ir kar-

atva-svečią
Vašingtone 

pasitarimas,
Krupavi-

par-

VĖL'VAŽIUOSIĄ 
WASHINGTONAN

Skaitome:
“Garbingųjų 

žiavimo proga 
įvyks svarbus
kuriame, be prel. 
čiaus ir p. Sidzikausko, daly
vaus p. Povilas žadeikis, Lie
tuvos ministeris Vašingtone, 
Dr. Pranas Padalskis, VLIK’o 
atstovas ir Amerikos Lietu
vių Tarybos vykdomasis ko
mitetas (L.

keliolikai balsu j j-uvu 
tiatiškasis dak- ,.....

Šimutis, A. Olis, 
ir M. Vaidyla).

įvyksta šiomisPasitarimas 
dienomis.”

Kas per vieni tie “gar
biam ie j i svečiai”? Ogi lėk

iu iš Vokietijos atlėkę 
r smeto- 

Sidzi-
kun. Krupavičius i 
nininkas Vaclovas 
kauskas.

O naudos iš to jų 
džio” Washingtone

“saskri- 
bus tik 

tiek, kad toji klikutė smar
kiai pabaliavos ir prašvilps 
keletą tūkstančių dolerių iš 
BALF’o _ iždinės. Jie ten 

&

kalbėsis, kaip toliau pa
kenkti Lietuvos reikalui, 
kaip labiau sukurstyti A- 
merikos lietuvius prieš sa
vo senąją tėvynę.

Reikalauja Taisyti Nedarbo 
Apdraudos Sistemą

CIO unijų spauda reika- Nežiūrint to, valdžia atsi- 
lauja, kad Kongresas ką sakė moteriškei 
nors padarytų dėl pertvar-i nedarbo apdraudą. Vėl tas

išmokėti
v *7 v v ' « « •• A </ t. A j A v

nas yra britų imperialistų bazė aliejaus šaltiniams ginti kymo socialinės apdraudos • pats: dirbk už mažiau, ar- 
..„1._____/______________________________________________________________________________________________________________________________________________ • i ____ Ii... \ *rz„* i__i_ 1-1vakarinėje Azijoje. . . . •

Pripažindama Trans-Jordaną, Amerika padarė didelę 
koncesiją britams imperialistams.

Laisvės Redakcijos Žodis
Akcininku Suvažiavimui

(Iš redaktoriaus Rojaus 
Mizaros pranešimo, padary
to Laisvės b-ves akcininkų 
suvažiavimui, įvykusiam š. 
m. sausio mėn. 30 d. Liber
ty Auditorijoje, Richmond

Mes tikimės, kad mūsų 
bendrovės akcininkų ’suva
žiavimas su ja sutiks ir ją 
užgirs, nes tai Amerikos 
liaudies reikalavimai.

Dėl nenormalės tarptau
tinės padėties, dėl šaltojo 

| karo politikos, Amerikos 
lietuvių susisiekimas su 
Liefuva taipgi nukenčia. 
Tiesa, mes gauname ko
respondencijų iš Lietuvos, 
iš Vilniaus ir kt. Mūsų ko
respondentai Lietuvoje znu-

kė vajininkus, kurie dau
giausiai pasižymėjo praėju
siame vajuje dienraščiui 
prenumeratorių rinkime.

Suvažiavimo dalyviai kar
štais plojimais pasitiko 
kiekvieną vaj įninką—tuos, 
kurie suvažiavime buvo ir 
kurie nebuvo, z

Tada pirmininkas pa
kvietė Leoną Pruseiką, Vil
nies redaktorių, taipgi Lai
svės vajaus dalyvį, laimė
jusį antrąją dovaną.

(Tąsa)

Mūsų dienraštis kovojo 
prieš reakciją kiek Jis pa
jėgė, — jo pozicija tuo at
žvilgiu nepasikeitė ir, spė
ju, nepasikeis. 
, Praėjusieji metai buvo 

prezidento rinkiminiai me
tai Amerikoje. Tais metais 

Į susikūrė nauja partija, 
Progresyvių Partija, , su 
aiškia, liaudiška programa, 
taipgi su savo kandidatais 
— WaHace’u ir Tayloriu.

Laisvė rėmė naują par
tiją ir jos kandidatus, tū- 

I liems iš redakcijos teko ne
mažai šiai partijai darbuo
tis.

Nors Progresyvių Parti
ja, palyginti, nedaug gavo 
balsų rinkimuose, tačiau jos 
atsistojimas politinėn Ame- Laisvė ir Vilnis visvien 
rikos arenom reiškia daug 
ir jis turės milžiniškos 
reikšmės ateities politiniam 
judėjimui, mūsų krašto 
žmonių politiniam gyveni
mui. ;

Praėjusieji metai buvo 
“šaltojo karo” metai. Mūsų 
vyriausybė leidžia bilijonus 
dolerių Vakarų Europos ir 
kitų kraštų reakcininkams 
ginkluoti, kad jie galėtų at
silaikyti prieš savo žmones, 
kovojančius už šviesesnį 
gyvenimą, už laisvę ir tai
ką ...

Prezidentas Trumanas, 
praėjusių metų lapkričio 2 
dieną išrinktas taikos plat
forma, šį mėnesį pareiškė, 
jog šaltasis karas tebebus 
vedamas ir jis reikalauja tebėra toks pats, koks buvo 
iš Jungt. Valst. Kongreso | prieš vienerius metus. Mir- 
tam reikalui virš 20 bilijo
nų dolerių, kuriuos turės 
sumokėti Amerikos žmonės.

Mūsų dienraštis buvo ir 
tebėra priešingas “šaltojo 
karo” politikai. x Mes, kaip 
ir visa Amerikos liaudis, 
stovėjome ir tebestovime už 
taiką, '— už pastovią, ilga
metę jtai-ką visame pašau- 
lyje ...

Aš manau, jog mūsų 
dienraštis tos pačios politi
kos laikysis ir ateityje. Aš 
manau, jog mūsų bendro
vės akcininkui suvažiavi
mas ta mūsų dienraščio re- 
dakcijos poziciją užgirs.

Šį mėnesį susirinko sesi- _ .. ......
Jungtinių musil dienraščio jubiliejų.

šviečia mūsų skaitytojams I jįs pasakė įdomią kalbą.
tenaitinę padėtį: šalies at
statymą, naujo gyvenimo 
kūrimą, kolektyvinimo že
mės ūkyje pravedimą, kul
tūros suklestėjimą, tačiau 
būtų kur kas smulkiau nu
šviesta, jei tarptautinė pa
dėtis būtų normali, jei Tar, 
Lietuva būtų Amerikos ofi
cialiai pripažinta.

Tikėkime, kad ši nenor
mali padėtis ilgai nesitęs!

Tačiau, ir prie sunkių su
sisiekimo sąlygų su Lietuva.

pateikia daug išsamių žinių 
iš mūsų tėvu krašto. Joks 
kitas lietuviškas laikraštis 
Amerikoje šiuo atžvilgiu 
susilyginti su šiais dviem 
dienraščiais negali. Menše
vikų, klerikalų ir smetoni- 
ninkų spauda deda savo 
skiltisna-apie Lietuvą tik 
šmeižtus, surinktus iš pa
tvorių Vakarų Vokietijoj, 
Francūzijoj bei Amerikoje.

Kiekvienas Amerikos lie
tuvis, trokštąs sužinoti, kas 
darosi jo tėvų krašte, tega
li sužinoti tik iš Laisvės bei 
Vilnies...

Šitiek galima pasakyti
apie bendrą mūsų laikraščio ir raugusiems žmonėms.

Pruseiką kalbėjo apie 
mūsų spaudos reikalus ir 
bendrai apie mūsų, progre
syvių Amerikos lietuvių ju
dėjimą ir jo tvirtinimą.

Dėl Laisvės, kalbėtojas 
priminė, jog, nepaisant to 
fakto, kad Chicagoje gy
vuoja progresyvių dienraš
tis Vilnis, gausiai remia
mas' pačios - Chicagbs pro- 
gresyvės lietuvių visuome
nės, ten yra nemažai tokių 
Laisvės patriotų, kurie ją 
nuolat skaito.

— Yra Chicagoje tokių 
laisviečių, kurie Laisvę 
skaito nuo pat jos pasiro
dymo, vadinasi, per 38 me
tus! Remdami Vilnį, skai- * 
tydarni, ją, jie skaito ir 
Laisvę, nes jie yra dideli ir 
šio dienraščio patrijotai; 
jie tradiciniai susiję su 
Laisve, — sakė kalbėtojas. ‘

L. Pruseiką užsakė visai 
eilei chicagiečių dienraštį 
Laisvę ir jie jam pareiškė, 
jog dabar nuolat Laisvę 
prenumeruos. Jis užsakė 
dienraštį Laisvę net ir tū
liems Amerikoje gimusioms

liniją ir turinį.
Mūsų redakcijos sąstatas

— Už Chicago toliau į 
vakarus, taipgi yra nema
žai žmonių, kurie nuolat 
prenumeruoja Laisvę.

Primindamas tai, L. Pru- 
seika tarytum prikišamai 
rodė, kad Broųklyne ir to
liau į rytus nuo Brooklyno 
panašiai būtų traktuojama 
ir dienraštis Vilnis. Aišku, 
Vilnį čia skaito nemažai 
žmonių, bet, pasidarbavus, 
būtų galima dar daugiau 
jos čia užsakyti.

— Kodėl gi Gurintieji iš
tekliaus prenumeratoms už
simokėti, žmonės negalėtų 
skaityti abu dienraščius? 
Juk tai svarbu! Juk tai ži
nių šaltiniai.

Kalbėtojas žymėjo, kad 
šiuo metu tolimosios Kali
fornijos lietuviai darbinin
kai bene yra patys gausiau
sieji n\ūsų spaudos rėmėjai. 
Nedaug jų ten gyvena, bet, 
palyginti proporcionaliai, 
kiek mūsų spaudai duoda . 
čikagiečiai ar brooklynie- 
čiai, tai kaliforniečiai bene 
gali mus “bytyti.”

Po jo kalbos, sekė disku
sijos dėl Laisvės platinimo, 
del jos turinio, dėl jos ge
rinimo. (Diskusantų pavar
dės buvo paskelbtos vakar 
dienos Laisvėje).

Diskusijų eigoje buvo iš
šauktas Dr. J. J. K aš ki ati- 
čius, rezoliucijų komisijos 
narys, rezoliucijai skaityti. 
Rezoliucija lietė mūsų dien
raščio turinį, taipgi mūsų ' 
•visą judėjimą — ji greit 
tilps Laisvėje. Rezoliucija 
buvo vienbalsiai priimta.

Kazlauskas buvo iškėlęs 
klausimą dėl angliško sky
riaus . Laisvėje.

(Daugiau bus)

ti dar nei vienas negalvoja, 
visi dirba, kiek drūti, kad 
dienraštis būtų įdomesnis, 
geresnis ir naudingesnis 
skaitytojui-. >

Mūsų bendradarbių skai
čius nemažas. Mes turime 
gerą bendradarbį net ir dy- 
pukų stovyklose Vokietijo
je — Joną Moli, kuris nu
šviečia “Dievo paukštelių” 
gyvenimą.

Santykiai su mūsų opo
nentų spauda tokie patys: 
nepasitaisė ir nepablogėjo...

Baigdamas pranešimą, 
ryžtuosi dar kartą pažymė
ti tai, jog šiemet mes pri
valome ryškiai atžymėti

•(social security). Kaip da- ba badauk! 
bar dalykai yra, tai kiek- . , ,
viena valstija turi savo!M.Arba. stai , wyzdys is 
skirtingus patvarkymus ir H ’ss'ssippi valstijos. Siuve- 
elgiasi sauvališkai.' “Union l-’a dirbo yieno;'e d^veje, 
News Service” pateikia vi-|kunoJe algos buvo įvairios, 
sa eilę pavyzdžiu. nu0 ,40Jcen^ ,lkl 78 centll

! i valandą. Kaipo sena siu-
Štai atsitikimas Delawą-jvėja ir mašinų prižiūrėtoja, 

re valstijoje. Vienas metalo ji gaudavo 78 centus į va- 
darbininkas (unijistas) landą. Vieną gražią dieną 
gaudavo $2.25 į valandą.! samdytojai atėmė iš jos tą 
To darbo netekus ir atsi-| darbą ir pastatė į kitą, ku- 

; į samdos raštinę, j riame temoka 40 centų į 
jam buvo pasiūlytas dar- į valandą. Aišiai, kad darbi

ninkė atsisakė priimti tokį 
algos nukapojimą. Ji tapo 
išmesta iš darbo. Ji parei
kalavo, kad jai mokėtų iš 
social security fondo nedar
bo apdraudą. Valdžia atsi
sakė mokėti, nes, girdi, “ji 
nedirba todėl, kad nenori 
dirbti!”

Šitie keli pavyzdžiai pui
kiai pavaizduoja, kokia 
įvairiose valstijose sistenla 
veikia. CIO organas “Union 
News Service” reikalauja, 
kad nedarbo apdraudos 
tvarkymą ir išmokėjimus 

I pasiimtų federalinė valdžia. 
Tada visoje Amerikoje būtų 
įvesta vienoda sistema ir 
įvairių valstijų politikieriai 
neturėtų progos šauValiau- 
ti ir skriausti darbo nete
kusius darbininkus.

Salietis,

Deficitas?
New Yorko miesto majoras pareiškė, jog miesto va

žiuotės sistema šiemet turės 6 milijonus dolerių nuosto
lių arba deficito.

KodėLdefįeitas? Argi p. O’Dwyer, pakeldamas važiuo
tės fėrus nuo 5 iki 10 centų, nesakė, jog tai išspręs visas 

• važiuotės problemas ?
Fėrai pakelti, žmonės moka aukštus fėrus ir rūgoja, bet! 

važiuotės .reikalai nei kiek nepataisyti. Rytais ir vakarais i;reipUS 
traukiniai, autobusai, gatvekariai persikimšę žmonių, -.... -___

, lyginai taip, kaip buvo tuomet, kada žmonės mokėjo 5 kuriame Tempka"$L50 
centus. Bušai ypač veikia labai blogai. jį va]anc]a< Darbininkas at-

Majoro skelbtas džiaugsmas, būk nebūsią važiuotės sis- Isisakė tokį darbą imti. Bet 
valdžia atsisakė jam mokė
ti nedarbo apdraudą. To
kiam atsitikime valdžia no
ri priversti darbininkus 
nusikapoti sau algą. Ne
dirbsite už mažiau, badau
site!

I
Kitas atsitikimas Loui

siana valstijoje. Siuvėja, 
penkių vaikų motina, x pir
miau uždirbdavo $22 savai
tėje. Valdžios samdos biu
ras pasiūlė jai naują dar- 

• bą, bet čia temoka 31 centą 
i į v a 1 a n d a . Ji atsi
sakė priimti t ą dar
bą, įrodydama, kad iš tos 
algos, jai nebus galima pra
gyventi, kad jau ir su dvi
dešimt dviem doleriais, šei
mai

s. -

temoje deficito neišsipildė — deficitas bus.
Važiuotės unijos prezidentas Quill, kuris išvien su p. 

O’Dwyeriu stojo už pakėlimą fėro, skelbė, būk, girdi, nuo 
dabar važiuotės darbininkams algos bus keliamos ir ke
liamos.

Iš kur tos algos- bus keliamos, kuomet važiuotės siste
ma nesuduria galo su galu?

Kodėl," iš kur tas deficitas?
Mes negalime atsakyti. Turėtų į tai taiškiai atsakyti 

tie, kurie žino. ’
Vienas dalykas aiškus: fėro pakėlimas didžiai pasun - 

kino 'biednųomenės gyvenimą, bet’jis neišsprendė va
žiuotės sistemos reikalų.

Mes sakėme, jog taip bus tuomet, kada buvo motasi 
fėras pakelti.

_____________ J._________£—

Jungtinių Tautų sekertorius Trigve Lie pareiškė, kad 
jis yra pasiruošęs taip Stalino ir Trumano tarpininkauti, 
}ei pastarieji siektųsi susitarti bendrai sueigai.

Henry A. Wallace mano, jog tokia sueigą būtinai tu
rėtų įvykti ir tarp T. Sąjungos ir Amerikos nepuolimo 
sutartis turėtų būti nevilkinančiai padaryta. buvo sunku išsiversti

jon 81-masis
Valstijų Kongresas. Mūsų 
dienraštis reikalavo ir rei
kalaus, kad šis Kongresas 
pravestų visą eilę būtinai 
reikalingų Amerikos žmo
nėms įstatymų. Pirmiau
siai, mes reikalaujame, kad 
jis atšauktų Tafto-Hartley 
įstatymą ir jo vieton atgai
vintų Wagnerio aktą.,

Mes reikalausime, kad 
šis Kongresas * tuojau pra
vestų įstatymus, griežtai 
pasisakančius / už civilinių 
Amerikos žmonėms teisių 
garantavimą. Tarp kitko, 
mes reikalausime, kad Kon
gresas pravestų anti-linčio 
įstatymą, anti-poll taksų 
įstatymą, taipgi, kad jis at
šauktų t. v. Sinitho įstaty
mą, išleistą 1940 m., pagal 
kurį mūsų vyriausybė pra
dėjo areštuoti ir teisti dar
bininkų judėjimo veikėjus.! 
Mes reikalaujame, kad bū-l 
tų panaikintas Ne-Ameriki- 
nis Komitetas.

Šitokia yrą mūsų dien
raščio politinė 
pozicija!

Mes pradedame savo ju
biliejų su šiuo suvažiavimu 
ir, tikiu, mes jį minėsime 
pen. iš tisus šiuos metus.

Kaip ryškiausiai jubilie
jų atžymėti, kokiomis for
momis, manau, reikėtų ge
rokai pakalbėti šiame suva
žiavime. Kiekvienas suva
žiavimo dalyvis turi savo 
minčių, savo nuomonę ir jis 
prašomas ją pateikti .čia 
pat, šiandien.

Tuomet, po suvažiavimo, 
mūsų bendrovės direktori- 
jatas, administracija ir re
dakcija dės didžiausių pa
stangų geras .nuomones 
įvykdyti gyvenimam

Mūsų dienraščio sutvirti
nimas, juo platesnis jo pa
skleidimas tarp Amerikos 
lietuvių yra patsai didžiau-' 
sias mūsų uždavinys!

Tai ir vykdykime jį!

DISKUSIJOS
Po redakcijos pranešimo, 

pirmininkas P. Bėcis iššau- 
linija bei] t----------------- -----------------

Burmos sukilėliai atakuo
ja didį Rangoon uostamies-



Ką Galvoja, Planuoja Ir Veikia 
Jaunieji Tarybų Lietuv. Rašytojai

Hitleriniai Generolai,

Lietuvos sostinėje Vilniuje 1948 metų lapkričio 25-27 
dienomis įvyko pirmasis Tarybų Lietuvos pradedančių 
rašytojų skaitlingas suvažiavimas. Jame buvo plačiai kal
bėta ir diskusuota apie šių jaunų žmonių uždavinius ir 
darbus. Suvažiavimui platų pranešimą padarė žymusis 
Tarybų Lietuvos rašytojas J. Baltušis. Iš šio svarbaus 
pranešimo sužinome, kokias didėles naujoji Lietuva deda 
pastangas išugdymui naujų kultųrininkų ir liaudies švie
tėjų. Manome, jog bus labai pravartu su tais Lietuvos 
reikalais susipažinti ir Amerikos lietuviams. Todėl že
miau patiekiame J. Baltušio pranešimą sutraukoje. Bal
tušis kalbėjo: .

Draugės ir draugai!
Dar niekuomet ir niekur 

jaunoji žmonijos karta ne
turėjo ir neturi tokių pui
kių gyvenimo sąlygų, tokių 
šviesių ateities perspekty
vų, kaip pas mus, tarybinėj 
šaly. Jaunimui* pas mus su
darytos visos galimybės 
siekti mokslo, šviesos, įgy
vendinti pačias gražiausias 
savo svajones, pasiekti už
sibrėžtų tikslų. Iš niūrios, 
prietarais ir religiniais nuo
dais persunktos praeities, iš 
amžino vergavimo buožėms, 
fabrikantams ir kapitalis
tams, iš beviltiško vegetavi- 
mo skurde ir alkyje šian
dieną mūsų jaunimas perei
na į šviesų, laimingą gyve
nimą. Jam atidarytos visų 
mokyklų, • gimnazijų, uni
versitetų, meno ir mu
zikos įstaigų durys. Jam 
paskirtos pačios įvairiau
sios amatų mokyklos. Išei
na jaunimui skirti laikraš
čiai ir žurnalai. Veikia šim
tai ir tūkstančiai bibliotekų, 
klubų - skaityklų, saviveik
los ratelių. Mūsų šalyje 
kiekvienas jaunuolis ir jau
nuolė gali pritaikyti savo 
gabumus, vystyti ir ugdyti 
savo talentą, dirbti savo 
paties pasirinktoje srityje.

Šitų nematyto platumo 
galimybių dėka mūsų liau
dyje, jos jaunojoj kartoj 
pabudo 'negirdėtas troški
mas mokslo ir šviesos, pasi
reiškė iki šiol nematytas 
jaunimo veržimasis į ama
tus, meną, muziką, literatū
rą. 1939 — 40 mokslo me
tais Lietuvoje buvo 7 auk
štosios mokyklos ir 21 spe
ciali vidurinė mokykla. Ten
ka taip pat pasakyti, kad 
specialiųjų mokyklų tarpe 
buvo 7, kurios ruošė kuni
gus ir popus, o dar 2 auk
lėjo fašistinius policininkus. 
Visai kitokį vaizdą mes ma
tome šiandien. Dabar Lie
tuvoje veikia 12 aukštųjų 
mokyklų, jų tarpe* Vilniaus 
ir Kauno universitetai, dai
lės institutai ir konservato
rija, Kauno . žemės ūkio ir 
veterinarijos akademijos, 
Vilniaus pedagoginis insti
tutas, Šiaulių ir Klaipėdos 
mokytojų institutai. Gi spe
cialiųjų, vidurinių mokyklų 
šiandieną mūsų respubliko
je mes turime jau 48, jų 
tarpe yra mokyklos, specia
lizuojančios tokias mokslo 
šakas, kokių buržuazinėje 
Lietuvoje nebuvo paliečia
ma, kaip žemės ūkio mecha
nizacijos, popieriaus'ir ce
liuliozės pramonės, žvejybos 
laivyno, kooperacijos ir ei
lės kitų. Ne kunigus ir po
pus šiandien ruošia mūsų 
mokyklos, bet reikalingus 
liaudies ūkio specialistus.

Nepalyginamai išaugo ir 
besimokančio jaunimo skai
čiai. Jeigu 1939 — 40-tais 
mokslo metais buržuazinėje 
Lietuvoj aukštąsias mokyk
las lankė 3,990 žmonių, tai 
dabar tas skaičius išaugo 
tris kartus ir jau siekia 9,- 
500 studentų. I šį skaičių, 
žinoma, neįeina tie tūkstan
čiai žmonių, kurie eina auk-*
3 pust.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—• Ketv., Vasario 3, 1949

štųjų mokyklų kursą neaki
vaizdinio mokymosi būdu. 
Buržuazinės Lietuvos vadei
vos nuolat gyrėsi pasiekę 
aukščiausio šalies kultūros 
laipsnio, tačiau joje mokyk
las lankančių moksleivių 
skaičius niekados nepasiekė 
300,000'. Dabar gi, tarybinėj 
santvarkoj, mūsų mokyklo
se mokosi 430,000 mokslei
viu. ,

Tokie yra faktai!
Mūsų jaunimas pasidarė 

aktyvus dalyvis didžiųjų 
tarybinės liaudies darbų, 
kuriuos nubrėžė stalininis 
penkmetis. Galima drąsiai 
pasakyti, kad šiandieną mū
sų respublikoje nėra nė vie
nos srities, kur nebūtų ak
tyviai pasireiškęs jauni
mas. '

Didelį susidomėjimą mū
sų jaunimas rodo ir tarybi
ne literatūra.\

Mūsų tarybinė literatūra, 
draugai, labai daug kuo ski
riasi nuo literatūros, kurtos 
buržuaziniais laikais. Pa
grindinis skirtumas yra tas, 
kad tarybinė literatūra yra 
kuriama pagal Lenino nus
tatytą partinės literatūros 
principą, kad ji skiriama ne 
persisotinusiai buržuazijos 
klasei pasismaginti, o yra 
tapusi viso liaudies reikalo 
dalimi, galinga priemone jos 
kovoje už galutinę socializ
mo pergalę, už šviesią atei
tį, už komunizmo sukūrimą. 
Leninas savo straipsnyje 
“Partinė . organizacija ir 
pąrtinė literatūra” sako: 
“Kuo 'gi pasireiškia šis par
tinės literatūros principas? 
Ne vien tik tuo, jog socialis
tiniam proletariatui litera*- 
tūrinis reikalas negali būti 
asmens ar grupės įrankis 
pasipelnyti, jis apskritai ne
gali būti individualus reika
las, nepriklausomas nuo 
bendrojo proletariato rei
kalo.” Išeidami iš Lenino 
dėsnio apie partinės litera
tūros principą, mes galime- 
sakyti, kad mūsų tarybinė 
literatūra taip pat yra ten
dencinga literatūra, tik toji 
tendencija nukreipta visos 
liaudies labui, mūsų tarybi
nės valstyb. gerovei. “Taip, 
tarybinė literatūra tenden
cinga, — sakė draugas A. 
A. Ždanovas pirmajame ta
rybinių rašytojų suvažiavi
me, — kadangi nėra ir ne
gali būti klasinės kovos^ 
epochoj neklasinės, neten- 
dencingos, neva tai apoliti
nės literatūros. Taip, mūsų 
tarybinė literatūra tonden- 
cinga, ir mes didžiuojamės 
jos tendencingumu, todėl 
kad mūsų tendencija siekia 
išlaisvinti dirbančiuosius — 
visą žmoniją iš kapitalisti
nės vergijos jungo.”

Iš čia, draugai, išplaukia 
ir mūsų partijos nurody
mas, kad tarybinė literatū
ra turi būti idėjiška, politiš
ka, atsiliepianti į aktualiuo
sius mūsų gyvenimo klausi
mus, laisva nuo buržuazinio 
dekadentizmo, formalizmo, 
simbolizmo, pasimizmo, a- 
politiškumo, žodžiu sakant, 
visų tų usnių, kurios taip

gausiai želia buržuazinės li
teratūros darže.

Nepamirštamos atminties 
draugas A. A. ždanovas sa
vo pranešime, padarytame 
Leningrado rašytojų susi
rinkime, ryšium su VKP(b) 
CK nutarimu, dar labiau 
išryškino tarybinės literatū
ros uždavinius ir nurodė, 
kokia kryptimi turi eiti mū
sų literatai savo kūrybinia- 
rtie darbe. Jis nurodė, kad 
“Mūsų tarybinė literatūra 
gyvena ir turi gyventi liau
dies interesais, tėvynės in
teresais. Štai kodėl kiekvie
ną vykusį kūrinį galima ly
ginti su laimėtu mūšiu •arba 
stambia pergale ūkiniame 
fronte.” Drg. A. A. Žda
novas nurodė, kad mūsų ta
rybinių rašytojų uždavinys 
savo kūriniuose parodyti 
tuos naujus aukštus tarybi
nių žmonių savumus, paro
dyti mūsų liaudį ne tik to
kią, kokia ji yra šiandien, 
bet ir įžvelgti į jos rytojaus 
dieną, padėti apšviesti pro
žektorium kelią pirmyn. Tai 
reiškia, kad mes, vaizduo
dami mūsų gyvenimą, turi
me matyti tai, kas jame yra 
teigiama ir nauja, kas yra 
sukuriama tarybinio žmo
gaus statant socializmą ir 
komunizmą, pagaliau, paro
dyti patį tarybinį žmogų, 
iškelti jo aukštas moralines 
savybes ir tuo būdu padėti 
atsilikusiems persi auklėti,- o 
svarbiausia, savo kūriniais 
prisidėti prie auklėjimo mū
sų jaunimo žvalaus, pasiti
kinčio savo jėgomis, nesibi
jančio jokių sunkumų, kar
štai mylinčio savo tarybinę 
Tėvynę ir pasiryžusio ati
duoti, viską, net savo gy
vybę, jeigu to pareikalaus 
Tėvynė,

Vadinasi, ir mūsų rašyto
jai, vaizduodami gyvenimą 
savo kūriniuose, neturi nie
ko išgalvoti ai'ba slėpti. Mū
sų gyvenimas jau tiek gau
sus pačių geriausių tarybi
nių darbo žmonių, pavyz
džių, kad rašytojui tik rei
kia visa tai matyti ir teisin
gai bei kūrybiškai pavaiz
duoti.

Mes gerai ^.žinome, kad 
Tarybų Lietuvoje vykstanti 
aštri klasių kova, reakcin
gosios kunigijos ir buožių 
priešiški pasireiškimai ne
gali nepatraukti rašytojų 
dėmesio, ir rašytojai negali 
neprisidėti savo kūriniais 
prie greitesnio mūsų tary
binės liaudies priešų demas
kavimo ir sutriuškinimo.

Lietuvių tarybinė litera
tūra, palyginti, dar gana 
jauna, bet ir joje mes jau 
galime atžymėti tokius įžy
mius rašytojus, kaip Salo
mėja Nėris ir Petras Cvir
ka, kurie patraukė visų ta
rybinių tautų dėmesį ir išė
jo ne tik už mūsų tautos 
ribų, bet ir už didžiosios 
mūsų tarybinės valstybės 
ribų. '

Turėdama tokias puikias 
sąlygas ir perspektyvas, lie
tuvių tarybinė literatūra 
nuolatos auga ir stiprėja, 
kartu auga ir jos rašytojų 
gretos, iš kurių tarpo kyla 
jaunieji draugai, vis drą
siau bandantieji savo suge
bėjimus literatūroje. Apie 
šį jaunimo susidomėjimą iT 
jo veržimąsi į literatūrą 
liudija šimtai susikūrusių 
literatūros būrelių gimna
zijose ir progimnazijose, u- 
niversitetuose, prie perife
rijos laikbaščių redakcijų. 
Apie tai liudija naujų ir 
naujų vardų praskambę j i- 
mas mūsų respu-blikoš laik
raščiuose ir žurnaluose;

(Daugiau bus)

Tolimosios Kinijos mies
te Taichow randasi vienos 
protestantiškos b a ž nyčios 
misija. Kaip žinoma, kaip 
katalikų, taip kitų bažnyčių 
dvasininkai skelbia, kad 
reikia komunistų bijoti ir iš 
visur nuo jų bėgti. Taip 
misijos Kinijoje gavo iš sa
vo valdovų, kurie randasi 
Jungtinėse Valstijose, įsa
kymą, kad jų darbuotojai 
bėgtų iš visur, kur tik ko
munistinės armijos prisiar
tina. Ir daugybė misijonie- 
rių taip pabėgo, apleido Ki
niją. Bet esama ir. išimčių. 
Viena tokia išimtis atsitiko 
šioje Taichow miesto misi
joje.

Joje per paskutinius dvi
dešimt penkis metus dar
buojasi P. Richardson. ,Jis 
turi žmoną ir sūnų. Daugu
ma misijos darbuotojų pa
būgo prisiartinančios Liau
dies Armijos ir paklausė 
bosų iš Amerikos. įsakymo: 
susiėmė visus savo daiktus 
ir pasileido namo. Bet ki
taip pasielgė Pete Richard
son. Jam pritarė jo žmona 
ir jaunas Dr. Nelson. Jie 
nutarė pasilikti ir tęsti sa
vo darbą. O darbo labai 
daug, nes misija Užlaiko 
moderniškai įrengtą ligoni
nę su 120 lovų. Richard
son ir Nelson pamanė, kad 
jeigu ir jie pabėgs, tai visa 
misija, kuri buvo įsteigta 
prieš keturiasdešimt metų, 
taipgi sužlugs^, Kadangi 
dauguma misijos nąrių pa
bėgo, tai ligoninės darbas 
labai susimažino. Šiuo tar- 

I

pu teveikia dvidešimt lovų.
Pereitų metų gruodžio 

mėnesio pabaigoje Richard
son aplaike laišką nuo ko
munistų, kurių raštinė 

’randasi kaime Tazechuang, 
tik už septynių mylių nuo 
misijos. Laiške sakoma:

“Mums labai gaila girdė
ti, kad jūs žadate sugrįžti 
į savo salį. Mes žinome, kad 
tai yra toks jums įsakymas 
nuo jūsų viršininkų. Bet 
mes manome, kad jūszp val
džia nesupranta Kinijos 
Komunisty Partijos politi
kos.

“Konsulai, viršininkai ir 
visos užsieniečių nuosavy
bės, kurie tik išpildys mūsų 
valdžios įsakymus, gaus 
mūsif, valdžios apsaugą ir 
nebus baudžiami.

“Jeigu dar vis jums bū
tų nesuprantama mūsų po
litika, prašome mums ra
šyti ir klausti.”

Laišką pasirašo Kinijos 
Liaudies Arini ja.

Richardson ir Dr. Nelson 
davė tokį atsakymą:

“Mes nematome priežas

Prezidentas Trumanas skambina pianu. Kaipo muzi
kas jis nėra pirmutinis tarp muzikų, bet kaipo prezi
dentas—jis žinomiausias iš Visų muzikantų, tad AFL 
American Federation of Musicians prezidentas James 

C. Petrillo jam Įteikia auksinę nario kortelę kaip 
žinomiausiam pianistui.

Kaip Vienas Amerikos Misi jonierius Nutarė 
Nebėgti ir Susikalbėti su Komunistais

ties, kodėl mes turėtumėme 
apleisti darbą, kurio reika
las yra toks didelis... Mes 
niekuomet nesikišome į Ki
nijos politiką arba valdžią. 
Kaipo jūsų šalies svečiai, 
mes esame neitrališki poli
tikoje, ir visuomet, klausė
me jūsų šalies įstatymų.

“Mūsų veikla yra huma
nitarinė. Mes darbuojamės 
dėl pagalbos žmonėms, ku- 
rierfiš^ pagalba reikalinga. 
Kuomet jūs pribusite- į Tai- 
cAow, savo akimis pamaty
site, kaip mes amerikiečiai 
bandome pagelbėti Kinijos 
žmonėms šitoje Šiaurinės 
Kiangsu provincijos srity
je.”

Aišku, kad tie misijų 
žmonės, kurie . tikrai nori 
kiniečiams pagelbėti, klau
sys naujosios Kinijos po
tvarkių ir stengsis susikal
bėti su komunistais, nebus 
persekiojami ir galėst tęsti 
savo nepolitinį darbą. Tik 
vienas aišku: užsieniečių 
misijos nebebus užsienio 
imperialistų .įrankis skriau
sti ir smaugti Kiniją. Pra
eityje tokias misijas lydė
davo ginkluoti pelnagrobiai.

Šypsenos
“Koks tikslas Bakštu- 

čiams mokintis francūzų 
kalbos?”

“Jie įsūnino francūzų kū
dikį, ir jie nori sužinoti, ką 
jis pasakys, kai pradės kal
bėti.”

“Kai tik jis prarado savo 
pinigus, tai tuojau neteko 
pusės savo draugų.”

“O kur kita pusė?”
“Tie dar nežino, kad jis 

prarado.”

“Tu sakai, kad jis nepa
liko pinigų!”

“Ne. Matai jis prarado 
sveikatą, pakol sutaupė pi
nigų, o vėljau prarado pi
nigus, bandydamas atgauti 
sveikatą.”' ' ,

“Kai aš tave tik pama
tau, tai manau, kad Smi
tas.”

“Kodėl taip, aš visai į įį 
nepanašus”.

“Oh, taip. Bet . jūs abu 
man skolingi po 100 dole
rių.”

L U.

MARIJAMPOLE.—Valsčiaus 
pradinių mokyklų mokytojai 
susirenka į valsčiaus klubą- 
skąityklą kolektyviai mokytis 
VKP(b) istorijos trumpojo 
kurso. Politinio lavinimosi ra
teliui vadovauja mokytojas 
Bložaitis. P. Valius.

Amerika ir Vokietijos
Militarizmo Atstatymas

Apgavingais būdais išteisintas Hitlerio armijos štabo 
viršininkas. Paleisti be bausmes kiti Hitlerio generolai. 
Generolo Halderio byloje liudininkais buvo žiauriausi 
hitlerininkai. Halderis, pasislėpęs po šmidto vardu, orga
nizuoja Vokietijas militarizmo atsteigimą. Vakarinė Vo
kietija planuojami įjungti į “Vakarų Europos Sąjungą” 
dėl pasiruošimo naujam karui. Buvę Hitlerio armijos ka< 
riai verbuojami į naują armiją.

Rašo J. K.
Generolas pulkininkas Hal

deris — buvęs vokiečių fašis
tinės armijos štabo viršinin
kas — paleistas. Jį paleido ty
liai, be triukšmo, išnaudojus 
vadinamą vokiečių denacifika- 
vimo komisiją. Apie tai Vaka
rų spaudoje buvo paskelbta 
kuo- šykščiausiai: pernelyg 
odiozinė yra šito nusikaltėlio 
— vieno antrojo pasaulinio ka
ro organizatorių — figūra. 
Amerikos karinė valdžia, iš už- 
kulisių vadovavusi komisijos 
darbui, griebėsi visų priemo
nių, kad, nagrinėjant Halderio 
bylą, nieko nebūtų pasakyta 
apie jo nusikaltimus.

Keistas “atsitiktinumas,” bet 
denacifikavimp komisijos pir
mininku Miunchene, kur buvo 
nagrinėjama Halderio byla, pa
sirodė esąs jo asmeąiškas bi
čiulis, buvęs vokiečių karinin
kas, Oskaras fon-Deficas. To
kiu pat principu buvo parinkti 
ir liudininkai. Jų tarpe buvę 
vokiečių generolai, pretenduo
jantis į Bavarijos “sostą” 
“kronprincas” Ruprechtas, ka
rinis nusikaltėlis bankininkas 
Šachtas, bet nebuvo nei vieno 
demokratinės visuomenės atsto
vo. Visi šito “proceso” daly
viai — pats Halderis, liudinin
kai, teisėjai, amerikiniai' kon
sultantai — veikė visiškai vie
ningai, stengdamiesi paversti 
šį neabejotiną nusikaltėlį ne
kaltu taikos angelu.

Tiesa, vyriausias šio juridi
nio vodevilio herojus generolas 
Halderis kiek persistengė, pri
sipažindamas mylįs Ameriką 
ir perdaug išplepėjo. Jis, vi
siems girdint, pareiškė, jog 
hitlerinei kariuomenei sutriuš
kinus Lenkiją, vokiečių armi
ja gavo oficialinį pasveikinimą 
iš amerikiečių karinių sluoks
nių šios pergalės proga. Pa
sveikinimą Halderiui įteikė..-. 
Amerikos karinis atašė Berly
ne pulkininkas Patonas.

šis Halderio pareiškimas su
kėlė tam tikrą sumišimą, bet 
drovėj imąsis greit išsiblaškė. 
“Procesas” tęsėsi pagal iš an
ksto paruoštą planą ir pasibai
gė Halderio' išteisinimu. Hitle
rinis generolas pulkininkas 
priėmė pasveikinimus savo iš
laisvinimo proga, pasveikino jį 
ir patys teisėjai, o buvę vokie
čių štabo karininkai, Halderio, 
bendradarbiai, čia pat posė
džių salėj įteikė savo šefui gė
lių puokštę. Tai buvo atvira, 
akiplėšiška demonstracija vo
kiečių militaristų atstovų, ku
rie (sau rado amerikinių globė
ją-

Bulvarinė “Vakarų demokra
tijų” spauda uoliai skleidžia 
versijų apie tai, jog vienintelis 
Halderio užsiėmimas — žaidi
mas su anūkais, kad jis visiems 
laikams paliko 'svajones apie 
karinę karjerą ir bevelija leis
ti laiką namie, chalate. Apie 
tai noriai plepa ir pats Halde
ris.

Bet jis męluoja. Po naminio 
chalato skvernais skamba ge
neroliški pentinai. Įtartini at
rodo fašistinio generolo “vai
kiški žaidimai.” Ne veltui jį 
paleido laisvėn. Ne “žaidimui” 
stojo jis pramanyta šmidto pa
varde čia pat, prie Miuncheno, 
įsteigto vadinamo komiteto 
“ūkio priežiūra” priešakyje. 
Kaip tvirtinama, šitas komite
tas tapo Vakarų v Vokietijos re- 
militarizacijos centru. Iš pati
kimų šaltinių perduoda, jog 
Halderis būsiąs paskirtas kari
nės pramoninės policijos, vadi
namos /juodosios gvardijos, ki
taip tariant, karinių formiruo- 
čių Bizonijoj viršininku.

Halderis ne vienintelis fašis
tų karo vadas, kurį amerikinė 
valdžia pritraukė įgyvendinti 
savo agresiniams planams Eu
ropoj.. Hitlerinis generolas Gu- 
derianas, ilgą laiką užsiėmęs 
karo rytų fronte “patyrimo 
apibendrinimu, dabar vado
vauja karinio šnipinėjimo cen
trui. Devyni fašistiniai genero
lai ir dešimt pulkininkų suda
ro Guderiano “štabą.” šitos 
organizacijos sukūrimo inicia
tyva priklauso Amerikos žval
gybininkui Alenui Dalesui.

Guderianur ir jo “štabui” 
pavesta ’ atstatyti vokiečių 
žvalgybos tinklą pačioj Vokie
tijoj ir užsienyje. Amerikos in
strukcijos, sudarytos Guderia- 
nui, vienas pastatytų uždavi
nių yra bendradarbiavimas 
žvalgybos štabo su nelegaline- 
mis fašistinėmis organizacijo
mis Europoj.

Londono yąk&rų valstybių 
pranešimuose dėl Ruhro, ma
žiausiai dešimtį kartų visais 
linksniais linksniuojami žo
džiai : . “saugumas,” “nusigink
lavimas,” “demilitarizacija” ir 
k.k. Bet vargu ar šita frazeo
logija gali ką nors suklaidinti, 
paslėpti, jog po dūmine frazių 
apie nusiginklavimą uždanga, 
iš tikrųjų vyksta slapti veiksi 
mai, kad paverstų Vakarų Vo
kietiją karine-strategine ame
rikinio imperializmo Europoj 
baze.

,Čia vertėtų pažymėti, jog 
dabar vyksta sustiprintas vi
suomeninės opinijos paruoši- 
mas, kad netolimoj ateity Bi- 
zonija bus formaliai įtraukta 
į agresyvinę Vakarų karinę- 
politinę sąjungą. Vakarų Vo
kietijos laikraščiai paskutiniuo
ju laiku tiesiog mirgėte mirga 
įvairiausiais pranešimais, poli
tinių veikėjų pasisakymais dėl 
reikalo sudaryti vokiečių gink- 
luotas pajėgas ir įtraukti*jas į 
Vakarų Sąjungos sistemą. Vi
sai , neseniai Amerikos radijo 
stotys Berlyne transliavo savo 
komentatoriaus kalbą, .kurioje 
jis visiškai atvirai pritarė Bi-t 
zonijos įjungimui į Vakarų “gy- 
nybos” sistemą. Komentato
rius tvirtino, jog. “Vakarų oku
pacinės valstybės turi formi- 
ruoti ir finansuoti vokiečių ka
riuomenę.”

_ Nepaisant įvairiausių panei
gimų, jau vyksta vokiečių ka
reivių ir karininkų apmokymas 
ir paruošimas Vakarų Vokieti
jos teritorijoje. Verbuojami be
darbiai vokiečiai nuo 22 iki 35 
metų amžiaus. Pirmenybe nau
dojasi asmens pirma tarnavę 
SS kariuomenėj, parašiutinin
kų arba tankininkų dalyse, o 
taip pat buvę kariai, hitlerinėj 
armijoj apdovanoti bei turį 
pažymas, jog jie buvę “pavyz
dingi kareiviai.”

Hitlerinis karinis nusikaltė
lis ir Vokietijos, liaudies išdavi
kas Halderis ne tik akiplėšiš
kai svajoja apie karą, bet dar
gi išdrįsta “patarti”: karinių 
veiksmų Europoj atveju paver- 
§ti visą vakarinę Vokietijos 
dalį iki pat Reino, negyva, be 
žmonių “dykumos zona” jau 
žinomais vokiečių fašistų pa
vyzdžiais.. Tačiau, gerai žino
ma, kad jokios “dykumos zo
nos” nepadėjo hitleriniams 
kareivpalaikiams išvengti su
triuškinimo, gėdingo galo.

Majorąs O’Dwyer paskyrė 
trijų asmenų komitetą bandy
ti sutaikyti duonkepyklų sa
vininkus su duonos išvežioto- 
jais. Paliečia didžiąsias fil
mas. /
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(Tąsa)
— Ko atėjai? Kokio maro tau reikia? 

Nepraustaburni tu! Na, .palauk, pareis 
šeimininkas, jis tau parodys... Nerei
kia man tavo prakeiktų pinigų. Pama
nykit, pinigų mes nematėm! Savo tabo
ka prismardinsi man gryčią, ir pinigus 
už tai nori mokėti. Tokio maro dar ne
matėm! Kad tau širdis kiaurai apsivers
tų!... — spiegė senė, neleisdama žodžio 
ištarti Oleninui.

“Matyt, Vaniušos teisybė! — pamanė 
Oleninas: — totorius padoresnis,” — ir, 
bobutės Ulitkos keiksmo lydimas, išėjo 
iš trobos. Jam išeinant Marjana, kaip 
buvusi vienais rausvais marškiniais, bet 
jau ligi pat akių balta skarele apsigobu
si, netikėtai šmurkštelėjo pro jį iš prie
menės. Skubiai stuksėdama basomis ko
jomis per laiptelius, ji nušoko nuo prie
bučio, stabtelėjo, ūmai atsigręžė besi
juokiančiomis akimis į jaunuolį ir din
go už trobos kampo.

Tvirta, jauna eisena, laukinis žėrin
čių akių žvilgsnis iš po baltos skarelės ir 
tvirto gražuolės sudėjimo grakštumas 
dąbar dar labiau paveikė Oleniną. “Tur 
būt, tai ji,” pamanė jis. Ir dar mažiau 
galvodamas apie butą ir vis žvalgydama
sis į Marjanką, jis priėjo prie Vaniu
šos.

— Matai, ir mergina kokia laukinė! 
— tarė Atmuša, vis tebetriūsdamas apie 
vežimą, bet truputį pralinksmėjęs: — 
lyg tabūno kumelaitė. La femme! — 
pridūrė jis garsiu ir iškilmingu balsu ir 
nusikvatojo.

P. Baranauskas- ir W. Bra
zauskas po $2. Viso aukų 
sudėta $42. Didelis dėkui 
•prisieina ištarti už gausias au
kas ir kartu daktarui Jonui ir 
Kristinai Staneslow už tas 
skanias vaišes.

Kadangi pasidarė kęli dole
riai išlaidų, tai nutarta paden
gus visą tą likusias aukas 
pervesti Peoples Partijos vals- 
tijiniam komitetui, kad galėtų 
vesti svarbų darbą už liaudies 
gerovę. Vikufis.

apieIš Congress of Civil 
Rights Susirinkimo

Sausio 24 d. įvyko susirin
kimas civilių teisių gynėjų. Iš 
tarimu vienas svarbesnių; tai 
sukelti daugiau pinigų civilių 
teisių gynimui ir prisidėt kiek 
galint prie apgynimo 12 ko
munistų, kurie yra teisiami 
peržengiant civiles teises. Nes 
teisės leidžia prigulčt parti
jai, kokia tau patinka.

' Sugrįžę atstovai iš Wash- 
ingtono pranešė žingeidžių 
minčių, todėl svarbesnius įš- 

, sireiškimus paminėsiu dėl 
skaitytojų žinios.

Atstovaį kalbėję su Michi
gan sėdinčiais rinktiniais Wa
shingtone. Kai atstovai klau
sė Lesinskį, ką jis mano apie 
Taft-IIartleyybilių, tai jis at
sakęs, jog jis einąs su prezi
dentu Trumanu ir esą reika
linga pataisyt Taft-Hartley. 
Su Lesinski susitikimas buvęs 
pakenčiamas. Kai klausė, ką 
jis mano daryti apie Shake
speare kompanijos streiką, 
kurį kamantinėja Hoffman, 
atsakęs, kad manąs sudaryt 
apkaltinimą ponui Hoffman.

Kalbėję su Dingel. šis pa
sakęs visai kitaip. Atstovai ve 
ką pasakė apie Dingel:

—Nuėję radom jo moterį, 
ji pasakė, kad Dingel išėjęs ir 
nežino, kuomet sugrįš. Antrą 
syk nuėję ir neradę, bet ei
nant laukan įėjęs žmogus ir 
atstovai nemanę, kad tai būtų 
Mr. Dingel. Bet jo moteris 
pasakius: “Tai yra’ponas Din
gel.” Kai perstatę save ir sa
vo tikštą, tai Mr. Dingel pa
sakęs: “Duodu vieną minu
tę pasakyti, ko jūs norit.” Kai 
civilių teisių gynėjai pasakė, 
jog jie atvykę reikalaut, kad 
Washingtone esanti rinktiniai 
pagerintų Taft-Hartley bilių, 
tai Dingel atsakęs: “Taft- 
Hartley bilius geras. Jis išėmė 
raukšles iš jūsų pilvų. Jūs už 
mane nebalsavot ir aš nieko 
nedarysiu dėl jūs. Aš turiu 
jūsų literatūrą rinkimų lai
ko.”

O kai paklausę apie komu
nistų areštą, tai Dingel atsa
kęs: “Jie visi turi būt kalė
jime.” Klhuse, kodėl Wash- 
ipgtone taip plačiai žydi dis
kriminacija - neapykanta, at
šovęs jis: ‘Nieko netih’iu su 
tuo. Prezidentas paskiria tris 
ypatas ir jie valdo miestą.” 
Vienas iš civilių teisių gynėjų 
pasakęs. “Tur būt visuomet 
tie patys trys yra paskiriami, 
kad jokio progreso nėra da
roma.”

Juodieji atstovai pareiškė, 
jog jie tik galėję nusipirkt 
maisto valgykloj ir išsinešt ir 
valgyt lauke.

Ąbejnai, delegatų pareiški
mai-, tai tas vykimas į Wash
ington tfirėjęs ,reikšmę ir' išsi
reiškė, jog ateityje turi būt 
paantrinta.

Kalbėtojai geras prakalbas 
pasakė (žinoma, ne visi gali 
patikt visiems). 'Visi gyrė 
Paul Robeson kalbą, kurią pa
sakęs prieš dainavimą. '

Svetaine buvus maža; sutil
po tik apie 300, o atstovų iš 
visos Amerikos buvę virš-500. 
Ir tokiu būdu daugelis negir
dėję nei prakalbų, nei rezo
liucijų priėmime nedalyvavę.

dar-
buvo atlikti
C. StaneslowErnst įteikė

Federacijos 
Green 15 pus- 
ant Martel už 

unijos įstatus-

kai, kurs su šautuvu už pečių ir faza
nais už diržo grįžo iŠ medžiokles.

— Mano kalte, vaikeliai! mano kaltė!
— kalbėjo senis, vikriai mosuodamas 
rankomis ir dairydamasis į trobų lan
gus abipus gatvės. — Kalytę pragėriau, 
mano kaltybė! — pakartojo jis, matyt, 
pykdamas, bet apsimesdamas, kad jam 
vistiek pat.

Oleniną nustebino toks vaikėzų elge
sys su senu medžiotoju, o dar labiau jį 
nustebino raiškus, išmintingas veidas ir 
tvirtas sudėjimas žmogaus, kurį vadino 
dėde Jeroška.

— Dėduk! kazoke! — pašaukė jis jį. 
— Eik šen.

Senis pažvelgė į langą ir sustojo.
—Sveikas, gerasis žmogau, — tarė 

jis, kilstelėjęs nuo savo trumpai apkirp
tos galvos kepuraitę.

— Sveikas, gerasis žmogau, — atsa
kė Oleninas. — Ką tie vaikėzai tau šū
kauja?

Dėdė Jeroška priėjo prie lango.
?— Matai, erzina mane, senį. Tai nie

ko. A$ mėgstu. Tegu džiaugiasi iš dėdės,
— tarė jis tąja tvirta, dainuojama in
tonacija, kuria kalba seni, garbingi 
žmonės. — Bene būsi tu šių karių virši
ninkas?

— Ne, aš esu junkeris. O kur tuos fa
zanus pašovei? — paklausė Oleninas.

— Miške tris vištytes nugalabijau, — 
atsakė senis, atsukdamas į langą savo 
plačius pečius, kur užkištomis už diržo 
galvutėmis, sutepusios krauju čerkeską, 
kabojo trys laukinės vištytės. —- Bene 
tu nematei? — paklausė jis. — Jei nori, 
imk sau porelę. Te! — Ir jis atkišo pro 
langą pora fazanų. — Ar tu irgi me
džiotojas? — paklausė jis.

— Medžiotojas. Žygyje aš pats ketu
rias nušoviau.

— Keturias? Daug! — pašiepdamas 
tarė senis. — O ar tu girtuoklis ? Čichįrį 
(Kazokų namie darytas iš vynuogių vy
nas) geri?

— Kodėl ne, ir išgerti mėgstu.
— E, tai tu, kaip matau, -vyras. Mu

du su tavim kunakai būsim, — tarė dė
dė Jeroška.

— Užeik pas mane, — tarė Oleninas. 
— Tuojau ir čichirio išgersim.

— Galiu užeiti, — tarė senis. — Tu 
fazanus pasiimk.

Iš senio veido buvo matyt, kad. junke
ris jam patiko, ir jis tuojau suprato, jog 
pas jį galima už dyką išgerti ir’ todėl 
galima jam padovanoti pora fazanų.

Netrukus trobos duryse pasirodė dėdė 
Jeroška. Tik dabar Oleninas pastebėjo, 
kokio milžino ir galiūno to žmogaus esa
ma, nors visas jo raudonai rusvas vei
das su visai balta, tankia barzda buvo 
galingų senatvės ir darbo raukšlių išva
gotas. Kojų, rankų ir pečių raumenys 
buvo standūs ir apvalūs, kaip kad esti 
tik jaunų žmonių. Galvoje pro žilus 
plaukus buvo matyti gilūs užgiję randai. 
Storas gyslotas sprandas buvo kaip jau
čio languotų raukšlių išraizgytas. Grub
lėtos- rankos buvo surumbėjusios ir ap
draskytos. Jis lengvai ir vikriai peržen
gė slenkstį, nusiėmė šautuvą, pastatė jį 
kampe. Staigiu akių žvilgsniu apmetė ir 
įvertino sudėtąją troboj mantą ir krei
vomis, naginėtomis kojomis, netrepsėda
mas, išėjo į vidurį kambario. Drauge su 
juo kambary pasklido stiprus, bet nema
lonus čichirio, parako ir sukepusio 
kraujo kvapas.

Dėdė Jeroška pagarbino šventųjų pa
veikslus, išlygino^ barzdą ir, priėjęs prie 
Olenino, padavė jam savo stambią juo
dą ranką.

— Koškildy! — tarė jis. — Totoriškai 
me. Žvalgėsi jis dar į kalnus ir dangų, tai reiškia: sveiki gyvi! Arba: ramybė 
ir. prie visų jo, atsiminimų ir svajonių 

' prisidėdavo rimtas didingos gamtos pa
jautimas. Jo gyvenimas prasidėjo ne 
taip, kaip jis tikėjosi, išvažiuodamas iš 
Maskvos, bet netikėtai gerai. Kalnai, 
kalnai ir kalnai buvo jaučiami visur, ką 
tik jis jautė ir galvojo.

— Kalytę pabučiavo! puodą išlaižė! 
dėdė Jeroška kalytę pabučiavo! — ėmė 
krykšti staiga kazbkiukai, leidusieji su
kučius ties langu, staiga sužiurę į sker- 
gatvį. — Kalytę pabučiavo! Durklą 
pragėrė! — šūkavo vaikiščiai, grūsda- 

? mies įr traukdamies atgal.
Tie balsai buvo taikomi dėdei Jeroš-

Ernst 
O.
trys

yra raštyne

lokalai
Local

išei- 
705, 
Uni-

reikšti netinkamą mintį 
uniją. ✓

Viešbučių ir valgyklų 
bininkų unijos (AFL) prezi
dentas Hugo 
Amerikos Darbo 
prez. William 
lapių skundą 
išėjimą .prieš 

’konstituciją.
Vienas žymus žmogus sako: 

“Actually we want him (Mar
tel) out of here.”

Martel per 30 metų bosau- 
damas unijoje pasidarė kaip 
kad kokis diktatorius. ,

Hugo 
Cincinnati,

Detroito
na prieš Martel. 
Waiters and. Waitresses 
on; Cooks Union Local 2^4 ir 
Bartenders Union Local 562.

žiūrėsim, ką išspręs Green 
su visa, centro valdyba, kurie 
laiko posėdžius Floridoje.

Prospect, Conn.
Posėdžiavome pas Wallace’o

Vienminčius

laidom aukota $10. Kita $10 
skirta dėl Peoples Partijos 
ofiso, kuris dabar randasi 
Hartforde.

Malonu buvo. klausytis pra
nešimų iš kolonijų, kaip, kur 
ir kokie darbai 
prieš rinkimus.
pateikė svarbų pranešimą iš 
Nacionalio Lietuvių Komiteto. 
Mūsiškio' komiteto iždininkas 
J. žemaitis nušvietė, kaip bu
vo sukelta finansai lietuyių 
tarpe. Tačiau, didelis kredi
tas suteiktas K. Stanislovaitie- 
nei už gabų pravedimą sukel
ti apsčiai finansų šioje valsti
joje. Ji yra daug prakalbų 
pasakius po visą artimą apy
linkę ir tolimesniuose miestuo
se. Taipgi šiltai prisiminta 
senatoriaus Glen H. Taylor at
silankymas į Laisvės choro 
patalpas jam būnant Hartfor
de.

Posėdžiui užsibaigus Stani
slovaičiai pakvietė visus daly
vius prie stalų, o čia ant jų 
buvo sutaisyta skanūs užkan
džiai. Tai taip maloniai te
ko praleisti tas valandas sve
čiuose pas darbuotojus 
liaudies' reikalus.

Komiteto pirmininkas 
Brazauskas prisiminė, kad
gana padarytį gerus tarimus 
ir prie stalo suvalgyti skanius 
užkandžius, dar reikalas pri
sidėti prie liaudies partijos 
prakilnių vedamų darbų. Ra
dos tam šiltas pritarimas. Dr. 
J. Staneslow, J. ir M. Stri- 
žauskai, A. Bakevičia, J. ir*L. 
žemaičiai, A. Raguskas ir V. 
J. Valley prisidėjo po $5. K. 
Krasnitskas, J. Pūdymas, Mr. 
& Mrs. Kuncai, J. Didžiūnas,

Philadelphia. Pa

už

W. 
ne-

XI
Į vakarą šeimininkas grįžo iš žūklės 

ir sužinojęs, kad už butą jam bus moka- 
ma, sutramdė savo bobą ir patenkino 
Vaniušos reikalavimus.

Naujame bute viskas susitvarkė. Šei
mininkai išėjo į šildomąjį, galą, o junke
riui už tris rublius atidavė šaltąją gry
čią. Oleninas pavalgė ir užsnūdo. Atsi
budęs pavakare, jis nusiprausė, nusiva
lė, papietavo ir, užsirūkęs papirosą, at
sisėdo prie lango, išeinančio į gatvę. 
Karštis atslūgo. Įstrižas trobos šešėlis 
su išpiaustyto kraigo žirgeliu nutįso « 
per dulkėtą gatvę, net užlūždamas kitos 
trobos apačioje. Meldinis staigus prie
šingojo namo stogas blizgėjo nuo besilei
džiančios saulės spindulių. Oras atvėso. 
Stanicoje buvo ramu. Kareiviai susi
kraustė u butus ir nutilo. Galvijų dar 
neparginė, ir žmonės dar negrįžo iš dar- 
bų.

Olenino butas buvo beveik stanicos pa
krašty. Retkarčiais kažkur toli už Tere- 
ko, tose vietose, iš kur atėjo Oleninas, 

' • buvo girdėti duslūs šautuvų šūviai — 
' čečnėj ar Kumiko plokštumoje. Oleni- 

nui buvo labai gera po trijų mėnesių gy- 
/ venimo stovykloj. Nupraustame veide jis 

jautė skaidrumą, stipriame kūne — ne
įprastą po kariškos žygiuotės švarumą, 
visuose atsilsėjusiuose sąnariuose — ra
mumą ir jėgą. Jo sieloj taip pat buvo • 
skaistu ir giedra. Jis minėjo karo žygį, 
praėjusį pavojų. Prisiminė, kad pavoju
je. jis elgėsi gerai, kad neblogiau už ki
tus jis priimamas narsiųjų kaukaziečių 
draugijoj. Maskvos atsiminimai jau bu
vo dievai žino kur. Senasis gyvenimas 
buvo nutrintas ir prasidėjo naujas, vi
siškai naujas gyvenimas, kuriame dar 
nepadaryta klaidų. Jis čia galėjo, kaip 
naujas žmogus tarp naujų žmonių, pel
nyti sau naują, gerą vardą. Jis, nežinia
kodėl, buvo kupinas jauno gyvenimo 
džiaugsmo ir, žvalgydamasis čia į vai
kėzus, kurie ’leido sukučius namo pavė
syje, čia į savo naują tvarkingą būstelį, 
galvojo apie tai, kaip jis maloniai įsikū
rė šitame naujame jam stanicos gyveni-

*
> jums! >

■— Koškildy! Aš žinau, — atsakė Ole
ninas, ištiesdamas jam ranką.

— E, nežinai, nežinai tvarkos! Kvai
lys! — tarė dėdė Jeroška, priekaištingai 
linguodamas galvą. — Jeigu tau sako 
koškildy, tu atsakyk: alia razibo sun, 
tesaugo dievas. Tai va kaip, bet ne koš
kildy. Aš tave visko išmokysiu. Kadais 
buvo pas mus 01 j a Moseičius, jūsiškis, 
rusas, tai mudu su juo kunakai buvom. 
Tai bent vyras buvo. Girtuoklis, vagis, 
medžiotojas, dar koks medžiotojas! AŠ jį 
visko išmokiau.

'(Bus daugiau) •

Darbininkams Pagerinimas

K a i z e r- Fra z e r d a r b i n i n k a i, 
kurie dėl sužeidimo arba ligos 
negalės dirbti, tai kompanija 
mokės $30 į savaitę per 26 sa
vaites, pranešė kompanija ir 
Franį; Gutter, prezidentas' lo
kalu 142 UAW-C1O. •

Pirmiau kompanija mokėjo 
$15 į savaitę per 13 savaičių. 
Iš darbininkų algų nebus ati
traukiama nė vienas centas.

Apie smulkmeninius pa
tvarkymus nėra svarbu vi
štoms, kurie nedirba Kaizer- 
Frazer dirbtuvėje.

AFL Wayne apskričio prez. 
Frank Martel pradėjo savotiš
kai ponauti junijos reikaluose 
ir per Detroit Labor News

Antru kart teko apsilankyti 
nedideliame Prospect kaime
lyje, bet šis kaimelis, matosi, 
didėja. Nauji namai, kaip 
kokie grybai, išdygsta po vi
są kaimelio apylinkę. Išrodo, 
jog čia žmonės rengiasi taiko
je gyventi, net, veikiausiai, 
netiki savo vadų kalboms. 
Čionai kaimiečiai didelėje 
daugumoje republikonai, na, 
o kas daugiausiai šūkauja 
apie naujo karo pradėjimą, 
jei ne republikonų galvos! 
Taigi, jei šie kaimiečiai būtų 
mintimis kelyje į naują karą, 
kaip jų vadai, jiems naujų na
mų statyba nerūpėtų.

Šioje valstijoje, jei ne tie 
kaimiečiai, tai republikonams 
ne kaip sektųsi su patekimu 
i valdvietes. Ne be reikalo va
dai deda pastangas, kad pa- 

kaimiečius palaikyti 
rinkimų metu 
pasižvejot bal-

Lyros Choras dainuos Uni
versity of Pennsylvania Cult
ural Olympic, Irvine Audito
rium, 34th and Spruce Streets, 
penktadienį,, vasario 4"d., 8 
vai. vakaro.

Lyros Choras kviečia Phi- 
ladelphijos ir iš artimos apy
linkės lietuvius ateiti išgirsti 
jų dainas. Įžanga nemokama. 
Apart dainų, bus ir daugiau 
pamarginimų, tad, manau, bus 
įdomu kiekvienam. Ateikite, 
nepraleiskite šios progos vel
tui, nes labai ųetai atsitaiko 
tokių parengimų.

Lyros Choras taipgi prašo 
visų įsitėmyti jų būsiantį 
rengimėlį vasario 20 d., 
Fairmount Ave., nedėlios 
pietį. Prasidės 4 vai.

• Tai bus “vagių vakarėlis.” 
Turėsite smagių šposų ir įvai
rių pasilinksminimų. , Tad 
mes su choristais, o choristai 
su mumis turėsime smagų su
sitikimą. Iki pasimatymo!

Kvieslė P. Walantiene.

pa-
735
po-

viskas ir šiame

našius 
prie savęs, tai 
būna lengva 
su.

Pagaliau ne
kaimelyje bloga. Yra žmonių 
su sveikomis plačiai permatan
čiomis mintimis, kaip visos 
šalies liaudies susijusiais rei
kalais, taip ir pasaulio plot
me. Pažangiečiai mintija, kad 
progresas turės imt viršų, tai
ka turės būt išlaikyta, reak
cija turės atslūgti ir Progre
syvių Partija politikos areno
je irgi turės išeit laimėtoja.

Tos plačios minties yra dak
taras Jonas ir. žmona Kristina 
Stanislovaičiai. Daugelis paži
no juos iš jų darbuotės Peo
ples Partijos ir kitose kultū
ros draugijose. Didoka gru
pelė pažangiečių lietuvių 231 
d. sausio dalyvavome pas juos, 
tarėmės apie liaudies partijos 
atsiektus darbus diskutavome > < 
bendrai apie tolimesnį parti
jos auklėjimą, planavom, kaip 
pasiekti- plačias lietuvių ma
ses su Peoples Partijos literą- 
tūra. Su ta minčia visi buvo
me, Rad ne laikas likviduoti 
šios valstijos Lietuvių Komite
tą už Peoples Partiją. Juk 
netrukus prabėgs du metai ir 
Vėl įvyks rinkimai valstijos 
ribose. .O čia su džiąugsmu 
pranešta, kad nors Peoples 
Partijai neteko dideli laimėji
mai atsiekti, bet Peoples Par
tija likos formaliai ant rinki
mų sąrašo. Valstijos seimely
je yra įųešta bilius, kad būtų 
teisės atliuosuiotos ir Peoples 
Partijai lėistų vadintis Progre- 
syyių Partija.

Lįętuvių Komiteto valdyba 
užgirta senoji, bet -dadėta į ją 
uoli veikėja liaudies partijoje 
Kristina ■ Stanislovaitienė. Ji 
užims agitacijos skyrių.

Išrinkti delegatai į- konfe
renciją, kuri atsibuvo 29 d. 
sausio Hartford mieste, Dele
gatais skirti L. žejnaitieųė, W. 
Brazauskas ir nominuotas J. 
Pinkham. Konferencijos iš-

LAISVES
SPAUSTUVE

GAU JUMS PATARNAUTI
' • L *

Laisvės 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 į anglų kalbas.

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

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

Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite patenkinti. 
Kainos už spaudos darbus Laisvės spaustuvėje yra 
prieinamos.

Reikalu spaudos darbų rašykite:

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

jowWiaa

• Dėl

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

įj] džiūlerių visokių
Prūsių, dėl

Po švenčių Nupiginimų

APLANKYKITE ROBERT UPTON’S 
Jewelry Store

Įsteigta 1892

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

skaitlingų suminėti.
Mūsų krautuvė susideda, iš nacionaliai 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojąmąs. 

Apsimoka pirkti pas—

I 1 I C Grand St, Brooklyn
JLj X -M. X v-F i i arti. Graham Avenue •

.^"7; 4 , .f i u’i’f ; i'.iJ ...». i»

4pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)- Ketv.,\ Vasario 3, 1949



DETROITO DIENYNAS
Civil Rights Congresses

Civil Rights Congressas Mi
chigan valstijoj nenuleidžia 

teavo rankų klausimuose civi
liu teisių.

Numatoma, kad ateityje 
prisieis dar daugiau darbo 
pridėti, nes efhamas teismas 
New York mieste padarys 
daugiau, išlaidų, negu buvę 
manyta iš pradžios.

Šiandien dėl apgynimo 12 
komunistų partijos narių . pri
sieina pastatyti į teismo suolą 
pačius teisėjus, džiurimenus 
ir tt.f nes jie paneigė visas
konstitucines teises, ant kurie I 
pamato remiasi mūsų teismų : 
procedūra, tai yra skyrimas j

• tų pačių džiurimenų.
Teisėjas Knox viešai prisi- 

džiurimenai

ir pradėti prie to
Gal viena kita 

negaus tiesioginio 
bet tas nereiškia,

Rights Congresso Michigan 
valstijoj.

Draugijos turėtų jau dabar 
| susirūpinti
1 prisirengti.
draugija ir 
už kvietimo,
kad nėra reikalo dalyvauti.

Reikalas gana didis.
Suvažiavimas atsibus kovo 

pabaigoj arba apie vidun, tai 
daugelis draugijų gal negalės 
išrinkti delegatų.

Geriau išrinkite 
laukite paskelbimo 
važiavimo.

dabar ir
laiko su-

J. Gugas

pažino, kad tie
esti asmeniškai
žygis laužantis teismo proce
dūra.

Greitu laiku bus sušauktas
metinis suvažiavimas

seniausių 
mūsų organizacijose narių, tai 
J. Gugas. Ir jis veikia, žiū
rėk, jis jau' priduoda naują 
narį į Literatūros Draugijos 
52 kp., tai jis neatsisako jo
kio darbo, kur mato, kad 

i daug, daug jaunesni už jį ne-
Civil ! apsiima darbo atlikti.

Rodos, vienas

Pagarbos jis niekad nerei
kalauja, bet pastoviai kruta, 
kaip ta skruzdėlė, vis didi
nant savo skruzdėlyną. Ar 
lai su aukomis, a r gavimui 
skaitytoju mūsų laikraščiams, 
jis pastoviai savo amžiuje pa
sirodo savo vietoje.

Aš jį rusų-japonų karo lai
ko muzikantą 1904-5 m. statau 
kaipo pavyzdį prieš visus mus 
daug jaunesnius. Jis nėra 
baigęs jokių aukštų mokslų, 
bet tik taip sau “narodną” 
lankęs.

Bet jo supratimas gyveni
mo bėgio, darbo organizacijo
se atlikime, vedimo 
prieš išnaudotojus, tai 
tinis užsiėmimas.

Tai pavyzdys visiems 
ito progresyviams!

KARINĖ ELEKTROS 
STOTIS ALASKAI

Washington. — Amerikos 
vidauš reikalų sekretorius 
K r ug užgyrė $21,580,000 di
džiai elektros dirbyklai pa
statyti prie Eklutnos ežero 
Alaskoj; sako, ta elektros 
jėgainė tarnaus kariniams 
ir “civiliniam” reikalams.

KRISLAI
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TELEPHONE
STAGG 2-5043
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KES. TEL.
IIY. 7-3631
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MATTHEW P. BALLAS
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(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
iiysvnTsrifyŽ!

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų , 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABOR1US
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Nauj'ai i.šdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(Kampas 68lh St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
telefonuokite:

$1 loreroad 8-9330
Ir Gustas jums tvojau 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.
-------------------- .-------------------------- ------------------ .----- T-----------

le o vos 
nuo la-

Detro-

Kas Bus Detroite
Vasario 20 dieną LDS 21 

k p. turės parengimą. To|S 
kuopos korespondentas kom- 
petentiškas ir parašys plačiau.

Kovo 6 dieną mūsų pagar
sėjęs Moterų Pažangos Klu
bas turės paminėjimą Tarp
tautinės Moterų Dienos. Ma
noma, kad jis bus pasekmin
gas taip, kaip praeityje kad 
būdavo.

Teko nugirsti, kad vasario 
26 dieną, bet negaliu dar ūž
ti krint, bus parengimas pa
gerbimui spaudos vajininkų ir 
vajininkių.

Labai bus pažangus žygis
PoliticUs.toks.

Oakland, Cal
LLDS ekantis susirinkimas 

198 kuopos atsibuvo pas drau
gu^ Balčiūnus, 578 Kenilworth 
Ave., San Landro, Sausio 16 
d. turėjome gražią puotą pas 
draugus J. ir K. Karosus.

Karosai susilaukė į svečius 
dukterį Gene Stanley ir duk
ters sūnų Ronald Stanley, 2 
metu. Viena dukterį turi ir * • *■

'ji gyvena Cranford, N. J., o 
i dar Ronaldo 2 metų feimtaclfe- 
| nio sukaktis, tai surengė gra
žią puotą ir sukvietė visus lie
tuvius, vaišino skaniausiais 
valgiais ir gėrimais.

< Karosai turi gražų nanlą ir 
užtektinai vietos svečiams, 
Ypatingai gražus darželis, pa
puoštas Įvairiausiomis bran
giausiomis gėlėmis. Man nu
rodo, kad jie turi gėlių iš vi
sų dalių svieto, kitos žydi net 
visus metus, o kitos pertrau
kia žydėti 2 ar 3 mėnesius. 
Tarram nuoširdų ačiū Karo
sams už vaišes ir draugišku
mą. . .

Drauge K. Jankauskienė, 
kuopos organizatorė, sirgo il
gą laika. Daabr pagerėjo ir 
atrodo gana puikiai. Drau
gas Stanley Shlegeris turėjo 
operaciją ant nosies sausio 
dieną. Velinam draugui grei
to pasveikimo. Draugai V. ir 
A. Semitai liko nuliūdime, nes 
jų mylimas Richardas' Senuty 
mirė nuo vėžio ligos 36 metų 
amžiaus. Paliko moterį Gla
dys Senuty ir 5 metų 
Richard Senuty.

Darbininkai pas 
Co. streikavo virš 2 
Drauge Agnieška
yra darbininkiškų minčių mo
teris, jinai kovoja, 
ras, streiko laike, 
čiau matyti visų 
tokias moteris, tai 
lengviau kovoti.

Draugai Antanai 
susilaukė sūnų su
mažą dukrelę iš Chicagos 
apsigyveno Oaklande.

Draugai J. Mozūraičiai 
Richmond Hill, N. Y., dabar
nusipirko stribu San Leandro. 
Mozūraičiai laisvi žmonės ir 
gana smagūs pasikalbėjime.

Oras šaltas, nepaprastas, 
net kaip kur ir gėlės sušalo. 
- Laukiam šiltesnio oro ir mū

sų šalies prezidento H. Tru- 
manp prižadų.

Šiltą orą manom greitai sup
laukti, bet prižadų—vargiai.

W. Jacobs.

sūnų

mėnesius, i 
Senutienė

kaip ir vy-
Aš mylė- 

darbi ninku 
būtų daug

Kalvaičiai 
marčia ir 

ir

iš

•Newyorkiete Mrs. 
garde Polke, 47 metų, 
ta užsidusinusi gasu 
a p a rtine ntc.

llilde-
atras-

savo

PRANEŠIMAI

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Bet prie Šv. Antano tiesiai 

ir plikomis rankomis prieiti 
negalima. Reikia eiti per 
Pranciškonus ir, su didele 
puokšte dolerių. Už tai visą 
Pranciškonai užtikrina : 
“Šventas Antanas, tas nuosta
busis šventasis, neliks tau 'sko
lingas ”

Pranciškonai gudrūs, nepa
sako, kaip šv. Antanas skoli
ninkams atsilygins.

Tai kodėl toks pasitarimas 
neįvyksta? Kas tam dar truk
do ? Nejaugi ir vėl kas nors 
mūsų prezidentui duoda įsa
kymus, ką jis gali daryti, p 
ko negali ?

Prieš rinkimus Trumanas 
buvo pasimojęs Aukščiausio 
Teismo pirmininką pasiųsti 
Maskvon, bet ant jo suriko 
valstybės sekretorius Mar
shall ir Trumanas nutilo.

WORCESTER, MASS.
Išgirskime svarbius raportus, 

sario 6 d.,’ 5 vai. vakare, įvyks 
žangijų lietuvių susirinkimas, 
Salėje, 29 Endicott St. Kadangi su
dėtinai Literatūros . Draugijos abi 
kuopos ir LPB Klubas finansavo 
pasiuntiną vieno lietuvio delegato j 
Washingtoną, žygyj už Laisvę sau
sio 18 d. ir kitą į Liet. Namo B-vės 
ir Laisvės B-vės dalininkų suvažia
vimus, tad bus geriausia bendrai iš
klausyti abiejų delegatų įgytus įs
pūdžius kaip Washingtone, taip ir 
iš Laisvės pastogės. Rengėjai ruošia
si pavaišinti svečius lengvais už
kandžiais ir arbatėle. Prašome visus 
dalyvauti, bus žingeidi ir draugiška 
sueiga. — Kom. (28-29)

WATERBURY, CONN.
Vilijos Choras rengia Margumynų 

Vakarą, 6 d. vasario, 103 Green St. 
salėje, 7:30 v. v. Programa bus 
įvairi, dalyvaus solistai, kvartetai, 
sekstetai,-šokikai. Bus juokų ir mu
zikos. Kviečiame vįctinius ir iš apy
linkės dalyvauti. (28-29)

Philadelphia, Pa
; pa- 
Liet.

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks vasario 6 d., 2 vai. dieną. 
Liaudies Name, 735 Fairmount Av. 
Visi delegatai ir organizacijų nariai, 
nepamirškite dalyvauti ir visometi- 
nio raporto išklausyti. Taipgi turė
sime išrinkti valdybą 1949 metams.
— Valdyba. (27-28)

DETROIT, MICH.
Pranešame Draugijų Delegatams, 

kad Sąryšio konferencija įvyks va
sario 6 d., 10 vai. ryte. Draugijų 
salėje, 4097 ~ 
būkite laiku, 
pasekmingą 
daug svarbių 
biausia tai prisirengimas prie spau
dos .pikniko, kuris įvyks liepos mė
nesį. Savaime aišku, jeigu gerai 
prisiruošime, pikniko rezultatai bus 
geri. Tad turėkite gerų sumanymų. 
— Valdyba. ... į (27-28)

I _____ ______

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, 

balius. Rengia 
Choro salėje, 
pradžia 2 vai.

gera orkestrą. Kviečiame vieti- 
ir iš apylinkės dalyvauti, sma- 

praleisti laiką. — Kom. (28-29)

WORCESTER, MASS.
Progresyvių Partijos Liet. Klubo 

susirinkimas įvyks vasario 6 d., 5 v. 
vakaro, Aido Choro salėje, 29 En
dicott St. Kviečiame (visus dalyvauti 
ir išgirsti delegatų raportus iš 
Washington, D. C., kur įvyko kon
ferencija, dalyvavo 7 tūkstančiai 
delegatų. — Kom. (28-29)

ryte.
Porter. Visi delegatai 

kad galėtume turėti 
susirinkimą.’ Turime 
reikalų hptarti, svar-

vasario 6 d. įvyks 
LDS 79 kp., Laisvės 
155 Hungerford St,, 
dieną. Bus gerų vai-

g’U, 
nius 
giai

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD* 10 kp. susirinkimas j 
d. vasario, 4:30 vai. dieną.

Fairmount 
dro Kom. 
narių yra 
pasimokėjo 
kite dalyvauti, 
svarbių

6
įvyks 

735 
Bcn- 
daug

Avė. Tai sykiu su 
susirinkimu. Dar 

negavusių knygos ir ne
duoki ių. Taigi, malonė- 

Turimc aptarti ir
reikalų. — <Kom. (>28-29)

LLD 
vasario

MIAMI, FLA.
75 kp.' susirinkimas įvyks 
6 d., 3 vai. dieną. Draugų 

Paukštaičių rezidencijoj, 3901 S. W.
7th Si. Visi nariai dalyvaukite ir 
svečiai ateikite pasirašyt ir duok
les užsimokėkite. —< V. J. Stankus, 
kp. sekr. (27-28

Pasitarkite ir, paremkite Laisvės 
bazarą. '

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. rengia balių, vasario 

5 d., West End Hall, 7 v. vr Prašo
me vietinius ir iš apylinkės daly
vauti. Bus skanių užkandžių Ų ge
ro Colombijos alaus. Kviečiame vi
sus. Korn (27-28)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 6 d., 15-17 Ann St., Harri- 
sone. Susirinkimas įvyks 2:30 vai. 
dieną. Malonėkite susirinkti visi, 
taip pat užsimokėkite duokles už 
šiuos metus, kad mūsų kuopa sto
vėtų garbės eilėje. — V. Ž. (27-28)

Pasižymėkite savo die'notvarkyje 
Laisvės bazarą.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., moterų skyr. su

sirinkimas įvyks 4 d. vasario, Liet. 
Salėje, 315 Clinton St., 7:30 v., v. 
Susirinkimas bus svarbus, tad visos 
būtinai turimu dalyvauti jame, nes 

’turime svarbių reikalų aptarti. Prie 
progos nepamirškime ir naujų na
rių’atsivesti. — M. K. (27-28)

Apart kitų svarbių reikalų nepa
mirškite Laisvės bazaro.

MONTELLO, MASS.
Arbatvakaris ir šokiai, ruošia 

Brocktono Progresyvių Partija. 
Įvyks vasario 5 d., 7:30 v., v. Liet. 
Taut. Name, kampas N. Main 
Vine Sts. Įžanga 49c. Kviečiame 
sus dalyvauti. ' 2??(27-28)

ir 
vi

Labai mokytas Dr. McCul
lough sako, kad gal ir galima 
būtų pasigaminti smegenis, 
bet jų opera vimui reikėtų tiek 
elektros, kiek gali suteikti Ni
agara Falls, jų atšaldymui 
.reikėtų tiek vandens, kiek nu
krinta per tą patį Niagarą 
Falls. O tos smegenys turėtų 
būti tokios didelės, jog nesu
tilptų nė j milžinišką Statler 
viešbutį!

Tai tiek darbo atlieka vi
siškai paprasto žmogaus sme
genys ’

Todėl, aišku, kol kas nie
kam nepatartina eiti į sme
genų gaminimo biznį.

Atominės. Energijos Komi
sija praneša Kongresui, kad 
atominių ir dar daug baises
nių bombų gaminimas eina vi
sais garais.

O tos bombos, suprantama, 
gaminamos ne zuikiams šau
dyti. Tuo tarpu komercinė 
spauda garsiai triūbija, 
kiti rengiasi mus užpulti.

kad

Sta
tiis

Spauda daug rašo apie 
lino pasisakymą už taiką, 
pasakė, kad Tarybų šalis no
rėti] susitarti su Amerika. Jis 
pasakė, kad jis norėtų su pre
zidentu Trumanu susitikti* ir 
pasikalbėti taikos išlaikymo 
reikalais.

Savo laiku ir Trumanas kal
bėjo apie jo troškimą pasi
matyti ir pasikalbėti su Sta
linu.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULE Y
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

/ v' La L'L Lh -

Fotografas į
"Traukiu paveikslus familijų, ves-Į 

tuvių, kitokių pavienių.1 
padarau ! 
paveiks- į 
krajavusI 
su ame-į 

Rei-J 
ir

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau

gi rikoniškais.
B kalui esant 
Hpadidinu tokio 
F 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 

Tel. GLenmore 5-619J

i »9* -9* *9* aS* aX* i► "A* —•J- Tu T, Tu Tu TJi 'J' —X* —A— "A* A *4* *4’ "A" A A’

Egzaminuojant Akis,
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger ::
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Šiuomi pranešu liūdną ži
nia. Šių metu sausio 13 d. 
staiga mirė Laisvės . skaityto
jas Juozas Maslauskas, savo 
ūkyj, Bąrto Rd., Pennsburg,

Paliko nuliūdime savo žmo
ną Juoząpiną, dukteris Euge
niją, Ainiliją ir Aleną, taipgi 
brolius Julijoną ir Joną ir se
sutę Marijoną. Palaidotas šau

namų ir ka- 
į Pennsburg

l^gva Ame-

Juozas Mas 
pažangus ir 

lie-
ir
ir

šio 17 'dieną, iš 
talikų bažnyčios 
kapines.

Lai būna jam 
rikos žemelė!

A. a. velionis 
lauskas buvo
darbštus lietuvis. Mylėjo 
tuvybe, dailę ir progresą, 
mylėjo dienraštį Laisvę, 
prieš mirtį kalbėjo savo žmo
nai Juozapinai, kad paremtų 
dienraštį Laisvę nors su $5.

Tad jo žmona Juozapina 
pridavė man tą penkinę ir 
prašė, kad velionio Juozo tą 
norą aš išpildyčiau, ir prašo, 
kad Laisvė nebūtų jos na
mams sustabdyta, nes Juoza
pina yra* ir'gi pažangi mote
ris ir mylį. Laisvę skaityti.

Taigi šiuomi prisiunčia 
tamstoms $7 money orderį — 
$5 nuo Maslauskų ir $2 nuo 
manęs, Juozo Ivanausko, ir 
tiromi sveikiname laisviečių- 
suvažiavimą nors su tokia ma
ža parama ir linkime laisvie-

ŠŪVIAI TARP AMERI
KONŲ IR CECHŲ

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikonai apšaudė troką, 
važiuojant jam per sieną iš 
Vokietijos j Čechoslovakiją, 
ir sužeidė du vokiečius tro- 
ke. Čechoslovakų sienos sar
gai atsake šūviais iš savo 
pusės.

Amerikos kareiviai pa
grobė mašininius šruotus 
(ball bearings) ir tūlus me
chaninius įrankius iš troko, 
jau pervažiavusio į Čecho- 
slovakijos pusę. Norėjo už
grobti ir troką, bet čecho- 
slovakai nedavė.

Nepašautas nei vienas a- 
merikonas nei čechoslova- 
kas.

IŠDAVIKĖS NACIŠKŲ 
KALBŲ REKORDAI

Washington. — Teisme 
prieš išdavikę amerikonę 
Mildredą Gillars (Axis Sal
ly) jinai girdėjo iš fonog
rafo savo pačios kalbas, ku
rias sakė per Berlyno radi
ją karo metu. Amerikonai 
Vokietijoje sučiupo jos ra- • 
dijo kalbų rekordus ir pri- „ 
statė šiam teismui. •

Rekordai parodo, kaip ji 
šaukė amerikonus pasiduoti 
naciams, plūdo prezidentą 
Rooseveltą ir - Angliją ir • 
kurstė prieš žydus.

RASEINIAI. — Betygalos 
gimnazijos literatūros būrelis 
išleido sienlaikraštį “bfaujoji 
versmė,” kuriame nagrinėja
ma sava kūryba, spausdinami 
eilėraščiai ,ir novelės. Būre
lio nariai pastatė pjesę “Iš jos 
visos blogybės.”

• V. Drotvitias.

čiams ir Laisvei geriausių pa
sekmių ir ilgiausių metų gy
vuoti ir šviesti lietuvius.

Juozas Ivanauskas. .

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES
KALENDORIŲ

1949 METŲ . į
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.

Matthew 
BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už

• prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
‘Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos; 
mėsos valgiai. Taipgi dar- ; 

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6288.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home /
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

• . $150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miešto.
Tel. Virginia 7-4499 ,

5 pu&l.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)-Kcl v., Vasario 3, 1949 
• * 4 •
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Dienraščio Laisves

Sekamas Svarbus 
Žygis Auditorijoje

Baubas Neapgavo Macy’s
Darbininkų

Wallander Dirbs 
Edisono Firmai

Didžiosios departmentinės 
Macy’s krautuvės darbininkai 
New Yorke praėjusį antradie
nį turėjo balsavimus pasirin
kimui unijos. Jie pasirinko 
Department Store Employes

mc-

Jof- 
isto-

kryptis
O tai 

žinoti, 
labiau

Po sėkmingu suvažiavimų ir 
bankieto, po prakalbų (pra
kalbos. su kalbėtojais iš Chi- 
cagos, suruoštos vasario 2-ros 
vakarą), savišvietos mėgėjai 
vėl turės progą išgirsti žymų 
prelegentą Sidney Finkelstein 

' teikiant prelekciją apie 
na.

Finkelstein, lektorius 
fersono Mokykloje, žino
riją Amerikos liaudies meno 
kūrimosi ir augimo, jo 
ir tarnybą visuomenei, 
labai svarbu visiems 
suprasti. Svarbu juo
dėl to, kad daugelis liaudies 
priešų, dėdamiesi neva meno 
patriotais, tą meną gniąužia 
po apgavingu obalsiu, būk 
menas turįs būti menui, kuo
met jie meną pavergia dole
riui.

Prelekciją įvyks jau šį sek
madienį, vasario 6-tą, Liberty 
Auditorijos 
tie Avė. ir 
mond Hill, 
giai 3 vai. 
nemokama, 
kviečia— /

LMS 3-ji Apskritis.

patalpose, Atlan- 
110th St., Rich-

po pietų. Jžanga
Rengia ir visus

ris visu laiku buvo reakcinin
kų apšaukinėjamas raudonu.

Reakcijos pyktis ir atakos 
ant lokalo dar buvo paaštrė
jusios nuo praėjusios vasaros, 
kuomet lokalo viršininkai atsi
sakė klausyti tos unijos cen- 
tralinio viršininko Wolchok 
(vilkučio) įsakymo nusilenkti 
raudonbaubiams ir atlikti au
sinę pagal Taft-Hartley reika
lavimus.

VVolchokas norėjo užsodinti 
ir buvo paskyręs Lokalui 1-S 
savo plauko viršininkus, bet 
darbininkai vieton tuos kazio- 
nus viršininkus priimti, nusi
tarė išsitraukti iš Wolchoko 
unijos, liktis nepriklausomais. I son pareiškė

Dabar, atėjus laikui tos vęs ginčas 
krautuvės darbininkams pa
naujinti derybas už naują 
sutartį, Wolchokas vėl siūlėsi 
darbininkams “globėju,” gel
bėtoju nuo kairiųjų, kurie uni
ją suorganizaxo-. Tačiau dar
bininkai dar nespėjo užmiršti,

—--------- 7--------------

kafl lai kairieji buvo pirmuti
niai pikiuinoti, pirmutiniai ir 
nuolatiniai kovotojai už ge
resnes darbo sąlygas ir už
darbį, kuris prie unijos žy
miai pagerėjo. Jie pareika
lavo leisti nusibalsuoti, kokios 
unijos jie nori.

Kilus ginčui dėl unijos, ir 
AFL Retail Clerks Internation
al Association buvo pasisiū
liusi gelbėti Lokalą 1-S nuo 
kairumo, bet darbininkai aiš
kiai parodė tos pagalbos ne
laukę. Balsavimo pasekmes:.

4,965 balsavo už Lokalą 1-S. 
1,042—už AFL, o ’80 pasisa
kė nenorį jokios unijos. Dar 
kiti susilaikė nuo balsavimo. 
Tačiau Lokalas 1-S vis viena 
gavo didžiumą balsų iš 7,300 
turėjusių teisę balsuoti.

Išgirdęs nuosprendį, Macy’s 
krautuvių firmos vice-prezi- 

I dentas Frederick G. Atkin- 
i, jog pirmiau bu
dė! to, kas -atsto

vauja darbininkus, trukdė 
normališkiems ryšiams su dar
bininkais. Ir kad dabar, kuo
met atstovybė aiški, jis tikisi 
ne už ilgo susitarti dėl naujo 
kontrakto ir harmoningai su
gyventi su unijistais.

ko-

vo pasiruošęs
1 š k arto 

ą kur papuolė, 
veik dospe-

•asmens pajamų 
skalės.

centą ant

ant korpo-

Gubernatorius Siūlo 
Kelti Taksus, Bet 
Ne Pagerinimus

Tarpe gubernatoriaus Dew
ey pasiūlytų būdų sukelti 
valstijos reikalams budžetą, 
didžiausį visoje valstijos isto
rijoje, yra:

Atsteigti
taksus iki pilnos

Uždėti dar po 
gasolinos.

Viena nuošimti 
racijų.

Pakelti taksus ant loterijų- 
> betų (pari-mutuel taksus).

Tai visais pakėlimais apro
buota gauti per metus 168 mi- , 
lionus dolerių ‘ekstra pajamų. 
Tačiau paskyrose nenumatyta 
pagerinimų visuomenės reika
lams, kaip kad mokytojų algų 
priedams, vaikų priežiūrai ir 

, užkandžiams.

Rinkimų Taryba Prašalino 
28 Savo Inspektorius

.Rinkimų Taryba praėjusį I (surrogate) riebią vietą repu-’ 
antradienį nubalsavo prašaliu-į blikonams. ' 
ti 28 rinkimų distriktų inspek-į 
torius nuo tų pareigų. Dis 
trjktai randasi New Yorke.

Priedams jis 
metams iš 

zKo- 
alga 
; siu C- 

šio

visai neregiu dvejus metus ir į 
dalinai nere'giu šešerius, štai- i 
ga praregėjo.

Klein 
neregio gyvenimui, 
bastos i s, kaip
skurdęs, įpuolęs 
racijon, nieko nebepaisęs. Bet 
pastaruoju laiku pradėjęs jam 
sugrįžti noras kaip nors susi
tvarkyti gyventi normališkai* 
taip, kaip yra, lankęs nere- ! 
giams mokyklą ir jau buvęs 
pramokęs vartoti neregiams 
laikrodį, šiek tiek rašto, mo
kęsis- amato.

Praėjusio antradienio vaka
rą'jis sugrįžęs iš pramogos na
mo su keistu galvoskaudžiu, 
atsigulęs apie pusiaunaktį ir 
apie 1 valandą atbudęs su dar 
didesniu galvoskaudžiu. Jam 
pradėję rodytis spalvoti lyg 
ir skrituliukai. Jies jų nusi
gandęs, manydamas, kad kas 
nors su juo negerai. Tie skri
tuliukai pradėję didėti. Jis 
prišokęs prie lango, pamalęs 
gatvių lempas, supratęs, kad 
jis praregėjo. Laipsniškai tie 
skrituliukai didėjo ir dingo iš 
akių, likosi akys nieku neuž
dengtos, kaip pirm apakimo.

Tą naktį jis daugiau nebe-

Biznis
♦ t

Rengia Dienraščio Laisvės Bendrovė

Vasar io-Februar y
25, 26 ir 27

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

Iš visos Amerikos laukiame bazarui dovanų. Visų 
dienraščio patriotų prašome darbuotis rinkimu do
vanų pinigais ir daiktais savo dienraščio bazarui.

*Kas vakarą bus 
dainų programa.

Kas vakarą geriausi
valgiai ir gėrimai

Kas vakarą šokiai. 
Geo. Kazakevičiaus 

Orkestrą gros įvairius 
kavalkus.

*

Rezignavęs iš policijos 
misionieriaus pareigų, Arthur 
Wallander eisiąs pareigas vir
šininko Consolidated Edison 
firmai. Ten jis gaus $2'0,000 
algos metams, 
tebegaus $6,000
miestavo pensijų fondo, 
misionieriaus pareigose 
buvo $15,000 metams, 
pareigų pasitrauks gal 
mėnesio.

Ši Šeštadieni 
v- 

Įstatymdavystei 
Konferencija

Ateinantį šeštadienį, vasario 
5-tą. šaukiama visos New Yor- 
ko valstijos konferencija New 
Yorke tikslu ’reikalauti iš 
Valstijos Seimelio ir iš guber
natoriaus Dewey įstatymų ir 
paskyrimų valstijos žmonių 
gerovei. >

Konferencija įvyks Textile 
High School Auditorijoje, 351 
W. 18th St., New Yorke.' Ją
šaukia New York State Coun- | migęs — parašęs savo dviem

I seserims po laišką pasisaky
damas savo laimę. Paskui 
tik sėdėjęs ant lovos krašto ir 
žiūrėjęs j aušrą, kuri niekad 
jo gyvenime nebuvusi tokia 
graži. Ir paprasčiausias me
dis jam atrodęs gražesniu už 
gražiausiose poemose kada 
nors rastą vaizdą.

Kaip tai įvyko? Kol k as'ti
kro atsakymo niekas nedavė. 
Tačiau spėjama, kad kraujas 
buvęs užliejęs vyzį kontroliuo
jantį nervą ir kad dabar, ka
da Klein/aprimo, pradėjo vi
siškai pasilsėti, atlaisvino ner
vus ir visą sistemą nuo įtem- 
pijno, ta.s latakėlis kraujo tu
rėjo progą nuslinkti.

cil for Legislative Action.
Konferencija, kurioje daly

vaus daug unijų, nuomininkų, 
vartotojų, tėvų-mokytojų ir ki
tokios organizacijos (kviečia 
visas organizacijas), reikalaus 
paskirti iš valstijos iždo:

Šimtą milionų dolerių staty
bai mokyklų;

Šimtą milionų dolerių pa
gerinimui jose patarnavimo ir 
tnokytojų algoms.

žymūs kalbėtojai, specialis
tai iš daugelio sričių, rapor
tuos civilių teisių »klausimu; 
apie reikalą atšaukti Taft- 
llartley įstatymą; apie namų 
ir nuomų kontrolę; pieno kai- 
.nas; švietimo problemas; liau
dies sveikatą.

Penktadienį *
Feb. 25th
Įžanga 30c

šeštadieni
Feb. 26th
Įžanga 40c

Sekmadienį
Feb. 27th
Įžanga 40c

Kviečiame Visus dalyvauti bazare, išgirsti gražią 
programą, pasišokti prie geros orkestros ir pasi
vaišinti gerais valgiais ir gėrimais.
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TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

r................. -.......... -.........................   ;,
GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
<■ H—2 dienomValandos: J6_g vakara|s
II s < 1 ’

Ir Pagal Pasitarimais.
^Telefonas EVergreen 4-0203%

Kadangi demokratai pralai
mėjo tik keliais šimtais balsų, 
tad buvo manoma, kad gal 
galėsią atgauti tą vietą, reika
lavo tyrinėti, dėl ko balsavirpo 
mašinos neveikė kaip reikiant. 
Nei vienas demokratas nekrei- 

j. - domes ; Marcantonio pro- pammeti, kad keturi buvę is * . .t ’ .... ,r , i testus, kuomet tos masinos nc-. Vito Marcanto- _ ’. ± , . .. ... Iveike Marcantoniomo 14-to AD, tartum jisai bu-1 .... .’ m jams,tų galėjęs kontroliuoti lam-J 
manės demokratus ar repuibli-! 
komis, prieš jį lygiai suokai- j 
biavusius. O tų tikrųjų šule- 
rystės bosų, demokratų ir re- 
publikonų distriktų lyderių, 
neminėjo‘nei vieno, lyg jų vi-, 
sai nebūtų.

Marcantonio, mat, yra dar- 
bietis, o .jis 
mokratų ir 
didatus.

Nors tie inspektoriai pasi- 
, dalino lygiomis — 14 demo

kratų ir 14 republikonų, vie- 
ųok spauda teikėsi vis viena 
paminėti, kad keturi buvę iš į 

Į kongresmano Vito Marcanto-i

Du plėšikai primušė taksike 
važiuojantį deimantų apdirbi-’ 
mo - pardavimo įstaigų savi
ninką Louis Steinberg, New 
Yorke.
vertės
pražiūrėję dar keliolikos tūks
tančių dolerių vertybes.

Iš jo atėmę $55,000 
brangakmenių, bet

laimėjo prieš de- 
republikonų kan-

sujudo, 
“lazda

balsuoto
je ad a 
tu re
pą ty s

atrasta, kad,

pajuto, kad toji 
jusi du galus.” 
pralaimėjo.

Tyrinėjimo
apart neveikusių mašinų, taip
gi smulkių trūkumėlių, 
inspektoriai leidę 32 visai ne
žinomiems asmenims jų 
triktuosc užsiregistruoti
suotoj/iis iš vieno namo, 301 
E. 21st Si., taipgi neužrašę 
balsuoto jii amžiaus.

keli

dis- 
bal-

Aštuoni policistai gavo pa
gyrimus už suėmimą Elmer 
Stanford’©, karštai religingo 
asmens, kuris pašovė\ klausy

 

kloje sėdintį katalikų\kūnigą 
Vincent J. Campbell.

Liguista Mrs. C. Byars, 37 
motų, motina 4 vaikų, rasta 
užsidusinusi gasu savo namuo
se Blue Point, L. I. Ji turė
jusi tą dieną važiuoti ligoni

ni ėn. 1

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. , '

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

Penktadieniais uždaryta

Pajieškojimai
Aš, ( Karolis Žukauskas, paibškau 

pusbrolio Karolio Žukausko, iš Lie
tuvos paeina nuo Varnupių kaimo, 
Daukšų parap., Mariarripolės Apskr. 
1913 mot. gyveno Elizabeth, N. J. 
Prašome atsiliepti 'arba kas apie jį 
žinote, prašome pranešti, už tai bū
siu dėkingas. Rašykite: E. Grudcn, 
6 North Rd., Great Neck, N. Y.

(27-29)

Valandos:

*
tyrinėti ir praša-

*

K

&4K & GRILLomenyje

UP
BEER & ALES

Peter Kaptskas

&

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Hairdressers

ATDARA DIENĄ IR N AKT J 7 DIENAS SAVAITfiJE

282 UNION AVENUE

Turėkite 
Ra žara.

M.
(27-28)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susriinkimas įvyks va
sario 3 d., Laisvės salėje, 419 Lori
mer St., 7:30 v. v.. Visi nariai pri
valo dalyvauti. — M. Stakovas, 
Prot. Sekr.

32Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

Laisvės

asmeniš- 
apie 

sutai-

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

Fashion
Center

nu —— ibi •— hii •

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

Naujovinis Plaukų Apdirbimas JumsReikalas
linti inspektorius kilo ne dėl 
to, kad jie kuo būtų prisidėję 
prie M a re a n ton i o • laimėjimų, 
bet kad jie šuleriavo vieni 
prieš demokratus, kiti prieš 
republikonus teisėjo rinkimuo
se. Skandalas kilo, kuomet 
tuose distriktuose demokratai 
pralaimėjo palikimų teisėjo

New York o Valstijos Sei
meliui pasiūlyta įvesti loteri
ją valstijine skale. Pasiūly- 
tojas Fino, bronxietis senato
rius, tikrina, kad tuo būdu 
valstijos iždinė gautų “šim
tus milionų dolerių kas me
tai.’’

Peter 
KAPISKAS

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves

Swirl Cut
SI

Scenos iŠ filmos “Enchantment,”. Astor Te atre, prie Times Sqį., New Zorke. Žvaigž
dėse David Niven ir Teresa Wright.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank- Sanko

SAVININKAI
I

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

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

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

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 duoda jūsų plaukams 
Švelnią, naturalę išvaizdą... blizgantį 
malonumą, kuris sukelia komplimentus 
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos. e

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 būdų. ,

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

■ For Appointment Call EVergreen 4-2625 t
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., fH. 10-9; Sat. 9-6 P. M.

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Ketv., Vasario 3, 1949




