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Iš T. Sąjungos parskrido 
Amerikon kataliku kunigas No. 29 Metai XXXIX. Dienraščio XXXI.
George Antonio Laberge.

Kunigas Laberge klebonau
ja š\. Liudviko bažnyčioje 
Maskvoje.

Pasisvečiavęs. dvasiškis ir 
vėl grįš atgal j Maskvą kle
bono pareigoms eiti.

Pasikalbėjime su ameriki
nės spaudos korespondentais, 
kunigas Laberge pasakė tokį, 
ligišiol negirdėtą dalyką: gir
di, visoje Tarybų Sąjungoje 
nesą daugiau, kaip šeši ar 
septyni Romos katalikų kuni
gai...

Jis tai sakydamas, matyt, 
turėjo galvoje Maskvą, o ne 
visą T. Sąjungą.

Atsiminkime: tik vienoje 
Lietuvoje Romos katalikų ku
nigų yra šimtai.

O kur Latvija? kur Balta
rusija? kur visos kitos tary
binės respublikos, kuriose yihi 
katalikų? w

Kaip visi griešninkai, taip 
ii- kunigai, pasirodo, kantriai 
nešdami klaidų kryžių, nuolat 
po juo sukniumba.

, ★ ★ ★
Aną dieną šioje kolumnoje 

rašiau apie neprašytuosius 
svečius, šiomis dienomis atlė
kusius iš Vokietijos — prelatą 
Mykolą Krupavičių ir Vaclovą 
Sidzikauską.

Tuomet sakiau, jog “aukš
tųjų svečių’’ atlėkime tikslas 
dar nėra aiškus, nėra paskelb
tas.

Dabar tai aiškėja.
“Jų uždavinys pareikšti pa

dėką JAV vyriausybei už ne
pripažinimą Lietuvos įjungime 
Sovietų Sąjungon, materiali
nę ir moralinę paramą trem
tiniams...’* rašo South Bostono 
“Darbininkas’’ š. m. vasario 1 
dieną.

★ ★ ★
Vis tik keista: nejaugi rei

kėjo dviem vyram lėktuvu 
skristi čion, idant padėkoti 
prezidentui už tai, kad jis 
dar vis nepripažįsta Tarybų 
Lietuvos?

Už tą nežygi prezidentui 
nuolat dėkoja Amerikos lietu
vių taryba, dėkoja vietos ku
nigija, dėkoja kiekvienas ta
rybinės Lietuvos priešas.

Krupavičius ir Sidzikauskas, 
rodosi, labai -lengvai galėjo 
padėkoti prezidentui laiškeliu 
bei telegrama. I

Bet ne!
Jiedu čia skrido asmeniš

kai. O atlėkę, dabar reika
laus aukų jiems kelionei, ko
teliams ir kitokiom! marnas- 
tims padengti!

Ir vėl bus triūbijama į ka
taliko darbininko ausis:

—Duokit aukų, duokit do
lerių “Lietuvai gelbėti...“ 

Socialistai ir stnetonininkai 
vargiai ką nors boduos.

■k ★ ★
Skaitau savaitrašty j “Arme

nian Tribune’*:
Š. m. sausio 21 d. laivu 

“Sobieski” iš New Yorko iš
plaukė dar 162 armėnai ame
rikiečiai.

Jie išvyko į Tarybų Armė
niją apsigyventi.

Išvykdami, jie atsisakė ' A- 
merikos pilietybės; jie priėmė 
savo tėvų krašto pilietybę.

Prieš virš vienerius metus 
nemažai armėnų amerikiečių 
išvyko į T. Armėniją.

Jie ten jau įsikūrė.
Padrąsinti anų laiškais, da

bar ten vyksta nauji būriai 
jau.nų ir senų žmonių.

' ★ ★ ★
Komunistų partijos veikėjai 

skelbia, kad šiuo metu eina
moji federaliniame teisme 
New Yorke 11 komunistų va
dų byla per savaitę lėšuoja 
nemažiau $10,000.

Dėl to partijos vadovybė 
kreipiasi į savo narius ir vi

AMERIKOS VALSTYBES SEKRETORIUS j Atsakymas į Klausimą
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SMERKIA STALINO PAKVIETIMĄ 
TRUMANUŲ TAIKOS DERYBAS
Dean Acheson Apšaukė “Politiniais Manevrais” Stalino 
Siūlymą Ramiomis Derybomis Išspręsti Ginčus

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson neigė ir net pajuo
kė Sovietų premjero Stalino 
siūlymą sueiti su preziden
tu Trumanu Europoje, tar
tis dėl taikaus ginčų iš
sprendimo tarp Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų Sąjun
gos ir dėl nekariavhno su
tarties padarymo tarp šių 
dviejų šalių.

Achesonas, besikalbėda
mas su laikraščių reporte
riais trečiadienį, nušnekėjo,

kad Stalino siūlymas tartis 
su prez. Trumanu, tai esą 
tik “politinis manevras ir 
sovietinė propaganda.” Tru- 
manas, girdi, negalįs pusę 
pasaulio apkeliauti pasima
tymui su Stalinu; irt Ame
rika nesutiksianti tartis tik
tai su Stalinu, be Anglijos 
ir Franci jos.

(Anglijos ir Francijos val
dovai karštai sveikina tokį 
aršų Trumano valstybės se
kretoriaus atsiliepimą į 
Stalino pasiūlymus.)

Kiny Komunistai Žada Ištaškyt Čiango Armijos 
Likučius, Jeigu Tautininkai Dar Nepasiduos

Nanking, Kinija. — Tei
giama, kad gal pats Čiang 
Kai-šeko pavaduotojas, gen. 
Li Tsung-jen lėks prašyti 
santaikos su kinų komunis
tais - liaudininkais.

Komunistai siūlė, kąd 
tautininkai neg aišuojant 
pasiduotų liaudininkam tri
juose didmiesčiuose —Nan- 
kinge, Hankowe ir šangha- 
juje pagal tokį planą, kaip 
jie pasidavė senojoj sostinėj 
Peipinge. Po tautininkų ar
mijos ištraukimo iš Peipin- 
go tapo sudaryta sudėtinė 
miesto valdžia iš liaudinin
kų, pažangesniųjų tautinin
ku, komunistu ir kitu demo- 
kratinių partijų.

Pašalinta iš Peipingo tau
tininkų kariuomenė yra 
perorganizuojama į liaudies 
armiją. '

(Studentai ir tūkstančiai 
kitu Peipingo piliečių su
ruošė džiaugsmingas de
monstracijas, sveikindami l 
įmaršavusią miestan liaudi
ninkų armiją.)
čiang Kai-šekas Bandysiąs 

Priešintis
Associated Press sako, Li 

Tsung-jeno valdžia galėtų 
daryti taiką su komunistais 
tiktai paskiriems miestams, 
bet ne ’ištisai Kinijai. Nes 
tikruoju Kinijos vadovu vis 
dar skaitosi Čiang Kai-še-

kas, o jis, esą, planuoja tęsti 
karą prieš komunistus pie
tinėje Kinijoje.

Komunistų radijas įspėjo, 
kad ir ten bus apsuptos ir 
sutriuškintos Čiango tauti
ninkų armijos, jeigu jie dar 
nepasiduos. Komunistai pa
kartojo: — Jei tautininkai 
nori taikos derybų, tai visų 
pirma turi areštuoti Čiang 
Kai-šeką, didžiausią karinį 
kriminalistą.

Pabėgus tautininkų val
džiai iš Nankingo į Kanto
ną, ten ir čiang Kai-šekas 
atvyko.

Liaudininkai - komunistai 
paruošė šimtus, valčių keltis 
per Yangtze upę ir apsupti 
Nankingą.

I

Šaukia Panaikint Bylą 
Prieš Komunistus

Apie Vietą Sueigai Su Trumanu
Maskva. — Kingsbury 

Smith’as, Internation. News 
Service žinių agentūros ve
dėjas Europoj, telegrama 
pasiuntė sekamą klausimą 
premjerui Stalinui vasario 1 
d,:

— Oficialus Baltųjų 
mų atstovas Charles 
Ross, šiandien sakė, 
prezid. Trumanaš džiaugtų
si proga pasitarti su tamsta 
Washingtone. Ar 'jūsų 
celencija sutiktumėte 
tikslu į Washingtona

Rū-

jog

tuo
nu-

ATSAKYMAS
Stalinas vas. 2 d. atsiuntė 

King^bury’ui Smithui šitokį 
atsakymą:

— Atsakydamas į tams
tos telegramą iš vasario 1 
d., aš dėkuoju prezidentui 
Trumanui už pakvietimą į 
Washingtona. Aš jau seniai 
norėjau aplanky
ti Washingtona; 
tą norą aš kartą išreiškiau

prezident. Rooseveltui Jal
toje, o paskui prezidentui 
Trumanuj Potsdame.

Man gaila, jog dabartiniu 
laiku aš neturiu galimybės 
tam savo norui įvykdyti, ka
dangi daktarai stipriai prie
šinasi bet kokiai tolimai 
mano kelionei, ypač kelionei 
oru arba jūromis.

Sovietų Sąjungos vyriau
sybė mielu noru sutiktų 
prezidento atsilankymą j 
Sovietų Sąjungą. Konfere- 
ciją su juom galima būtų 
suruošti Maskvoj, Lening
rade, arba Kaliningrade 
(buv. Karaliaučiuj),'Odeso
je arba Jaltoje, kur prezi
dentas pasirinktų, jeigu ne
sudarytų prezidentui nepa
rankumų.

Jei,, tačiaus, prezidentas 
nesutiktų su tais siūlymais, 
tai galima būtų suruošti su
eigą Lenkijoj arba Čecho- 
slovakijoj, kaip prezidentas 
norėtu, v

KARDINOLAS MINDSZENTY GAILISI 
NUSIKALTĘS KAIP VENGRIJOS 
RESPUBLIKOS IŠDAVIKAS
Savo Laiške Teismui Kardinolas Prisipažįsta Padaręs 
Didžią Klaidą; Žada Toliai) Remti Respublikos Valdžią

Budapest, Vengrija. — 
Ketvirtadienį prasidėjo teis
mas prieš kardinolą Josefą 
Mindszenty. Jis kaltinamas 
ir pats raštu prisipažino ši
tokiais nusidėjimais Vėng- 
rijos respublikai:

Kardinolas vadovavo šni
pams, kurie, išdavinėjo Ven
grijos slaptybes kariniams 
Amerikos agentams. , .

Jis buvo galva suokalbi? 
ninku, planavusių su Ame
rikos pagalba nuverst de
mokratinę vengrų respubli-

Dar Veikliau Darysią 
Talką Prieš Sovietus

'M į

Tokio. — Amerikos armi
jos sekretorius Royall lan
kosi Japonijoj.

Izraelis Atsisako llžleist 
Egiptui Negevo Žemę

Rhodes Sala. — Derybo
se su Egipto atstovais izra
eliečiai vėl atmetė egiptėnų 
reikalavimą, kad Izraelis 
užleistų Egiptui Negevo dy
kumą, kurią izraeliečiai at
kariavo nuo įsiveržėlių e- 
giptėnų.

suomenę, prašydama skubios 
talkos: reikia tuojau .sukelti 
$100,000 bylai vesti. '

Kad ši byla lėšuoja daug, 
nieks negali ginčyti.

Byla ilga. Nepaisant, kaip 
ji šiame teisme baigsis, jai 
teks pasiekti aukščiausi šalies 
teismą. Gi visa tai labai ėda 
pinigus.

Reikalaujama iki $100 Senatvės 
Pensijų Veteranam per Mėnesį

Washington. —’ Antrojo 
Pasaulinio Karo Veteranų 
organizacija kreipėsi į Kon
gresą, kad paskirtų $100 
mėnesinės pensijos vetera
nams, sulauksiantiems 65 
metu amžiaus.

Tos organizacijos koman- 
dierius Harold A. Keats sa
kė kongresiniam komitetui, 
dabartinė senatvės pensija 
amerikiečiams yra tokia mi- 
zerna, kad žmogus su ja tu-

ri pusiau badauti, jei netu
ri kitų įplaukų.

Kitas Kongresui įteiktas 
sumanymas reikalauja abie
jų pasaulinių karų vetera
nams po $60 pensijos . per 
mėnesį, kuomet jie pasieks 
60 metų amžiaus, ir po $90 
sulaukiantiems 65 metų.

Trumano valdžia prieši
nasi tokioms veteranų pen
sijoms.

Washington. — Kad Sta
linas pakartojo siūlymą su
eiti į santaikos derybas su 
prezidentu ’ Trumanu, • tai 
Amerika ir Anglija juo 
smarkiau organizuos šiau
rinio Atlanto kraštų karinę 
santarvę prieš Sovietus, 
kaip teigia pranešimai, iš 
Washingtono.
'Anglų - amerikonų blo

kas bijo, kad Stalino pasiū
lymai įtikins dar milionus 
žmonių pasaulyje, , jog So
vietų Sąjunga nori taiką iš
laikyti. Amerika ir jos ben
drai todėl ruošiasi pasmar- 
kint propagandą, kuri pieš
tų Sovietų Sąjungą, kaip, 
girdi, “karinį pavojų”.

Paderint Senatvės Apdraudą, 
Reikalauja D. Federacija

Anglija Vis Artimiau 
Giminiuojasi su Franku ”

Miami, Fla. — Darbo Fe
deracijos komitetas atsišau
kė į Jungtinių Valstijų 
Kongresą, kad pagerintų ir 

jo; pas federalį teisėją Ha- paplatintų senatvės

•New York. — Septynių 
CIO, daybo unijų vadai atė-

roldą Mediną ir reikalavo 
panaikint įkaltinimus prieš 
12 Komunistų Partijos va
du.

Jie sako, jdg dabartinis 
teismas prieš komunistus y- ? 
ra politinis persekiojimas, 
kuris’gręsia pasmaugti visų 
amerikiečių pilietines lais
ves.

Siūlo Kongresui Taisyt 
Federates Džiūres

Washington. — Demokra
tas kongresmanas Emanuel 
Celler įneš Kongresui bilių, 
kuris reikalaus teisingai 
skirti federates teismų džiū
res iš piliečių abelnai.

Dabar tos džiūrėą papra
stai parenkamos iš turčių, 
profesionalų ir biznierių. 
Tokia džiūrė įkaitino ir Ko
munistų Partijos 
New Yorke.

vadus

ANGLAI PALAIKO 
VERGIJĄ AFRIKOJ

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų komisija 
atrado, kad anglai savo ko
lonijoj Tanganyikoj, Afri
koj, leidžia' pardavinėti vie
tinius gyventojus kaip ver
gus.

TO

ap-
drauda.
.Vidutinė senatvės pensija 

dabar yra tik $25 mėnesiui; 
o milionai darbo žmonių vi
sai atšalinti ir nuo tos pen- 
jos.

Federacijos komitetas 
taipgi reikalavo įstatymiš
kai pakelti būtinąją algą 
nuo dabartinių 40 centų iki 
dolerio už darbo valandą.

London. — Anglų val
džios atstovas pranešė, kad 
Anglija sumegs pilnus diplo
matinius ryšius su Franko 
fašistų valdžia Ispanijoj ir 
apsikeis ambasadoriais su. 
Franku.

Jungtinių Tautų seimas 
yra nutaręs atšaukti am
basadorius iš fašistinės Is
panijos.

(Nežiūrint buvusio am
basadorių atšaukimo, ang
lai - amerikonai vis ginkla
vo Franko diktatūrą.)

Sniegai Dar, Giliau
Užgula 3 Valstijas

San Francisco. Sušalo 
bent $30,000,000 vertes Gr
indžių pietinės Californijos 
soduose.

Viena, Austrija. — Pas
pruko iš Vengrijos Istvan 
Brankovics, reakcinis va
das neva demokratinės 
žmonių partijos.

Omaha, Nebr. — Dar sto
riau prisnigo Nebraskoj, 
South Dakotoj ir Wyomin- 
ge. Federalės -valdžios lėk
tuvai mėto maistą tūkstan
čiams sniegais užmūrytų 
žmonių ir šieną milionams 
užsnigtų galvijų, ganyklose.

Armijos, “buldozeriai” 
pravalė 175 mylias kelių ir 
paliuosavo 350 žmonių iš 
snieginės apgulos. Bet dar 
40,000 mylių vieškelių ir ke
liolika, miestų tebėra už
blokuoti sniegynais.

Philadelphia, Pa.
Ketvirtadienio ryte 

fonu iš Philadelphijos 
nešė, kad mirė Ona Butkus, 
44 m. amžiaus. Ji mirė sau
sio 31 d. Gyveno 7932 Ly
ons Ave. Pašarvojimas L 
vyks vasario 6 d. namuose, 
po viršminėtu adresu, o lai
dotuvės vasario 7 d. Velio
nė paliko nuliūdime seserį 
Mrs. Ferguson. Laidotuvių 
apeigomis rūpinasi .. grab. 
Juozas' Kavaliauskas, 1601 
So. 2nd St.

Šią žinią pranešė Mrs. A. 
Žalnieraitienė. •

tele- 
pra-

(■

Amerika Vis Rems Holandiją, 
Indonezijos Užpuolike

Washington. — Jungtin. 
Valstijos pilnai remia ir 
rėmą Holandiją pinigais iš 
Marshallo fondo; Amerika 
nestabdys Holandijai pas
pirties dėl to, kad- holandai 
karu naikina Indonezijos 
respubliką. Tatai užtikrino 
prof. Alan J. Valentine, di
rektorius marshallines pa
ramos Holandijai.

(Holandai jau išleido šim
tus milionų Amerikos dole
rių k&riniamą pasiruoši
mams ar karui prieš indo- 
nezų respubliką.)

Trumanaš Galėsiąs. 
Vartot Indžionkšinus

Washington. — Generalis 
,Jungt. Valstijų prokuroras 
Tomas Clark sakė darbinei 
Senato komisijai:

Valdžia nereikalauja pri
dėt teisminių indžionkšinų 
(drausmių) prie siūlomo su
grąžinti Wagnerio unijinio 
įstatymo todėl, kad prezi
dentas ir be to priedo galės 
naudot indžionkšinus prieš 
streikus svarbiose pramo
nėse, kur streikai kenktų 
š'alies sveiktai ir gerovei-. 

į Taftas ir kiti republiko- 
nai senatoriai šaukė būtinai 
įrašyt indžionkšinus į Wag; 
nerio įstatymo “pataisy
mus.”

’kos valdžią, įvest monar
chiją ir pasodint sostan Ot- ' 
to Hapsburgą, Austrijos ka
ralaitį.

Kardinolas taip pat mek- 
leriavo amerikiniais dole
riais juodojoj rinkoj, kad r 
gautų daugiau lėšų judėji
mui dėl karaliaus valdžios 
įkūrimo Vengrijoj.
ATGAILAUJĄS KARDU 

NOLO LAIŠKAS
Ęardinolas Mindszenty 

savo ranka parašė atgailos 
laišką teismu į. Laiške j isai 
sako, jog padarė didžią klai
dą, veikdamas prieš respub
likos valdžią. Tame laiške 
Mindszenty pasižada toliau 
bendradarbiauti su respub
lika. Kartu jis paliuosuoja 
vyskupus nuo jo užtarimo 
šioje byloje.

Diena pirmiau Vengrijos 
katalikų vyskupų taryba 
pasižadėjo bepusiškai laiky
tis / kas liečia kardinolo 
Mindszenty teismą; sako: 
“Paliekame šią bylą išmin
tingai valdžios valiai.”

šmeižtingi Išmistai
<

Užsieniuose - buvo pas
kleisti gandai, būk valdžia 
uždavus kardinolui kokių 
ten svaiginančių chemikalų, 
kad jis pasirašytų nusikalti
mo išpažintį; paskalai taip- 

-gi 'skelbė, būk valdininkai 
kankinę kard. Mindszenty, 
versdami jį prisipažint.

Vengrijos valdžia užgin
čijo tas pasakas, kaip pik
tus reakcininkų išmislus. 
Buvo leista užsienių spau
dos korespondentams pasi
matyti ir pasikalbėti su kar
dinolu. Jis ir pats užginčijo 
tuos išmislus; sako;

— žiūrėkite, kaip aš ap
sirengęs ir kaip atrodau; 
matote, Ifad niekas manęs 
nekankino.

Kard. Mindszenty atrodo 
visai sveikas ir stiprus. »

Jo teismo salėje yra 38-ni 
įvairių kraštų koresponden
tai bei užsieniniai kiti at
stovai. ,

London. — Anglijos už
sienio reikalų -ministras, 
“socialistas” Bęvinas ragino 
seimą užprotestuoti Vengri
jos valdžiai prieš kardinolo 
Mindszenty’o areštą.

Dauguma Jankių Kraustysis 
Iš Tsingtao Į Šanghają

Tsingtao, Kinija. Di
džioji dauguma Amerikos 
marininkų bus per 10 dienų 
perplukdyta laivais iš Tsin
gtao į Šanghajų. Tsin
gtao uoste bus palikta tik 
marinų sargyba.

Nauja karinio Amerikos 
laivyno stovykla bus Šang- > 
hajuj, 6 milionų gyventojų 
mieste, už kelių šimtų my-> 
lių į pietus nuo Tsingtao.

Kinų komunistų - liaudi
ninkų' artilerijos šoviniai . 
pradėjo kristi tiktai už 1 
mylios nuo jankių marinų 
stovyklos Tsingtao mieste.
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Kas Ką Rašo ir Sako
DIEVAS ŠĮ SYKĮ 
NEBEKLAUSYS

Kunigų- Draugas mano, 
kad “ramius kiniečius ap
nyko plėšikai.” Vadinasi, 
Kinijos Liaudies Armijas 
klerikalai vadina plėšikais.

Kunigų dienraštis ragina 
parapijomis melstis, kad 
Dievas išgelbėtų Čiango fa
šistinį režimą. Girdi: “Ver
ta maldauti Jėzaus, fkad sa
vo dvasišką - ranką ištiestų 
ir sudraustų žmonijos prie
šus.” (D., sausio 29 d.).

Bet kodėl Jėzaus reikėtų 
prašyti, kodėl jis pats ne
susipranta?

Mes nenorime Draugo

Kardinolo Mindszenty Bylai Prasidedant
Šie žodžiai rašomi išvakarėse Vengrijos kardinolo 

Mindszenty teismo. Laukiąs teismo kardinolas Mind
szenty, aišku, gerai žino, kuo jis yra nusikaltęs savo tau
tai ir valstybei — Vengrijos liaudies respublikai.

Jis, kaip jau buvo spaudoje paskelbta, darbavosi, suo- 
kalbiavo prieš valstybę, jis palaikė ryšius su užsieniniu Į štabą nupuldyti dar į didės- 
respublikos priešu; jis kenkė žemės reformai, pagal ku- i,..į ----L
rią bežemiai ir mažažemiai* gavo po sklypą žemės, nusa-1 Kinijoje, 
vintos iš dvarponių. Kardinolas visaip kovojo prieš baž-! pasakyti: 
nyčios atskyrimą nuo valstybės. Kardinolas kovojo už . 
sugrąžinimą Vengrijon monarchijos — grąžinimą Haps- 
burgų. Jis siekėsi Vengriją paversti antra Graikija.

Spauda, beje, skelbia, jog kardinolas prie to visko 
prisipažino. Dėl to Vengrijos liaudies priešai rašo, kaltin
dami Vengrijos vyriausybę: girdi, ji davusi kardinolui 
kaž kokių nuodų, kurie privertė jį prisipažinti ir pasira
šyti po kaltinimo aktu.

Aišku, toks teigimas — nesąmonė! Kardinolas buvo 
prigėręs nuodų anksčiau, negu jis buvo suimtas, — ne
apykantos savo tautai, savo kraštui nuodų. Na, ir tie jį 

‘Ventė daryti blogus darbus, kuriuos jis ir darė ir dėl ku
rių jis laukia teismo.

Įdomu žinoti, ką gi dėl viso to mano Vengrijos katalikų 
dvasiški ja? Ąr ji užgiria savo viršininko darbus?

Viskas rodo, kad ne, neužgiria! Nepaisydami Vatika
no, kuris oficialiai stovi su nusikaltėliu, daug Vengrijos 
Romos katalikų dvasiškijos jau pasisakė prieš kardinolą, 
jau atsiribavo nuo jo darbų.

Tarp tokių dvasiškių yra net ir Vespreno vyskupas 
Laszlo Banass, kuris šiomis dienomis, pasak pranešimų 
iš Budapešto, pareiškė, kad jis darytų viską, kad tik 
•tarp bažnyčios ir valstybės būtų atsteigta vienybė, drau- ■ 
giškas sugyvenimas.

Kunigas Ferenc Zany i, iš T ottos, pareiškė, kad, jam 
atrodo, Mindszenty yra “religijos priešas”, ir jo darbai 
neturėtų būti primesti visai katalikų bažnyčiai Vengri
joje. , z

Kunigai Antai. Flodvajin, iš Kolkedo, viešai pasmerkė 
kardinolą ypačiai dėl to, kad jis dirbo “už panaikini
mą žemės reformos ir Hapsburgų dinastijos atsteigi- ’ 
mą.” •

Reikšmingą pareiškimą padarė kunigas Janos Pleiszar, 
iš Pasvaradi miestelio:

“Aš meldžiuosi už darbo žjnones, ir jų demokratinius 
siekimus... Bet Mindszenty yra darbo žmonių priešas.” 

vPanašius pasisakymus viešai padarė Romos katalikų 
kunigai Vengrijoje: Sandor Kassal, Garoly Lesze, Sandor 
Zolyomi ir kiti.

Nepaisant Vatikano agitacijos ir visokių bausmių, tai
komų tiems kunigams, kurie jo įsakymų neklauso, atsi
randa dvasiškiu, kurie nebegali tylėti, matydami, kaip 
neteisingai, kaip blogai elgiasi toki, kaip kardinolas* 
Mindszenty.

Vengrijoje, kaip ir Lietuvoje, didelį gyventojų nuošim
tį sudaro Romos ’kataliku tikybos žmonės. Todėl ir ši 
byla. Vengrijoje turi didžiulės reikšmės.

Iš Lietuvos nemažai vyskupų paspruko- į Vokietija; 
pasiliko Lietuvoje tik padoresni ir patrijotingesni. Aiš
ku, ir Lietuvoje, kaip sako Amerikort atvykęs kunigas. 
Mykolas Krupavičius, yra nemažai Romos katalikų ku
nigų, kurie dalyvauja banditų “gengėse”, padeginėja gy
ventojų namus, o pačius gyventojus žudo, žiauriai naiki
na, pamiršdami Dievo įsakymą: “neužmušk!”

Mums atrodo, jog kaip'visur, taip ir kunigijoje, yra Pakto. Proponųojamoji su-i • 1 • v • ‘ • • i • • • : i i • .1 • v . • i •

rtį nusiminimą dėl įvykių 
, bet tiesą turime 

: šį sykį Dievas 
I nebeklausys ir Kinijos išsi
laisvinimo nebe sulaikys. 
Kaip greitai Amerikos gin
klai pasirodė beje g iais 
Čiango kailį išgelbėti, taip 
greitai ir Dievas' nusisuko 
nuo jo.

singa. Berlynas ir Austrija 
atstovauja strate g i š k u s 
punktus šaltojo karo tošyje. 
Kol nėra bendro susitarimo 
-tąjį lošį atšaukti, ne iš vie
no bloko negalima laukti 
pasitraukimo atskirais žy
giais.”

Vadinasi; bandymas kai 
kurių .elementų pastatyti 
taikos deryboms užtvarus 
neturi jokio rimto pateisini
mo.

“Prezidentas Trumanas 
yra pasakęs”, sako ‘Post’, 
“kdd jis norėtų su premjeru 
Stalinu pasitarti. Premjeras 
Stalinas tik ką pasakė, kad 
jis nebūtų priešingas susi
tikimui su prezidentu Tru
mą nu.

“Iš tikrųjų neturėtų būti 
sunku suruošti tokį susitiki
mą abiems priimtinu laiku 
ir priimtinoj vietoj.”

Tiek galime pridėti, kad 
šiuose “New Yorko Post” 
išvedžiojimuose yra daug 
sveiko proto. Mes irgi ne
matome rimtos priežasties, 

! kodėl negalėtų būti suruoš- 
i ta greičiausio j e ateityje to- 
| kia konferencija tarpe Tru- 
| mano ir Stalino.KODĖL PREZIDENTAS 

TRUMANAS Stl PREM
JERU STALINU TURĖ
TŲ SUSITIKTI?

Šį klausimą labai rimtai 
diskusuoja “New N Yorko 
Post” vedamajame straips
nyje vasario 1 dieną. Dien
raštis pataria mažiau dė
mesio kreipti į tai, kokiais i 
sumetimais Stalinas pasisa-; 
kė už pasimatymą su mūsų : 
prezidentu, o daugiau į pa
tį taikos reikąlą.

Kaip dalykai šiandien sto
vi? Marshall Planas pasiė
mė Vakarų Europos šalis, i 
Bet Sovietų Sąjungos ir Ry
tų Europos demokratinių 
kraštų sudarytoji Savitar
pinės Ekonominės Pagalbos 
Taryba apjungė tas šalis., 
kurios nenori, kad Amerika 
joms diktuotų. Tai reiškia, | Netiki 
kad Europa ekonominiai 
padalinta į du lageriu.

Politiniai taip pat. Ame
rika organizuoja Šiaurinio 
Atlanto Apsigynimo Paktą, 
bet Sovietų Sąjunga jau pa
darė spaudimą ant Norvegi
jos, kad ji apsigalvotų, ką 
ji daro, nes jos rubežiai su- 
seina su Sovietų Sąjungos 
rubežiais.

Ir taip, ‘“Post” sako, “vie
na po kitos šalys dedasi prie 
Rytinio ūrba Vakario blo
ko. Pavojingai nyksta tre
čioji jėga Jungtinėse Tau- 
.tose, kuri pajėgtų tarpinin-

Tikos.”
“Post”'nėra didelis entu

ziastas dėl sudarymo Šiau
rinio .

I DASIMELAVO IKI 
BEPROTYSTĖS

Pabėgėlis St. De ven i s 
klerikalų spaudoje dasime- 
lavo iki visiškos heprotys- 

I tė$. Pavyzdžiui, jis rašo;
Į Vakarų Vokietiją pateko 

slaptas Maskvos .politbiuro, 
nutarimas. Tuo nutarimu 
Maskva siekia visiškai išnai
kinti Pabaltijo tautas. Visus 
bent kiek įtariamus” gyvento- 

| jus įsakyta išvežti, o kitus 
liepiama vietoj sunaikinti. 
Tokį žmogžudišką nutarimą 
Maskvos .» politbiuras padare | 
L9J8 m.' liepos men. Jis buvo 
laikomas didžiausioj paslapty
je. Nutarimą pasirašė MGB 
pareigūnas Abakumov.
Tai juk bjaurus melas, 

juo nei Devenis, 
nei klerikalų spaudos re
daktoriai. Bet koks gi tiks
las šitą iš piršto išlaužtą 
prasimanymą skelbti ? Tiks
las .aiškus: Dabar eina 
B ALF ir Amerikos Lietu
vių Tarybos finansiniai va
jai. Girdėtis, kad niekas 
dešimtinių ir šimtinių ne
bekloja. Daugelis organiza
cijų kurios buvo suviliotos' 
ir įtrauktos į B ALF ir Ta
rybos bučių, atsipeikėjo ir 
jau paspruko iš jų rankų.

Tai reikia iš naujo bai
siausiais melais pagąsdinti 
Amerikos lietuvius. Gal 
jiems suminkštės širdys ir 
jie vėl suklos klerikalams, 
menševikams ir smetoni-

Laisvės Redakcijos Žodis 
Akcininkų Suvažiavimui 
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visokių žmonių: padorių, na, ir moraliai ir politiniai pra- 
siradusių, subankrutavusių. Vengrijos liaudies vyriausy
bė deda pastangų, kad kiekvienas padorus dvasiškis tu
rėtu progOs dirbti savo tautai, kaip dirba milijonai dir
bančiųjų piliečių.

flfax Reimann
Max Reimann yra vokietis komunistas. Karo metu hit- 

lepinjs Gestapo, iį buvo sučiupęs ir išlaikęs koncentracijos 
lagery j per penkeris metus. ,

Išlikęs gyvas, išėjęs iš koncentracijos lagerio, Max 
Reimann ir vėl pradėjo darbininkų tarpe veikti. Jis gyve
na Duesseldorfo mieste. Jis ten kovoja prieš britų oku
pacinę valdžia dėl to, kad ši ruošia vokiečius naujam pa-' 
sauliniam karui.

Dėl to britu valdžia Reimann’ą suėmė ir nubaudė trims 
mėnesiam kalėti! Kaip jis, girdi, išdrįsta kovoti už taiką!

Šitaip elgiamasi Vakarų Europoje su tais* kurie ko
voja už taiką ir liaudies reikalus.

•O -tie, kurie trokšta karo, kurie buvo geriausi Hitlerio, 
XSoebbelso ir kitų budelių sėbrai, kurie visaip engė vokie
čių liaudį prieš karą ir karo metu, kurie kariavo prieš 

''demokratinius kraštus, dabar yra iš kalėjimų išleidžiami.
Šadhtas laisvas! Von Papenas laisvas. Use Koch tuoj, 

bus laisva. Visa šaiką stambiųjų kapitalistų,’ padėjusių 
įruošti Hitleriui *karą, dabar laisvai sau gyvena ir turi 
savo turtus, kaip turėjo. Daug nacių sustatyta j Ruhro 
pramonės' direktorių vietas.
.. Matot, kaip viskas eina “pagal tvarką!”

; aei sudarymo siau-1 . .
Atlanto Apsigynimo Įnlnkams s,mtus tūkstančių 

■ ■ 'j dolerių.
| tartis, dienraštis nurodo, į 
reikalauja, 'kad pasirašan- i 
čiosios valstybės pasižadė- I 
tų eiti viena kitai pagalbon I . 
tiek prieš “išlaukinį”, tiek Į PRANEŠIMAS LLD ir 
prie “vidinį” užpuolimą. O ■ KUOPOMS
•tai reiškia, kad bus kišima-i Sekmadienį, vasario 6 
si į vidinius įvairių šalių rei- j val- ’P° W’
kąlus. Jeigu kurioje šalyje ■30,1 st 
liaudis sukils prieš savo iš-1 
naudotojus ir jų valdžią, ki-| 
tos šalys skubinsis tiems iš-1 
naudotojams ir tai jų vakl 
džiai su militarine pagalba 
sutriuškinti sukilimus! Tai” 
yra toks pasižadėjimas, tei
gia “Post”, apie kurį tik! 
pagalvojus, šalti šiurpuliai ■ 
nueina per nugarą!

rp i •___ . i

Pittsburgh, Pa.
LDS

. Car-- 
LOS 142 kuopos ma- 

; žojoj svetainėj, atsibus ben-
■ dras susirinkimas visų Lieiu- 
1 vių Literatūros Draugijos ir 
! Lietuviu Darbininkų Susivie' I nijimo narių.

Atvyksta Leonas Prūsei k a,. 
Vilnies redaktorius, kuris cla- 

j lyvąvo Broo.klyne Lietuvių Na- 
' mo Bendrovės ir Laisvės su-
■ važjayimuose. Jis padarys 
! labai svarbų pranešimą apie

Toliau: . minėtus suvažiavimus. Taipgi
“Sakyti, kad nuoširdumą : ajšk jnS svarbius įvykius •Ame-1 

lengviausia išbandyti Rusi- i rikoj ir kitose šalyse.
jos ateities veiksmais Ber- Visi minimą organizacijų 
lyne, arbatos atsjnešimu i nariai, Laisvės ir Vilnies skai- 
linkili Austrijos taikos su- i tytojai ir rėmėjai prašomi da- 
tarties, gali būti nelabai tei- i Gyvauti. 5. Orda.

Tačiau, nepamirškime: visa tai. turės atverti vokie
čiams, taikos šalininkams akis. Anksčiau ar vėliau ir jie 
praregės! ’ * ’ .

numeri 
kuomet

Laisvės kainas su kitų cialiį jubiliejini 
kaip tik tą dieną, 
sukaktis įvyks.

“Mes karščiausiai ragi
name ir prašome tuojau vi
sų kolonijų laisviečius ir 
pažangiąsias lietuvių orga
nizacijas bei < organizacijų 
kuopas aktyviškai imtis šio 
svarbaus darbo. Visur rei
kia tuojau šaukti vietinius 
susirinkimus išdirbimui 
vietinių atžymėjimui pla
nų. Tuos vietinius planus 
reikia plačiai garsinti dien
raštyje.

“Mes pasitikime, kad šis 
mūsų nutarimas bus visų 
lietuvių nuoširdžiai sutik
tas ir priimtas.”

Rezoliucija buvo vienbal- 
įsiai priimta.

Jau apie 7 valanda va
karo.

Suvažiavimas baigėsi, — 
baigėsi entuziastiškoje nuo-

(Pabaiga)

Šimaitis priminė, spaustuv. kainomis, negalė-
,ar Laisvė nepermažai r^šo jęs atsistebėti mūsų kainų

Geo.

a]ke tuos afidėvitus, ku
riuos tūli žmonės, suagituo-

zemumu. •
Stanelis pastebėjo dėl per- 

; reklamų-ti kunigų ir kitų, šiandien didelių Laisvėje reklamų- 
pildo dėl parsitraukimo di- skelbimų apie laisvietiškas
pukų. Jis yra girdėjęs jau 
nemažai 
žmonių, 
dėvitus, parsitraukė dipu
kus ir 
juos savo lėšomis užlaikyti, 
nes dipukai atsisako dirb
ti! Jau nemažai yra skan
dalų dėl to ir žmonės, pasi
rašę 'afidėvitus, yra labai 
nusigandę, nes nežino, kaip 
bus.

Stakovas pabrėžė, kad 
šiuo metu Laisvėje perina- rodykle; u 
žai yra korespondencijų iš kiekvieną viešai 
kolonijų, r 171 
minė, kad redakcija per- 
daug imasi teisės mažų ko- ’
lonijų korespondencijas tai- s.įūiė suvažiavimui sekamą 

rezoliuciją dėl mūsų dien- taikoje.

nusiskundimu tų 
kurie, išpildę afi-

šiandien priversti

kolonijų,

pramogas, paabejodamas, 
_ąr\įos duoda naudos. ■

h)ėl administracijai pa
darytų pastabų keletą žo
džių tarė Buknys, gi dėl re
dakcijai padarytų pastabų 
ilgiau kalbėjo Mizara, pa
aiškindamas paliestus dis- 
kusantų klausimus, taipgi 
padėkodamas suvažiavimo 
dalyviams ir diskusantams 
už padarytas pastabas.

— Redakcijai visa tai bus 
; atsižvelgsime į 

i ar asme-
o Klastonas pri- nį§Laj padarytą mums pas-

syti bei trumpinti.
Matulis žymėjo, jog tūlos 

korespondencijos visiškai 
neįdomios, — perdaug pro- 
bokoliškos; jis taipgi darė 
pastabų redakcijai, kam 
reikėjo dėti Laisvėn tas dis
kusijas dėl lietuvių rašybos, 
kuomet buvo aišku, kad tūli 
tie rašiniai buvo rašyti ne
aiškiais sumetimais ir jie 
skaitytojui jokios naudos 
nedavė.

L. Pruseika sakė, jog 
Laisvės “vietos žinių” sky
rius perdaug sausas; jis tu
rėtų būti lietuviškesnis, 
įdomesnis.

A. J. Bekampis darė pa
stabą Laisvės administraci
jai, kodėl ji už visokius 
techninius darbus (plaka
tus, etc.) tiek mažai teima? 
Jis, Bekampis, palyginęs

—: sakė Mizara.
Tuomet Ant. Bimba, pa-

raščio jubiliejaus ryškesnio 
atžymėj imo:

“Mes nutariame, kad -šie
met nuo šio suvažiavimo 
iki pabaigos metų būtų pra
vestas plačiausias dienraš
čio' Laisvės trijų dešimtų 
metų sukakties atžymėji- 
mas. Šio atžymėjimo tiks
las: dvasinis ir medžiaginis 
dienraščio sustiprinimas.

“Šios istorinės sukakties 
atžymėjimas 
įvairiausias 
svarbiausios 
šios:

1“ Visose 
sti dienraščio 
rengimus.

“2. Rinkti dienraščiui su
kakties proga 'sveikinimus 
ir skelbimus.

“3. Išleisti dienraščio spei-.

formas, 
turėtu v

turėti 
bet 

būti

kclonijose
naiida i

ruo-
pa-

Žmones Nenori Karo.,.
“žmonės karo nenori ir 

nemėgsta apie jį kalbėti”, 
rašo klerikalų Amerika. 
“Jiems nepatinka tos parti
jos ir politikai, kurie eina 
už karą, kurie didina apsi
ginklavimą ir stiprina ka
riuomenę'’ (Am., sausio 28

Čionai išreikšta šventa 
h 

tiesa. Bet kokia iš tos tiesos 
išvada? Tikrai žmoniška ir 
protinga išvada turėtų būti 
tokia: Žmonės karo nenori, 
nes karas yra jų nelaimė. 
Tuo būdu visiems, kuriems 
rūpi žmonių reikalai, reikia 
kovoti prieš naujo karo pa
vojų. ♦

Bet Amerika ir visa kle
rikalinė spauda iš tos šven
tos tiesos pasidaro atbulą ' 
išvadą. Ji teigia, kad ,žmo- Į 

i nes priešingi karui todėl, 
• kad jie nieko neišmano; A- 
merika tiesiog ir rašo: “Ei
linis žmogus nemėgsta gi
lintis į didžiuosius pasauli
nės politikos klausimus, J 
painius tarptautinius gin
čus...”

Vadinas, klerikalų supra
timu, šiandien tik tas pro
tingas ir rūpestingas žmo
gus, tik tas moka gerai, tei
singai tarptautiniais 
simais orientuotis, 
kaip ir jie, trokšta 
karo ir darbuojasi 
priartinimo. Naujo 
kurstytojai yra, tuo 
geriausi ir šviesiausi 
nės!

Išvada aiški: Hitleris, 
Mūsjsolinis ir Hirohito buvo 
geriausi žmonės, nes jie ne 
tik tikėjo karu, bet jį ir su
kūrė.

Tačiau taip pat-aišku, jog 
su šitokia ’filosofija nesu
tiks nė-vienas tikrai blai-

vaus proto žmogus. Tie, ku
rie šiandien trokšta taikos 
tarpe tautų ir darbuojąsi 
dėl jos išlaikymo, savo pro
tu ir padorumu' pralenkia 
karo kurstytojus keliomis 
galvomis. /

Kas gi ištiesų šiandien iš 
karo tikisi naudos: fabriko 
darbininkas, kaimo valstie
tis, darbo inteligentas? Ko 
jie gali tikėtis iš naujo ka
ro? Ogi nieko, apart nelai
mės ir kančių. Kas kita su 
militaristais ir pelnagro- 
biais. Jiems karas atneštų ir 
garbę ir pelnus. Argi perei
tam kare jie nepralobo? 
Argi Amerikos ginklų • ga
mintojai nesusikrovė naujų 
milijonų, kai mūsų jauni 
vyrai šimtais ir tūkstan-

klau- 
kuris, 
naujo 
dėl jo

karo 
būdu,

žmo-

Tuomet suvažiavimo da
lyviai ėjo tiesiog į kitą di
džiulę salę, kur gražiai pa
ruošti stalai ir skanus mai
stas jų laukė.

Jie ėjo didžiuliu dienraš
čio bankietan.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas.
Gerbiami draugai.— Ma

čiau Laisvėj, kad jau keli 
draugai padarė testamentą,, 
aprašydami savo turtelį 
Laisvei, arba L. D. draugi
jai. '

Aš taip ir norėtau pada
ryti. Bet va, nežinau ar 
galėsiu tai padaryti. Daly
kas va k^me: aš esu pėnsi- 
jonierius. Man Dėdė Šamas 
moka neblogą mėnesinę 
pensiją už jam patarnavi
mą; esu veteranas Pirmojo 
pasaulinio karo... Girdėjau, 
kad tokių po mirties visą 
turtą pasiima valdžia neat
sižvelgiant į jokius testa
mentus.

Ar tas teisybė? Prašau 
paaiškinti per Laisvę, Už 
tai būsiu dėkingas.

Skaitytojas J,.
Atsakymas, f •
Kiek mums žinoma, pen- 

sijonieriai nepraranda tei
sės į savo turtą. Kas kita 
su tais, kurie gyvena iš pa
šalpos.

. | čiais krito karo frontuose ?
Naujo karo reikia vengti. 

Naujo karo galima išveng
ti. Tarptautiniams nesusi
pratimams spręst yra Jung. 
Tautos, Gąsdinimas žmonių ' 
komunizmo baubu yra ap
gavystė. Tai žino kiekvie- į 
nas, kuris rimtai ir šaltai į į 

. dalykus žiūri. Bet iš mūsų ■ 
klerikalų tokio rimto ir | 
šalto supratimo tikėtis yra 
veltui. Jie nuo pat karo pa-. 
baigos sušilę agituoja už j 
naują karą. Jie neapkenčia I 
socialistinės santvarkos, ku- į

rybų Sąjungoje ir kuri jau | (bakterijM 
pradeda šaknis leisti visoje 
eilėje kitų Europos kraštų. 
Jie norėtų, kad Jungtinės 
Valstijos tuojau panaudotų 
visas ginkluotas jėgas tos 
santvarkos sunaikinimui. 
Jiems nesvarbu Amerikos 
žmonių kaštai gyvybėmis ir 
krauju. .

Salietis.

j Dr. John P. Kessel atrado-iš- 
I skyrė naują veislę polio virus 

i, menamų esant 
'priežastimi susirgimų ..vaikų 
paralyžiumi). Jis ir su juomi/ 

' sykiu veikęs atradime tų vi- 
rus’ų daktaras „Charles Pait 
mano, kad tas artina atradi
mą būdo gydyti jau susirgt 
sius tuo .paralyžiumi. Abu 
daktarai - tyrinėtojai .veikia

Pietinės Kalifornijos 
Universitete.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)- Penkt., Vasario 4,1<949
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Lietuviai ir Amerikos Žmonių 
Kova už Civilines Teises

.Atsiminimas Apie Andrių 
Braždžionį

Jau gerai gyvuoja ir la
bai plačiai veikia Civilinių 
Teisių Kongresas (Civil 
Rights Congress). Šiuo tar
pu jis veda keletą bylų, su
rištų su gynimu Amerikos 
žmonių civilinių teisiu. Pati 
svarbiausia byla, kuria yra 
susidomėjusi visa šalis, yra 
dvylikos komunistų vadų.

C. T. Kongreso Tikslai 
ir Siekimai

Šios organizacijos konsti
tucijoje randame sekamą 
pareiškimą:

“Civilinių Teisių Kongre
sas skelbia, jog šiandien la
biau negu kada nors pir
miau yra reikalinga apvue- 
nyta demokratinių jėgų 
veikla, kad kiekviena orga
nizacija ir kiekvienas as
muo galėtų kuodaugiausia 
prisidėti prie įvykdymo ben
drosios programos.

“Visas Amerikos gyveni
mas šiandien yra paliestas 
varžymu amerikinių laisvių 
ir ryžtingu ofehsyvu (už
puolimu) ant Konstitucijos 
ir Teisių Biliaus. Demokra
tijos priešai mūsų šalyje ti
kisi laimėti savo tikslus pa
galba nutildymo visų tų, 
kurie nesutinka su dabarti
ne arba busimąja valdžios 
politika, padalinant arba 
sudemoralizuojant Ameri
kos žmones. Kasdien tie 
priešai darosi įžūlesni savo 
puolimuose ant darbininkų, 
ant negrų ir ant rasinių, 
politinių ir religinių mažu
mų. Jų tikslas yra visiškai 
nuslopinti Amerikoje laisvą 
žodį, laisvą mintį, kad pas
kui galėtų numušti Ameri
kos gyvenimo lygį, sunai
kinti mūsų darbą unijas ir 
kitas žmonių organizacijas, 
ir nuvesti mus tiesiai į ka
rą, depresiją ir diktatūrą.

“Kad atrėmus šį pasikėsi
nimą ant Amerikos laivės *ir 
demokratijos, būtinai reikia 
žmonių kovą už savo laisvę 
subendrinti ir apvienyti vi
sos šalies mastu. Todėl Ci
vilinių Teisių Kongreso tik
slai bus:

“Nuolatos stengtis ap
saugoti ir praplėsti visas 
demokratines teises, ypatin
gai teises darbininkų ir ra
sinių, politinių, religinių ir • 
tautinių mažumų;

“Atmušti visas prieš tas 
grupes diskriminacijos for
mas;

PASTABOS
Mūsų šalyje šiemet gam

ta “juokauja.” Vakarinėse 
valstijose, kur pirmiau ne
žinojo kas yra šaltis ir snie
gas, šiemet su juomi ne tik 
susipažino, bet nuo jo gero
kai ir nukentėjo — milijo
ninius nuostolius padarė.

Dabar vėl žemdirbystės 
departmento viršininkai 
praneša, kad toš pačios val
stijos, sulaukusios vasaros 
karščių, labai nukentės nuo 
šarančių (skėrių).

NeamČrikinis komitetas 
turėtų kreiptis, pas Cham- 
bersą, ar čia tik ne Sovie
tų Sąjungos šnipų darbas? 
Gal jie iš pumpkinų paleido 
šaltį su sniegif, o sulaukę 
vasaros paleis, ir šarančįus, 
kurių būsią bilijonai.

Prezidentas Trumanas 
šaukia, kad reikia kuo dau
giausiai gaminti produktų, 
kad šalies ūkį sustiprinus. 
Tuo tarpu Pennsylvanijos 
valstijos kietųjų anglių 
kontrolės komitetas patvar
kė, kaip “Times” praneša, 
kad angliakasiai dirbtų tik 
po dvi dienas į savaitę, nes

“Ginti ir teikti paramą 
tiems, kurie nukentės kovo
je už tas grupes;

“Kovoti prieš naminį fa
šizmą ir visas jo formas — 
prieš “džim - kro”, prieš 
raudonbaubizmą, prieš dis
kriminaciją sveturgimių.

“šiems tikslams pasiau
koja Civilinių Teisių Kong
resas —

“Išmokyti, sumobilizuoti 
ir padėti subendrinti Ame
rikos demokratinių spėkų 
pastangas dėl apgynimo ir 
praplėtimo jų civilinių tei
sių ir demokratinių lais
vių;

“Pakelti vienybę visų gru
pių ir asmenų, pasiaukoju
sių atmušimui fašizmo viso
se jo formose.”

Vadinas, Civilinių Teisių 
Kongresas yra grynai ne
partinė organizaciją. Jos 
tikslas ginti visų Amerikos 
žmonių teisęs, neatsižvel
giant į jų ,politines bei reli-' 
ginęs pažiūras.

Lietuviai Pradeda 
Darbuotis

Brooklyne jau susiorgani
zavo Civilinių Teisių Kong
reso Lietuvių Komitetas. Jo 
tikslas paraginti visus Ame
rikos lietuvius remti šią be 
galo svarbią Amerikos žmo
nių organizaciją ir paremti 
visus josios žygius civilines 
teises ginti.

Komitetas jau susitvarkė 
ir pradėjo’ veikti. Kolonijų 
veikėjams jau išsiuntinėjo
me laiškus ir prašymą pa
rinkt Kongreso bylų vedi
mui aukų. Gavusieji blan
kas prašomi tuojau imtis už 
darbo.

Tikimiesi, kad lietuvių 
plačioji visuomenė supras 
šios veiklos svarbą ir ją 
nuoširdžiai parems.

Jeigu kas norėtumėte plar 
tesnių informacijų, rašykite 
Komiteto sekretorei. Čekius 
ir money orderius išrašyki
te Civil Rights Congress 
vardu ir siųskite mums.

C. T. Kongreso Lietuvių 
Komitetas

V. Čepulis, pirmininkas7 
Lillian Kavaliauskaitė, 

sekretorė
Valys Bankus, iždininkas.
Nariai: K. Briedis,

G. Varisonas.
46 Ten Eyck Street,

, Brooklyn 6, N. Y.

anglių esą tiek prikastų, kad 
jų nesą kur padėti. Girdi, 
žiema šilta, tai žmonės ma
žai perką anglių.

Ar negalima būtų gamtą 
patraukti atsakomybėn už 
biznio gadinimą? . .. Juk 
tai sabotažas!.. .

Kuomet Trumanas reika
lauja daugiau gaminti įvai
rių produktų, tai tuo patim 
laiku žemdirbystės depart- 
mentas perspėja stambiuo
sius žemdirbius, kad jie šie
met mažiau sėtų kviečių ir 
vatos, kad šalyje nepasida
rytų perviršius. Mat, kuo
met bus daugiau produktų, 
tai galės kainos nupulti, o 
to Washington© ponai ne
nori.

Kaip tik šaltis Califor- 
nijos valstijoj nušaldė vai
sinius medžius, tai Floridos 
kompanijos tuojaus ant vai
sių kainas pakėlė.

Kam nelaimė, o kapita
listams pelnas.. .

Kada J. Parnell Thomas 
tapo patrauktas teisman už

*
Šeši Trentono, N. J., negrai nuteisti mirti Įtarimu, būk jie užmušę^baltą asmenį, 
gavo paramos iš Civilčms Teisėms Ginti Kongreso. Kongresas paskyrė jų gynėju 
buvusi J. V. generalio prokuroro padėjėją O. John Rogge. Iš jų “prisipažinimas” 
žmogžudystėje, sako gynėjai, buvo išgautas po Įdavimo jiems rūkyti narkotiškų 
cigaretų (durnaropių), akstinimo su guminėmis paipomis, kumštimis ir apspardy- 
mu. Du “mačiusieji” žmogžudystę nepa žino tų vyrų nei to auto, kuriame, sakė jie, 
tie vyrai būk papildę žmogžudystę. Nužudytojo žmona iš karto liudijo vienaip, 
paskui kitaip. Gynėjams neleido reikalauti Įrodymo tų liūdymų tikrumo. Penki 
iš šešių — Collis English, Ralph Cooper, James Thorpe, McKiinley Forest,, Horace

1 Wilson— ma tosi paveiksle. <

Ką Galvoja, Planuoja Ir Veikia 
Jaunieji Tarybų Lietuv. Rašytojai

________________ m----------------------------------
(Tąsa)

MŪSŲ LAIMeJIMAI
Naujų literatūros kadrų 

išugdymui, jaunų literatū
ros jėgų iškėlimui tarybinė
je valstybėje kreipiamas y- 
patingai didelis dėmesys. 
Bolševikų partija ir tarybi
nė vyriausybė šio klausimo 
išsprendimą laiko būtina 
sąlyga ugdant ir vystant ta
rybinę literatūrą, keliant 
dirbančiųjų išsilavinimo ly
gį, jų politinį sąmoningumą. 
Dėl to pas mus rūpinamasi 
ne tik literatūros išvysty
mu, bet ir naujų literatūros 
kadrų išauklėjimu. Prie Lie-1 
tuvos Tarybinių Rašytojų 
Sąjungos suorganizuota ir 
veikia . speciali Komisija 
darbui su jaunaisiais pra
dedančiais rašytojais. Į šios 
Komisijos sąstatą įeina ne 
tik vyresnieji rašytojai, bet 
ir įvairių visuomeninių or
ganizacijų atstovai. Jos tik- 
las — teikti visokeriopą pa
ramą jauniems literatūros 
darbininkams. Be to, dirba 
specialūs literatūriniai kon
sultantai prozai, poezijai ir 
kitiem literatūros žanram. 
Suorganizuotos ir veikia 
prie /Tarybinių Rašytojų 
Sąjungos Vilniuje ir jos Fi
lialo Kaune Pradedančiųjų 
Rašytojų Sekcijos, į kurias 
sutelkta daugiau. pasireiškę 

suktybes, nuo to laiko jo 
“viduriai sugedo” ir iki šiol 
jis “viduriuoja.” ,Dėl tos 
priežasties teismas vis ati
dėliojamas. Negi kviesi žmo
gų į teismą su sugedusiais 
viduriais, nes gali visam 
teismui nesmagumą padary
ti.. .

Chattanooga, Tenn., į 
baptistų bažnyčią, laike pa
maldų, įjojo 20 apsimaska- 
vusių ku klūks klanų. Ir ar 
įspėsite, kas atsitiko? Dvi 
maldininkės apalpo, kuni
gas pareiškė: “Aš taip nusi
gandau, kad visas sustin
gau” . .. Vargonininkas ir 
parapijos komitetas atsisa
kė nuo tarnystės ... Para
pijoj pasidarė didelis sumi
šimas.

Pasirodo, kad ku klūks 
klanai baisesni ir už vel
nius. Kunigai parapijomis 
velniais gąsdina, bet patys 
jų nebijo, o kaip pamato 
ku klūks klaną, tai iš išgąs
čio' “sustingsta.”

V. Paukštys. ■

literatūroje jaunieji drau
gai.-Plačiai atidarė savo du
ris jauniesiems rašytojams 
laikraščiai ir žurnalai, o pa
skutiniuoju metu ypač aps
kričių laikraščiai, įsivesda- 
mi savo puslapiuose kultū
ros skyrius', kuriuose spaus
dinama pradedančiųjų lite
ratų kūryba.

Čia paminėtos ir nepami
nėtos priemonės, be abejo
nės, prisidėjo prie naujų li
teratūros kadrų iškilimo ir 
padėjo pasiekti tuos, tegul 
dar ir kuklius;' laimėjimus, 
kuriais šiandien jau galimą 
pasidžiaugti ir kurie skati
na imtis dar energingesnio 
darbo’ literatūros srityje. 
Visų pirma tenka atžymėti 
bendrą didžiulį jaunimo 
susidomėjimą, literatūra ir 
itin gausu jaunų pradedan
čių rašytojų pasireiškimą. 
Ypatingai džiugina tas fak
tas, kad iš šito gausaus bū
rio vis daugiau ir ryškiau 
iškyla pajėgesni pradedan
tieji rašytojai.

Atžymėtina, kad prade
dantieji rašytojai šiuo metu 
jau turi savo tribūną, iš 
kurios jau pradėjo skelbti 
ir toliau skelbs naujausius, 
vertingiausius jaunųjų ra
šytojų kūrinius. Tai jaunųjų 
rašytojų almanachas, kurio 
pirmoji knyga jau išėjo iš 
spaudos, o šiuo metu jau 
ruošiama antroji knyga, po 
kurios seks trečioji, ir taip 
toliau.

Reikia konstatuoti, kad 
jaunųjų pradedančiųjų ra
šytoju kūryboje prozos žan
ras užėmė vyraujantį vaid
menį; Šitai liudija, kad pri
augamieji jaunieji rašytojai 
giljm jaučia mūsų tarybinio 
gyvenimo turtingumą, jo 
'visokeriopą įvairumą ir turi 
tiek visko pasakyti, kad 
juos jau varžo poetinė for
ma ir jie priversti - ieškoti 
platesnės drobės, laisvesnės 
išraiškos priemonių.

Vilniaus pradedančiųjų 
rašytojų sekcija— vadovau
janti sekcija, jau davė pir
mąsias knygas. Jaunas bele
tristas ir apyrbaižininkas 
Jonas Avyžius šiemet patei
kė skaitytojams pirmą savo 
kūrybos knygą, pavadintą 
“Pirmosios vagos.” Susipa
žinus su šia knyga, tenka 
pasakyti, kad tai sėkmingos 
draugo J. Avyžiaus pirmo
sios vagos literatūros bare.

Antrasis šiais metais iš
leidęs atskirą savo kūrybos 

knygą yra jau plačiau žino
mas jaunas ^eletristas My
kolas Sluckis. Jo knyga “Aš 
vėl matau vėliavą” yra 
skirta jaunimui ir čia mes 
nerandame jo novelių “Ap
šviestas langas” “Rusai”, 
būtėnt tų nuvelių, kuriose 
M. Šluckis stipriau pasireiš
kia kaip beletristas. Tačiau 
ir ši knygutė parodo mums 
jaunąjį autorių kaip savitą 
turinti savo stilių literatūr. 
kūrėją, vykusiai pasiren
kantį temas ię jas nuosek
liai išvystantį.

i

Jaunųjų prozaikų tarpe 
mes matome Anatolijų Be- 
riozovą, kurio apysaka 
“Kalviai”, atspaus d i n t a 
“Pergalės” žurnale, susilau
kė plataus skaitytojų at
garsio. Šiuo metu jis yra pa" 
ruošęs spaudai pirmąjį savo 
romaną, pavadintą “Žemė”.

Naujų novelių karo ir po
karinio atstatymo temomis 
yra pateikęs periodinėje 
spaudoje Kazys M’arukas, 
kuris šiuo metu taip pat jau 
paruošė spaudai pirmąją 
savo kūrybos knygą.

Sėkmingai bando prozoje 
savo jėgas Vytautas Kadai
tis, Antanas Pakalnis, klai
pėdietis Bronius Lukinskas, 
rokiškietis Paulius Širvys- 
Širvenis, Alfonsas Bieliaus
kas ir eilė kitų draugų.

Nemažų laimėjimų jau
nieji pradedantieji rašyto
jai pasiekė ir poezijos sri
tyje.

Visų pirma čia norisi at
žymėti jauną talentingą po
etą Ahtan. Jonyną, kurio ei
lėraščiai pastoviai spausdi
nami mūsų periodikoje. Į- 
kvėptais posmais jis apdai
nuoja didingą tarybinę da
bartį, naują augantį žmogų, 
nepalaužiamą tary b i n i ų 
tautų draugystę, stalininio 
penkmečio didvyrius. Rūs
tūs, kupini j triuškinančios 
neapykantos jauno poeto 
žodžiai nukreipti į pikčiau
sius lietuvių tautos priešus 
— buržuazinius nacionalis
tus.- Draugo A. Jonyno poe
zija tai nepalaužiamo tikė
jimo šviesia komunistine a- 
teitim posmai, kovos ir 
dainos, kurios yra artimos 
kiekvieno tarybinio žmo
gaus širdžiai.

(Daugiau bus)

Jeruzalė. — Nežinia kas 
šaudė į du amerikonus Lat- 
rune, Izraelyje; šūviai ne
pataikė.

Jau sukako beveik 31 me
tai, kaip Andrius Brazdžio
nis apleido Jungtines Vals
tijas. Tai buvo pavasarį, 
1918 metais. Jo buvo nusi- 
statymas^ kad važiuoti Eu
ropon ir padėti išstumti iš 
Lietuvos buržuaziją, dvari
ninkus ir buožes.

Andrius Brazdžionis, pa
lyginti, trumpai tegyveno 
Jungtinėse Valstijose, bet 
turėjo giliai savyje įgyven
dinęs socialistines idėjas. 
Ypatingai binghamtonie- 
čiams Andrius buvo gerai 
pažįstamas. Tai buvo nepa
laužiamų socialistinių idėjų 
žmogus.

Andrius, tiesa, nebuvo ži
nomas, kaip įžymus veikė
jas Amerikos lietuvių dar
bininkų judėjime, bet drą
siai galima sakyti, kad jis 
buvo vienas iš geriausių ei
linių kovotojų.

Andrius mylėdavo orga
nizacijas ir jomis rūpinda
vosi. Jis sakydavo: “Mes vi
si draugai binghamtoniečiai 
turime kuo tampriau su- 
glaubti savo spėkas ir imtis 
urmu už ' visuomeninio so
cialistinio veikimo, kad nė 
vienu žingsniu nebūtumėme 
atsilikę meno srityje, sce
ninių veikalų perstatyme ir 
1.1. Mūsų pamatinė užduo
tis yra eiti į lenktynes su 
draugais newjorkieciais ar 
bostoniečiais.”

Dar gyvuojant Lietuvių 
Socialistų 33 kuopai, And
rius visuomet pirmutinis 
būdavo apsiimti į komisijas.) 
Jis visuomet buvo pilnas 
gražių, simpatingų minčių. 
Todėl jis turėjo nemažai jį 
mylinčių draugų. Galima 
atžymėti ir tą, kad per jo 
buvimą Jungtinėse Valsti
jose • Binghamtone nebuvo 
nė vienas sceninis veikalas 
perstatytas, kad nebūtų ja
me dalyvavęs Andrius. Jis 
visuomet buvo sumanytojas, 
pravadyrius. Tai buvo gy
vas, nenu vargstant is, atsi
davęs darbininkų judėjimui 
draugas.

Bet kaip greitai Europo
je užsiliepsnojo revoliucinis 
darbininkų judėjimas, ku
ris supurtė visą kapitalisti
nį pasaulį, ypač caristinėje 
Rusijoje, kurioje buvo galu
tinai laimėta ir įsisteigė 
darbininkų ir valstiečių val
džia, Andrius čion būdamas 
pradėjo nerimauti. Jis troš
ko važiuoti ten ir stoti ko- r

Skaitytojų Balsai
Gal Levandriku Aprūkė?

Gardaus juoko turėjau per
skaitęs Boston Globe sekma
dienio laidoj, kad Vengrijoj 
kardinolas Mindzenty prie 
kalčių prisipažino tik todėl, 
kad jį “bolševikai kokiais ten 
nuodais apnuodijo.” Na, ir 
jis dabar viską sako, ką tik 
Vengrijos liaudies valdžia no
ri.

Daug girdėjome visokių pa
sakų ir prasimanymų apie 
bolševikus, na, dabar turčiai 
dar vieną išmislijo. Aš,’ kaip 
ir daugelis dienraščio skaity
tojų ilgas laikas gyvename 
šioj šalyj ir daug matėme vi
sokių “stebuklų.” Aš Ameri
koj gyvenu jau nuo 1901 m.

Perskaitęs apie tą kardinolą 
aš prisiminau savo vaikystę ,• 
žinau, kada būdavo prasikals
tu, tai tėvas už tai baudžia. 
O kada užmigdavau galvijus 
ganydamas, tai tie pridaryda
vo daug bėdos, už tai ypatin
gai baudė tėvas.

Na, tais laikais Lietuvoj 
vaikštinėjo vengrai ir parda
vinėjo įvairius vaistus, jų tar
pe ir kokį ten levandriką. 

von. Taip jis ir padarė.
Įvyko - paskutinis ir am

žinas mūsų su juomi atsi
sveikinimas. I š 1 e istuvių 
rytmetyje,’ lietuvi'ų tauti- ’ 
niame name, susirinko gra
žus Andriaus pažįstamų ir 
draugųbūyelis. Atėjo atsi
sveikinimo valanda. And
rius priėjo prie manęs ir 
sako: “Sudie, drauge Dep- 
sai, velyk man pasiekti ma
no revoliucinius tikslus. O 
jūs, čion pasilikusieji ma
no draugai, darbuokitės.”

Ir štai 1918 metų pabai
ga. Išgirstame, kad Lietu
voje pakilo galinga revoliu- • ■ 
cine banga. Vilniuje, Pane
vėžyje ir kituose Lietuvos 
miestuose s u siorganizavo 
darbininkų ir valstiečių ta
rybos^ Andrius Braždžionis 
turėjo laimę dalyvauti tame 
revoliucijos sūkuryje ir bu
vo išrinktas Panevėžio ko
miteto iždininku. Tai paro-^ 
do, kad jis ir ten turėjo vi
sų žmonių pasitikėjimą, jei- . 
gu revoliucinis komitetas 
jam leido užimti tokį svar- • 
bų darbą.

Tasai revoliucinis Lietu
vos žmonių judėjimas trau
kėsi per keletą mėnesių ir 
buvo manyta, kad Lietuvos 
dvarįninkai, buržuazija ir 
buožės bus galutinai par
blokšti. Bet pradžioje 1919 
metų Lietuvos Jbųržuazija 
gavo progą prisiprašyti iš » 
Antantės ginklų ir kariškos 
pagalbos. Be to, vokiečių 

.armija, kuri tuo laiku te
bebuvo Lietuvoje; ir buvo 
gerai ginkluota, pradėjo be 
jokio pasigailėjimo laužyti 
darbininkų ir valstiečių ju
dėjimą. Aišku, kad Lietuvos 
žmonių laimėjimai buvo 
laikinai nugalėti.

Andrius ir kiti revoliu
ciniai drąugai tapo suimti ' 
ir sumesti į kalėjimą, kur 
jie turėjo pernešti žiab- 
riaušius mušimus ir kanki
nimus. Taip ir buvo sunai
kinta mūsų draugo » And
riaus Braždžionio sveikata. 
1920 metais gavau nuo jo 
laiškutį, kuriame jis skun
dėsi, kad jo ,gyvenįmo die
nos jau suskaitytos. Nors 
iš kalėjimo esąs paleistas, 
bet ilgai gyventi jau nebe
manąs. Truputį vėliau ga
vau žinią per jo draugus, 
kad mūsų darbštusis* And
rius jau yra miręs.

K. Depsas.

Kartą mane tėvas už užmigi
mą prie galvijų rūkė tuo le
vandriku. Baisiai man nepa
tiko levandriko dūmai ir aš 
tikrai prižadėjau daugiau ne
užmigti prie galvijų.

Na, matote, kad vengrai jau 
seniai turėjo tą “išradimą.” 
Gal būti dabar jie parūkė tą 
kardinolą ir jis išpasakojo vi
sus savo prasikaltimus prieš 
Vengrijos liaudį, visus suokal
bius prieš darbo žmones? 
Manau, kad tai levandriko dū
mai privertė kardinolą prisi-bZ 
pažinti prie griekų.

■ ' Na, gal būt. to paties le
vandriko dūmai kalti, kad Ki
nijoj ponai pralaimėjo ir Ja
ponijoj 3,500,000 piliečių bal- ’ 
savo už komunistus? Matote, 
kokis galingas levandrikas!

Tik kaž kodėl kapitalistai ‘ 
tais dūmais neparūko darbi
ninkus, nepriverčia 'veltui 
dirbti, neiti į streikus, būti 
paklusniais? O gal levandri
kas tik bolševikams padeda? 
Tikri juokai, skaitant tokius 
žioplus tonų redaktorių pra
simanymus.

W. Yurkevičius.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)— Penktu Vasario 4,1949
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CIFVELANDO ŽINIOS PASIDAIRIUS PO KANADA

(Tąsa)
— Ko gi tu mane išmokysi?—paklau

sė Oleninas, vis labiau ir labiau susido
mėdamas seniu.

-r- Medžioklėn tave išsivesiu, žuvauti 
išmokysiu, čeženus parodysiu, širdelę, 
jei nori, ir ją atvesiu. Štai koks aš žmo
gus !... Aš pokštininkas! — ir senis 
nusijuokė. — Aš atsisėsiu, mano mie
las, pavargau. Karga? — pridūrė jis 
klausiamu tonu.

— O kargą ką reiškia? — paklausė 
Oleninas.

O tai reiškia: gerai, gruziniškai. 
Taip aš kalbu, mano priežodis toks, mėg
stamas žodis. Kai aš sakau karga, kar
ga, vadinas, juokauju. Bet ką, mano 
mielas, liepk čichirio atnešti. Kareivį 
drabantą turi? Turi? Ivanai! — šūkte
lėjo senis. — Juk pas'jus kiekvienas ka
reivis vis Ivanas. Tavasis taip pat Iva
nas, ar ne?

—Tiesax Ivanas. Vaniuša! paprašyk, 
'meldžiamasis, iš šeimininko čichirio ir 
atnešk čia.

—Vistiek pat, ar Vaniuša, ar Ivanas. • 
Kodėl jūsiškiai, kareiviai, visi Ivanai? 
Ivanai! — pakartojo senis. — Tu pa
prašyk, , meldžiamasis, iš pradėtosios šu
lės. Jų geriausias čichiVis stanicoje. Ir 
žiūrėk daugiau per trisdešimt kapeikų 
už aštunkę neduok, o jau ta ragana, kad 
įmanytų ... Mūsų žmonės velnio nešti . 
ir pamesti; kvailiai, — traukė Jeroška 
pasitikinčiu tonu, kai .Vaniuša išėjo: — 
jie jus žmonėmis nelaiko. Tu jiems blo
gesnis už totorių. Girdi, pasaulietiški, 
rusai. O mano galva, nors tu ir kareivis, 
o vistiek žmogus, lygiai sielą turi. Ar 
aš tiesą kalbu? Uja Moseičius kareivis 
buvo, o koks buvo aukso žmogus! Ar 
taip sakau, mano mielas? Todėl mūsiš
kiai manęs ir nemėgsta; o man vistiek 
pat. Aš linksmas’ žmogus, as visus my
liu, aš Jeroška, tai taip, mano mielas!

Ir senis maloniai paplojo jaunuoliui 
per petį.

XII
Tuo tarpu Vaniuša, jau sutvarkęs sa

vo ūkį ir net apsiskutęs pas kuopos kir
pėją ir išleidęs is aulų kelnes, kad pa
rodytų, jog kuopa gyvena erdviuose bu
tuose, buvo^ko geriausiai nusiteikęs. Jis v 
atidžiai, bet nepalankiai pažvelgė į Je- 
rošką, kaip į laukinį nematytą žvėrį, pa
kraipė .galvą dėl jo suterštų grindų ir, 
paėmęs iš pasuolės du tuščius butelius, 
išėjo prie šeimininkų.

— Sveikos, mielosios, — tarė jis, pa
siryžęs būti su jomis ypatingai romus.' 
—Ponas liepė nupirkti čichirio; įpilkit, 
gerutės.

Senė nieko neatsakė. Mergina, stovė
dama prieš mažutį totorišką veidrodėlį, 
gobėsi skarele; ji tylėdama atsigręžė į 
VaniuŠą.

— Aš pinigus sumokėsiu, gerbiamo
sios, — tarė Vaniuša, žvangindamas ki
šenėje variokus. — Jūs būsit geros, ir 
mes būsim geri, — pridūrė jis.,

— Ar daug? — staiga paklausė senė.
— Aštunkę.
— Eik, vaikeli, įleisk jam, — tarė 

bobulė Ulitka dukteriai. — Iš pradėto
sios įpilk, širdele.

Mergina paėmė raktus ir indą ir drau
ge su Vaniuša išėjo iš trobos.

— Sakyk, meldžiamasis, kas tokia to
ji njoteris? — paklausė Oleninas, rody
damas Marjanką, ėjusią .tuo tarpu pro 
langą.

Senis pamerkė akį ir kumštelėjo jau
nuolį alkūne.

— Palauk, — tarė jis ir pasviro pro 
langą. — Kchm! Kchm! — sukosėjo ir 
subaubė jis. — Marjanuška! Ei, gra
žioji Marjanka! Mylėk mane, širdele. 
Aš pokštininkas, — pridūrė jis pakuž- 
doms, kreipdamasis į Oleniną.

Mergina, neatsigręždama atgal, lygiai 
ir 'tvirtai mosuodama rankomis, ėjo pro 
langą ta ypatingai grakščia eisena, kuria 
vaikšto kazokaitės. Ji tik lėtai pakreipė 
į senį- savo juodas, tamsias akis.

— Mylėk mane, laiminga būsi! — 
Šūktelėjo Jeroška ir, mirktelėjęs akimi 
ir klausdamas, pažvelgė į Oleniną. — Aš 
lihksmublis, pokštininkas," — pridūrė jis. 
— Karalaitė mergina, a?

— Gražuolė, — tarė Oleninas. Pa
šauk ją čia.

— Jokiu būdu! — pareiškė senis. — 
Ją perša Lukaškai. Luką — šaunus ka

zokas, džigitas, andai abreką nudėjo. Aš 
tau geresnę rasiu: Tokią suieškosiu, kad 
visa sidabru ir šilkais rengsis. Jei pasa
kiau — tai padarysiu; gražuolę surasiu.

— O ką kalbi, seni? — tarė Olęninas.
— Juk nuodėmė;

— Nuodėmė? Kur nuodėmė? — ryž
tingai tarė senis. — Į gražią mergą pa
žvelgti nuodėmė? Paūžti su ją nuodėmė? 
Ar Ją mylėti nuodėmė? Ar tai pas jus 
taip? Ne, mano mielas, tay-ne nuodėmė, 
o išganymas. Dievas tave padarė, dievas 
ir mergą padarė. Viską jis, ponuli, pa
darė. Tad žiūrėti į gražią mergą nėra 
nuodėmė. Tam ji ir yra, kad ją mylė
tume ir ja džiaugtumės. Taip įai aš ma
nau, gerasis žmogau.

Nuėjusi per kiemą ir įėjusi į tamsią, 
vėsią, statinių pristatytą klėtį, Marjana, 
kalbėdama įprastą maldelę, priėjo prie 
statinės ir įstatė jon piltuvę. Stovėdamas 
duryse Vaniuša šaipėsi, žiūrėdamas į ją. 
Jam baisiai atrodė juokinga, kad ji vilki 
vienus marškinius, nutįsusius užpakaly 
ir pakeltus prieky, ir dar juokingiau, 
kad jai ant kaklo kabo pusrubliai. Jis 
pamanė, jog visa tai atrodo nerusiškai 
ir kad pas juos namie tarnai baisiai 
juoktųsi, jei tokią mergą pamatytų. “La 
fil kom se tre bjen, dėl įvairumo,—gal
vojo jis, — pasakysiu dabar ponui.”

— Ko dabar vėpsai, velne! — staiga ' 
sušuko jam mergina. — Karatą paduo
tam.

Prileidus! pilną karatą šalto raudono 
vyno, Marjana padavė ją Vaniušai.

— Mamelei pinigus atiduok, — tarė, 
atstumdama Vaniušos ranką su pini
gais.

Vaniuša šyptelėjo.
— Ko jūs tokios piktos, širdelės? — 

stoviniuodamas tarė jis geraširdiškai, 
tuo tarpu kai mergina kimšo statinę.

’ Ji nusijuokė.
— O jūs bene geri?
— Mudu su ponu labai geri, — atsa

kė įtikinančiu tonu Vaniuša. — Mudu 
tokie geri, kad visur, kur mudu gyveno
me, šeimininkai buvo mums dėkingi. 
Kadangi jis — kilmingas žmogus.

Klausydamasi sustojo mergina.
— O sakyk, tavo ponas, ar jis vedęs?

— paklausė ji.
— Ne! Mūsų ponas jaunas ir nevedęs. 

Kadangi aukšti ponai niekuomet jauni 
vesti negali, — atšovė Vaniuša pamoko
mai.

— Dar ko! Toks jautis įsišėręs, o ves
ti jaunas! Ar jis jūsų visų viršininkas?

— Mano ponas junkeris, vadinasi, dar 
ne karininkas. Bet pagal savo luomą jis 
aukštesnis už generolą — didelis ponas. 
Kadangi ne tik mūsų pulkininkas, b/t 
ir pats caras jį pažįsta, — išdidžiai pa
aiškino Vaniuša. — Mes ne tokie, kaip 
kiti armijos plikšiai, o mūsų tėtušis — 
pats senatorius; daugiau nei tūkstantį 
mužikų turėjo ir mums po tūkstantinę- 
siunčia. Todėl mus visuomet ir myli. O 
tai kas, kad ir kapitonas, jeigu pinigų 
neturi. Kas iš to naudos?

-— Eik, uždarysiu, nutraukė jį mergi
na.

Vaniuša atnešė vyno ir pareiškė Ole- 
ninui, kad la fil se tre žoli ir tuojau pat 
kvailai kvatodamas išėjo.

XIII
Tuo tarpu aikštėje būgnas šaukė ka

rius vakarienės. Žmonės grįžo iš darbų. 
Prie vartų subaubę galvijai, grūsdamies 
auksuotame dulkių debesy.1 Ir mergos, ir 
bobos subruzdo gatvėse ir kiemuose, va
rydamos! galvijus.' Saulė visai pasislėpė 
už tolimo sniegų kalnagūbrio. Vienas 
žydras šešėlis n ūkio jo: dangų ir žemę. 
Virš patamsėjusių sodų vos piatom,qs įsi-i 
žiebė žvaigždės, ir garsai pamažu tilo, 
stanicoje. Nuvedųsios. galvijus, kazokai
tės rinkosi kryžgatviuose ir, lukštenda- 
mos saulažolės, sėsdavo ant priemūrių. 
Prie vieno’tokio ratelį, pamelžusi dvi 
karves ir buivolę, prisidėjo ir Marjanka.

Ratelyje buvo keletas bobų ir merginų 
ir vienas senas kazokas.

Buvo kalbama apie nušautą abreką. 
Kazokas pasakojo, bobos klausinėjo.

— Aš manau, jam duos didelę dova
ną? — kalbėjo kazokaitė.

— O kaipgi. $ako, kryžių atsiųsią.
— Mosevas jį nuskriausti norėjęs. 

Šautuvą atėmė, bet vyresnybė Kizliare 
sužinojo..

(Bus daugiau)

Slavų Dailės Festivalis ir 
Prakalbos

Sausio 23 įvyko Amerikos 
Slavų Kongreso skyriaus fes
tivalis, kuriame dalyvavo sla
vų tautų organizacijos. Dide
lis mišrus ukrainų choras, su
sidedantis iš suaugusių ir jau
nuolių, atidarė festivalį su Ą- 
merikos himnu, ir šis choras 
pasįrodė geriausiu savo išsi
lavinime ir tautiniais kostiu
mais. Kitas buvo didelis ir su 
sugabiu jaunu mokytoju, Jau
nų. Slavų Mišrus Choras. Jų 
pirmutinė daina buvo Fraąc ti
ži jos Partizanų Daina. Pas
kiau Slavų Mišrus Chorap, su
sidedantis iš suaugusių ir jau
nuolių, Slavų Stygų Orches
tra, duetai ir ukrainų šokikai 
atliko savo užduotis labai pui
kiai.

Paskiau prasidėjo prakal
bos. Pirmučiausiai išėjo ant 
pagrindų Josephine Zakraj
sek, neseniai grįžusi iš Pasau
linio Demokratinių Moterų 
Federacijos suvažiavimo, ku
ris įvyko Budapešte pereitų 
gruodžio mėnesį. Zakrajsek 
pasisakė nesanti komunistė, 
esanti pasiryžusi' kovoti už 
taikos išlaikymą ir todėl jos 
mintys atitikusios suvažiavimo 
siekiams ir su visų slaviškų 
šalių žmonių mintimis, per ku
rias jai teko ' važiuoti. Tik, 
kur Amerikos delegatėms bu
vo progos tose šalyse sustoti, 
jos visur buvusios maloniai 
priimtos, bet iš publikos pasi
pildavę klausimai: “Kodėl 
amerikiečiai rengiatės į karą 
prieš mus?” Tuomet ameri
kietėms reikėdavo aiškintis, 
kad tik Amerikos turčiai su 
Wall strytu priešakyje nori 
karo, bet Amerikos liaudis yra 
priešinga karui ir mus čia at
siuntė, kad pasauline plotme 
pastoti kelią Wall Stryto pa- 
simojimui. Zakrajsek plačiai 
aiškino iš suvažiavimo eigos, 
ką delegatės, suvažiavusios iš 
visų pasaulio kraštų, -raporta
vo. Bet kada mūsų spaudoje 
jau buvo pląčiai rašyta apie 
tai, daugiau čia nekartosiu.

Paskiau išėjo kalbėti Ame
rikos Slavų Kongreso prezi
dentas Leon Krzycki, jau se
nyvas, bet .tvirto sudėjimo 
žmogus. Jis važinėjęs po vi
sas slaviškas šalis ir kalbėjęsis 
su tų šalių darbininkais ir 
aukštais viršininkais. Kalbėję
sis su 'Tarybų Sąjungos pre-* 
mieru . Stalinu apie pusantros 
valandos. Jis kiekvieną savo 
svarbesnį pareiškimą, ypatin
gai prieš tuos melus, ką ko
mercinė spauda ir melagiai 
komentatoriai pila ant Sovietų 
Sąjungos ir ant Rytinės Eu
ropos šalių, atrėmė faktais. 
Krzycki bęgailestingai kriti
kavo prez. 'ĮTum.ano įvezdini- 
mo dieną pasakytą kalbą, ku
rioje jis sakė, kad demokra
tinėse šalyse esą žmonės nusi
vylę komunizmo filosofija. 
“Būtų labai gerai, kad J. V. 
prezidentas nuvažiuotų- į sla
viškas demokratines šalis, pa
matytų tų šalių žmones ir pa
sikalbėtų su tų šalių viršinin
kais, tuomet mūsų preziden
tas gal kitaip kalbėtų” — sa
kė kalbėtojas.

Darbas, kultūra, .tėvynės 
meilė ir- taika, tai 4 pamatiniai 
stulpai, virš kurių šiąndien 
vystosi' nauja slaviškų tautų 
demokratija, — sakė Kržyc- 
kis, — o ką J. V. valdžia kal
ba, apie “tironiją” Rytinės Eu
ropos demokratinėse šalyse, 
tai tik kąd. nukreipti žmonių, 
mintis nuo esamos ekonominės 
depresijos, aukštų kainų ir be
darbės • Tą pačią metodą var
todamas Hitleris įsigavo į "Co.- 
kietijos diktatorius.”
P. P. Rerigiasį Važiuoti 
į WashwgtQną.

Ohio valstijos Progresyvių 
Partija gavo įsakymą iš Cen- 
tralinio Komiteto organizuoti, 
skaitlingą delegaciją vykimui, 
į Washingtoną ant vasario 11 
ir 12 dienų. Ant tų dienų su
valiuos Progresyvių Partijos 
delegatai iš "visos. Amerikos į 
Civilių Teisių- Gynimo Legisla-

tyvę Asemblęją, kurioje bus 
daromi prisirengimai atlanky- 
mo aukštesnių valdininkų, 
kongresmanų, senatorių su 
reikalavimais, kad Kongresas 
išleistų įstatymus: prieš Poli 
Tax, prieš linčą, ‘prieš segre
gaciją, prieš diskriminaciją 
valdiškuose darbuose, už tei

singą samdą ir už civiles tei
ses visiems lygiai. Būtų pri
valumas ir lietuviams pasiųsti 
delegatą.
Drauge Raubiene
Grįžo iš Ligoninės

Draugė Raubiene turėjo ga
na sunkią, bet pasekmingą 
operaciją ir dabar jau grįžo 
iš ligoninės namo, 1203 East 
79th St. Ligonė išpalengvo 
sveiksta, bet jos gydytojas 
yra jai pataręs dar kelias sa
vaites užsilaikyti ramiai iki 
pilnai pasveiks. Todėl, ku
riems laikas pavėlina, privalo
me atlankyti draugę Ęaubie- 
nę. Linkėtina ligonei greito ir 
laimingo pasveikimo. J. N. S.

Detroit Mich.
Iš LLD 52 Kuopos 
Veikimo 1948 Metais

Nesiskaitome.mes kaip vie
ni iš geriausių veikėjų, bet ne 
pro šalį paminėt atliktus dar
bus 1948 metais.

Kuopa turėjo susimokėjusių- 
narių 181. 5 nariai mirė tais 
metais,, bet į jų vietą buvo 
gauta 12 naujų narių.’

Galėtų gaut daugiau, jei^u 
visi nariai bandytų taip, kaip 
mūsų veteranas J. Gugas.

Randasi dar 48 nariai, kuv- 
rie iki šiol nesusimokėjo duo
klių už 1948 metus.

Gal dalinai mūsų keblumas 
esti tame, kad nariai randasi 
išmėtytais ne tik po visus Mi
chigan valstijos miestukus, 
bet turim jų ir kitose valsti
jose, net taip toli, kaip Ar
kansas valstija.

Kuopa surinko duoklių už 
1948 metus $229^55—4' cen
trą. pasiųsta $204.95.

Buvo trys parengimai, nuo 
kurių įplaukė kuopai $18.6,92.

Literatūros buvo pirkta už 
$64.28, bet grįžo atgal už 
parduotą literatūrą tik $55,- 
40.

Nariai suaukąvo. į Literatū
ros Fondą tik $3.35, gal ga
lėjo daugiau, pagal šių laikų 
visko pabrangimą dėl centro, 
bet į tai per kuopą nebuvo 
atkreipta jokios atydos.

Kuopa padarė išlaidų $144.- 
90, į kurių tarpą įėjo pirki
mas vainikų įnirusiems drau
gams ir draugėms. '

Civil Rights Congress tiesio
giniai per kuopą buvo surink
ta $41.70. Prie to nepriskai- 
toma knygose apie buvusį pa
rengimą bendrai su Moterų j 
Pažangos Klubu, iš kurio Ii- j 
kosi pridėta CRC $43.25 pel
no nuo to parengimo ir su
rinkta aukų ant knygutės 
$45. Taip lygiai kuopa neima 
kredito už kitas aukas, kurios 
likosi priduotos į . CRC ant 
tam tikrų blankų, bet vistiek 
surinktos per narius LLD 52- 
ros kuopos. z

Kiti veiklūs LLD 52 kuopos 
nariai su pagalba visuomenės 
2ėlė dėl Progresyvių Pajti-

ąrti $.400. Tą kuopa, ži
noma, sau neprįsiskaito, bet 
palieka garbei narių, kurie 
dirbo tam tikslui.

1948 metus sulaukėm su 
dideliu deficitu savo •’ižde, bet 
1949 metus pradėjom su ba
lansų $72.9.1.

Tikimės, kad 1,949 metais 
padarysime pažangą didesnę, 
nepadarysime deficito litera
tūros klausimu ir vienas ar 
kitas parengimas atneš reika
lingų skatikų, kad bus galima 
ir kitus trūkumus uždengti.

LLD 52 Kp. Koresp.

Managua, Nikaragua. — 
Šio krąsto apsigynimo mi
nistras gen. Anastąsįo So- 
moza įsąkę pąliuosuoti visus 
politinius kalinius, ‘

Pastaruoju laiku įvyko dvie
jų Albertos ūkininkų organi
zacijų bendra konvencija Cal- 
gario. mieste. Konvencijoj da
lyvavo 6,034 delegatai. Abi
dvi organizacijos susivienijo ir 
sudarė vieną organizaciją, ku
ri bus žinoma kaip Albertos 
ūkininkų Sąjunga (Farmers’ 
Union of Alberta).

Abidvi organizacijos turėjo 
55,000 narių. Reikia manyti, 
kad dabar, susijungus abiems 
Organizacijoms, prisidės dar 
daugiau ūkininkų.

Konvencija pasisakė už ko
operaciją su darbininkais ii 
griežtą veikimą už savo in
teresus, jeigu kiltų reikalas, 
įskaitant ir streiką.

Kaip ir Visjujr, buvo ir deši
niųjų elementų, kurių vienas 
norėjo, kad konvencija pasi
kviestą konservatų vadą poną 
Drew, bet delegatai atmetė 
pasiūlymą. Pasiūlymas buvo 
atnaujintas vėliau, bet ir an
tru kartu nepraėjo.

Kvebeko Lyga už Taiką 
pradėjo rinkti parašus Mont- 
reale ir kituose miestuose po 
peticija Kvebeko provincijos 
valdžiai, prašant ją priešintis 
militarinėms sąjungoms, ku
rios galėtų įtraukti Kanadą į 
kitą karą.

Lygai vadovauja Raymond 
Mondor, raštinių ir profesinių 
darbininkų unijos organizato
rius.
j Paris miestelyje, Ontarioj, 
sustreikavo 650 darbininkų, 
dirbančių Penmano tekstilės 
fabrike.

ti uniją.
Aštuoni pikietininkai jau su

imti.
Darbo Progresyvė Partija 

ketina nominuoti savo kandi
datą Wentworth o konstituen- 
cijoj, Hamiltone. Kandidatu 
numatomas S. B. Ryersonas, 
“Francūzų Kanada” ir kitų 
knygų autorius.

Toj konstituencijoj kandi
datuoja David Lewis, CCF 
nacionalis sekretorius, i r 
Frank Leonard, konservatų 
veikėjas, parlamento narys.

Dorise Nielsen, kuri nese
niai sugrįžo iš Europos, pasa
kojo spaudos atstovams, kad 
vakarinio Berlyno žmonės 
praktiškai badauja.

Ji kalbėjosi su Vokietijos 
delegatėmis Tarptautinėje 
Moterų Konferencijoje Buda
pešte, Vengrijoj, kurios papa
sakojo. apie Berlyno gyvento
jų vargus.

Ji taipgį papasakojo, kaip 
britų ir amerikiečių autorite
tai Berlyne neišleido iš savo 
zonos moterų delegačių vykti 
į Budapeštą.

Vokietės papasakojo Niel- 
senienei, kad rusai sutikę duo
ti maistą visam Berlynui, bet 
amerikiečiai ir. britai atmetę.

Tim Buck, nacionalis Darbo 
Progresyvės Partijos lyderis, 
bus nominuotas Trinity kons
tituencijoj, Toronte, kandida
tu į federalį parlamentą, kaip 
nutarė Toronto ir Yorkų kon
vencija.

Numatoma, kad federaliaį
Jie reikalauja pakelti algas 

20 centų į valandą ir pripažin-
rinkimai įvyks šią vasarą ar
rudenį. Kanadietis.

■ ■ ■ 1 -------------------------------------—TU
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LAISVĖS 
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
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 
parengimams. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
gauna visokio pdpierio, kokio tik reikalinga 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.

•a

4 pusi.—- Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Penkt., Vasario 4,1949



ALDLD Reikalai
LLD 1 Apskr. Kuopij Veikla 

ir Uždaviniai 1949 m.

Išklausius apskrities komi
teto raportą ir kuopų atstovų 
pranešimus, pasirodė, kad per
eitais metais gauta 115 naujų 
narių ir suorganizuota dvi nau
jos kuopelės. 19 kp., per eilę 
metų, taip ir pereitais metais 
stovėjo pirmose eilėse naujų 
narių gavime. O tai yra geriau
sias įrodymas, kad prie gerų 
pastangų 
yra progų 
mi.

Tenka
riuos trūkumus mūsų 
Kuopų valdybos, ypač 
riai silpnai kooperavo 
skrities valdyba, nepakankamai
informuodami apie kuopų vei
kimą ir naujų narių gavimą. 
Konferencija kviečia šį trūku
mą pataisyti. Kai kurios mažes
nės kuopos turi silpnus susirin
kimus. Yra kuopų, kurios ne
laiko reguliarių susirinkimų.

ni ūsų 
augti narių

organizacijai
.skaičiu-

priminti ir kai ku- 
veikime. 
sekreto- 
su ap-

Savaime aišku, jei nėra susi
rinkimų, tai nėra ir veikimo. 
Dėl mažesnių susirinkimų nė
ra reikalo svetainės renduoti. 
Susirinkimai tai galima atlikti 
ir privačioje stuboje.. Tai nėra 
perdidelis reikalavimas, kad 
grupelė draugų sueitų bent 
kartą j mėnesį pasikalbėti ir 
pasitart, kas reikalinga atlikti 
jų kolonijoje. Tokie suėjimai 
reikalingi ir iš draugiško taš- 
karegio dėl palaikymo asmeni
nio draugiškumo. Mažesnių 
kuopų draugai, taisykite šį trū
kumą"’

Kita yda buvo ta, kad dau
gelis mūsų kuopų silpnai daly
vavo buvusių rinkimų kampa
nijos pravedime ir abelnai 
tarptautiniame veikime; susi
rinkimuose ir konferencijose.

LLD Palaikymas ir 
Stiprinimas

Nariu duoklių iškolektavimo 
reikalas labai svarbus, šis dar
bas būtinai reikalinga atlikti

llllllllllllllllllllIHIMIIIIIIIlllllUUIlilIlIlII

TELEPHONE
STAGG 2-5043
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KES. TEL.
IIY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABOBIUS

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
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

pirmais metų mėnesiais dėl 
organizacijos ir pačių narių la
bo. Mes žinome, kad LLD Cen
tro Komitetas neturi sutaupą 
ižde. Ypatingai prie šiandieni
nio brangumo, nei neįmanoma. 
Todėl su knygos spausdinimu 
Centras turi laukti iki galo me
tų, pakol didžiuma narių su
moka duokles. Tuo būdu kny
gos negalima gauti iki pabai
gai metų. O tai kenkia kaip 
senų narių palaikymui, taip ir 
naujų gavimui. Pasirūpinkim 
iškolektuoti duokles tuojaus, 
pačioj pradžioje metų, kad an
troje dalyje pusmečio galėtu
mėm gauti naują knygą.
Vajaus Pravedamas už Naujų 

Nariu Gavimą

Sulyg Centro valdybos pra
nešimo, vajus už naujų narių 
gavimą prasideda su 1 d. va
sario ir baigsis su 1 d. gegužės. 
LLD pirmos apskrities konfe
rencija kviečia visas kuopas, 
ypač jų valdybas, pasigaminti 
planą vajaus pravedimui savo 
kuopose. Pasigaminkite sąrašą 
vietos lietuvių, kurie tiktų mū
sų organizacijai. Išrinkit veik
lius draugus bei drauges vaji- 
ninkais. Pasiskirkite sau kvofą, 
kiek naujų narių būtų galima 
gauti. Jei kuopoje randasi at
liekamų knygų, tokias knygas 
duokite naujiems nariams vel
tui. Iššaukit kaimyninę kuopą 
Į lenktynęs naujų narių gavi
me.

Laike vajaus kuopų valdybos 
turi pasirūpinti,. kad bėgamus 
kuopos reikalus sutvarkius 
kuo greičiausia ir kad būtų 
daugiau 
lekcijai, 
biausius 
tokius 
laiškais bei atvirutėm pažangios 
spaudos skaitytojus bei šiaip 
jau kaimynus.

Didesnėse kolonijose, 
linkybės leidžia, rengti 
bas bei prelekcijas, ar 
nio pobūdžio vakarus.

Toliau konferencija 
kad per šiuos metus apskrityje 
prigulinčios kuopos neprarastų 
nei vieno nario, išėmus miru
sius.

Milwaukee, Wis

reikalus
greičiausia

laiko prakalbėlei, pre- 
diskųsijom apie švar- 
šių dienų įvykius. į 
susirinkimus kviesti

kur ap- 
p rakai - 
kultūri

nutaria,

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

LLD Centro valdyba skiria 
geras dovanas pasidarbavusiem 
vajuje, o apskrities konferenci
ja taip pat skiria dovanų.

Konferencija kviečia kuopas 
veikliai dalyvauti ateivių teisių 
gynimo akcijoj. Ypatingai ap
gynime A. Deikienės. Kuopos 
turėtų sukelti lėšų jos gynimo 
reikalui. Reikia siųsti reikala
vimus Imigracijos Departmen
tal, reikalaujant panaikinti ne
pamatuotus kaltinimus.

/ v ezoli uc i j ii, Kom is.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS *
Telcfonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota 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 suteik/ama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

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

Newark 4, N. J. , 
HUmboldt 2-7964

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves^ 
tuviu, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks

iu ra javus 
su ame- 

Rei- 
esant ir

grupių ir 
Iš senų 
naujus 

. lūs ir 
jk sudarau 
llrikoniškais. 
Įkalni 
Ifpadidinu tokio/ 
j dydžio, kokio pa- ;; 
r geidaujama. Tai-/ 

pogi atmaliavoju;' 
įvairiom spalvom. ■.

t

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas G8th St.)
Atsitikime.varduvių,,sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.,

telcfonuokite-:
SI loretoad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLeninore 5-6191
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Egzaminuojant Akis, 
: Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

: Drs. Stenger & Stenger
f Optometrists
< 394-398 Broadway
} Brooklyn, Nk Y. 
■ Tel. ST. 2-8842 (
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ATLEISTA 5,000 ELEKTROS 
DARBININKŲ

United Electrical Workers 
(CIO) apskrities prezidentas 

.Ernest DeMaio išleido 21-no 
puslapio raportą. Jame nu
rodomi, kad Chicagos srityje 
44. elektrinių Įrankių išdirbys- 
tės atleido apie 5,000 darbi
ninkų. Kitos astuonios įmo
nės dirba po mažiau kaip 40 
valandų į savaitę. Kelios kom
panijos, kurių darbininkai pri
klauso minėtoj unijoj, visiš
kai užsidarė negavusios užsa
kymų.

Darbininkai atleidžiami dėl 
to, kad padirbama daug pro
duktų, bet mažai parsiduoda. 
O mažai parsiduoda dėl to, 
kad darbininkai negauna ga
na pajamų Atpirkti produktus, 
kuriuos jie pagamina.

Didysis biznis, lupant 
žmoniškus pelnus, atima 
kimo jėgą iš. darbininkų,
riem ji labiausiai reikalinga. 
“Jeigu mes negrąžinsime 
jiem -tą pirkimo pajėgą, gali
ma laukti ekonominio krizio,” 
sako DeMaio savo raporte.

UEW unija pareiškia, kad 
dar reikės kelti algas, mažinti 
kainas ir pelnus. Valdžia tu
rėsianti -finansuoti projektus., 
kurie bus naudingi "darbinin
kams — aukštesnę socialę ap
saugą, sv.eikatos apdraudę, 
namų statymą ir viešus dar
bus — kas reikalinga išvengi
mui depresijos.-

“Vienas iš artificialių (dirb
tinų) ramsčių mūsų taikos me
tu ekonomijai šiuom tarpu, t'ai 
apsiginklavimo darbai,“ sako 
raportas, “bet Įmes negalime 
tikėtis pastovios gerovės dir
bant dėl karo, vietoje dirbti 
taikos metams 
reikmenis.’ ’

Unija prato Kongreso išleis
ti Įstatymą, kuris aptaksuotų 
viršpelnius, panašiai kaip bu
vo karo metiv, kad sulaikius 
pelnagrobiavimą'.

Pažangieji unijistai sutiks 
su savo vado DeMaio pada
rytomis išvadomis. Dar vie
na išeitis iš tokios padėties, 
kaip man atrodo, tai 
pesnė darbo savaitė,
laikais, kada technika taip 
aukštai išsivysčiusi ir darbi
ninkų jau dabar yra pervir
šis, jau pakaktų dirbti po 30 
valandų 
reikėtų daug didesnių 
negu 
gauna.
turėtų laiko poilsiui, apšvietai 
ir savo šeimai. Unijistas.

Pasisakė prieš Diskriminaciją
Valstijos prokuroras Thomas 

E. Fairchild, kalbėdamas Mil
waukee Urban League 29-nių 
dietų sukaktuvių bankiete pa
sisakė už' State Fair Employ
ment Practices legislatūrą su 
dantimis.

Jis nurodė, kad dabartiniai 
įstatymai neatitinka šių dienų 
gyvenimui ir praktikuojančius 
tą diskriminaciją. nebaudžia. 
“Jei būtų įstatymai su aštriais 
dantimis, jie jokiu būdu ne
kenktų tiems darbdaviams, ku
rie kooperuoja, bet nuo jų nu
kentėtų prasižengėliai, kurie 
diskriminuoja mažumos gru
pes,“ sakė Fairchild.

kad jam patinka
Yorko FEP įstatymai,

ne- 
pir- 
ku-

prašalintų 
ginkluotose

reikalingas

Jis sakė, 
New 
kurie duoda platesnę ir dides
nę galią FEP autoritetams 
tyrinėjime neleistinos diskrimi
nacinės praktikos ir radus to
kią, turi galią ją sulaikyti.

Fairchild nurodo, kad yra 
reikalingi federaliai civilių tei
sių efektyvūs įstatymai, taipgi, 
kad federalė valdžia prašalintų 
rasines restrikcijas iš natūra
lizacijos įstatymų, 
segregaciją šalies
jėgose ir parūpintų, tvirtus fe- 
deralius FEPL (Fair Employ
ment Practices Law).

Nedarbas Didesnis Tarpe 
Negrų

Jis plačiai aiškino, kaip ne\ 
darbas visada yra didesnis ir.' 
algds mažesnės tarpe negrų dėl 
jų'žemo ekonominio stovio. 
Laike pastarųjų kelių metų, sa
kė Fairchild, negrų abelnas už
darbis lyginasi $1,800 j metus, 
kuomet 'baltų apie $3,100.

Jis privedė palyginimus: Ala
bama išleidžia balto studento 
mokslui . Į metus $28 ir tiktai 
$11 ant negro studento. Flo
rida išleidžia $56 ant kiekvie
no balto ir tik $22 ant juod- 
spalvio; Louisiana — $65 bal
tam ir tik $15 tamsiaspalviui.

“Rasinė diskriminacija yra 
viena didžiausių1 naminių pro
blemų mūsų istorijoj. Yra kur

trum
piais

j savaitę, žinoma, 
‘i algų 

šiandien darbininkai 
Bet tada darbininkas

Kėsinasi Išmesti 100,000 
Šeimą

Savininkų Lyga (Property 
Owners League of Chicago) 
stropiai rengiasi protestuoti 
prieš rendų .kontrolę! Lygos ko
vos įrankis būsiąs ‘ masinės 
evikcijos. Savininkai žada 
.įteikti evikcijų* paliepimą apie 
100,000 nuomininkų šioje sri
tyje.

Trečiadienio vakare lygos 
'pildantysis komitetas iš 12 .as
menų laikė susirinkimą tame 
klausime.- Susirinkime sužinota, 
kad jau apie 60 paliepimų Išsi
kraustyti pasiųsta nuominin
kams. '

Panašus judėjimas (išmeti
mas nuomininkų) prasidėjo 
Tulsa, Okla.; praėjusį antradie
nį, ir jau praktikuojama 20 
kitų miestų namų savininkų.

Savininkai sako, laikys savo 
apartmentus tuščius, pakol ne- 
bus atmesta rendų kontrolė. *

ŽOLĖS ARBATOS 
FORMOJE

Valo kraują nuo visokių nešvarumų 60c^ 
Nuo išgąsčio, bemieges, galvos ir spran

do skaudėjimų, ausyse ūžimo ......
Nuo kosulio, dusulio bei astmos ..........
Vyriškumo pataisymui ..........................
Nuo užsisenėjusio kataro, Hay-fcver 

ar rose catharh .....v............................
Sunkių mėnesinių sureguliavimas .......
Bailių arbata 85c. Mostis ..................
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo 

tarpina ir varo laukan akmenėlius
Ncsišlapyk bemiegant ..............................
TRAJANKOS šaknys dėl arielkos .......
Valnija vidurius, labai gera arbata 
Nuo sutukimo .cik kūdyn ..................
Nuo cukrinės ligos (Diabetes) ..............
Nuo užsisenėjusio bronkaitis .................
Nuo ,visokių išbėrimų, pimples ...........
Plaukų tonikas nuo pleiskanų, 

apsaugoja nuo pražilintų ir slinkimo
Nuo surūgusio pilvo, heArtburn ..........
Nuo nemalonaus kvailo i burnos ...........
Nuo vandeninės ir širdies ligų ...........
Nuo neuralgijos, neuraitis ir kitų pana

šių. šita arbata- nei tik užeina kelių 
šioms ligoms, bet ištarpina susuktus 
guzus ant sąnarių vartojant per kokį 
laikų ...................................................... $1.75

Tyra mostis stabdo bile kokį niežulį 
ir galima vartoti bilc kur ............ $1.25

Nuo visokių reumatiškų sausgėlių ........ 60c
Laiškams popiera į Lietuvų su apie 15 

skirtingų pasveikinimų. Tuzinas 40c. 3
tuzinai ,už $1.00.

....Žolės yra sudėtos į pakelius su nurody
mais, kaip vartoti.

M. ZUKA1TIS, 334 Dean Tcrr. 
Spencerport, N. Y.

85c
60c 

$1.25

$1.25 
75c 

$1.25

60c
60c

$1.00
60c
85c
85c

. 75c
$1.00

60c 
85c 
85c 
60c

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

J0HN*A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue * ♦
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen.8-9770

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso ^altorėlis, maldų knyga, paveiks
luotas mišių maldos,' Celuloidos gražiais 
viršais. Tilžės spaudos ..................  $1.75

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

Biblija, su 379 paveikslais, su išaiški
nimu, kų jie ženklina, su apskaity
mu, kų jie reiškiu ....................... .

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

jų kelioųč vienos aplink kitų ..........
Celibatas, noženotų kunigų ......................
Sawlzvolas didis klastorius ......................
Raginis, gražios pasakos .................. .......
Dainų apie 120 įvairiausių ..................
Jonas ir Alcnutė, gražios jmsakos .......
Laimė ir planetų nubūrimai ..............
Naujausia didelė sapnų knyga ...........
Detroito muštynės už dalinimą lapelių 

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

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

ir kiti monologai ..............................
Nojaus Arka, įdomūs skaitymai ......
Keliautojai i Šventųjų žemę Jeruzalę 
Lytiškos ligos ir .kaip apsiųaugot( .......

.Pinigai galvažudžiai ir prie ko jie 
žmogų priveda ................... .’..... ........

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

lyties dalykus su paveikslais ....... $2.50
.Praloto Olšausko gyvenimas su meiluže 

ir jpp pasmaugimas ....  25c
Pę^la, kili' ji yra ir kųin reikalinga?

Su kankinimo paveikslais ................... 35c
Raktas j laimingesnį gyvenimų ........... $1.00
Ragana, gražios apysakos ...................... 35c
Rymo .Popiežius, ar Jis yra tikras 
' Kristaus įpėdinis? ....,............. ..
Velnias kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Kabalas, laimių nilbūrimas ............ .....
Lietuviška gasPadinė, su 450 receptų

M. ZUKAITIE, 334 Dcun Terr.
bpcm-crpurl, N. Y.

75c

$2.25
. 60c

.. 50c 

. 30c 
, 35c 
. 35c 

75c
. 25c 

25c
$1.75

35c 
25c 
25c 
25c
35c 
25c

35c
30c
25c

,35c 
25c 
35c 
35c

25c
25c

$1.50
$1.50

15c.
$1.00

kas lengviau jungti populiarę. 
paramą prieš apčiuopiamą prie
šą, bet kur kas yra sunkesnė 
pareiga ir užduotis organizuo
ti paramą kovojimui prietarų, 
pavydo, neapykantos ir diskri
minacijos.”

Jis toliau nurodė, kad mo
kyklos turi pasiimti daugiau at
sakomybės kovoje prieš prieta
rus. Taipgi pabrėžė, kad tam 
reikalinga geresnė programa 
gerinimui visuomeniškiems san
tykiams, ypatingai toms orga-.sario 6 d., 5 vai. vakare, įvyks^pa- 
nizacijoms, kurios kovoja prieš 
diskriminaciją ir segregaciją.

“Prietarai gelbsti nukreipti 
dėmesį nuo savo pačių trūku
mų ir neatlikimo savo pareigų,”; 
sakė jis. “Labai tankiai asmuo, 
nėra linkęs prisiimti kaltę ant; 
savęs už nepasisek’imus. Reika-, 
linga tam ‘a scapegoat,’ ir turi, 
būti mažumos grupė su mažai 
suprantamais draugijiniais ir 
religiniais Įpročiais ir turinti 
ilgą istoriją pergekiojinio.”

čia Fairchild* savo pasakymą 
taikė fašistuojantiems elemen
tams, kurie už savo silpnumus 
kaltina negrus, žydus ir kitas 
mažumų grupes.

Milwaukietis.

PRANEŠIMAI
I

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 7 d., Liet. Taut. Namo kam
bariuose. Pradžią 7:30 v. v. Visi na
riai prašomi dalyvauti, bus išduotas 
raportas iš Laisvės šėrininkų suva
žiavimo ir iš Lietuvių Namo B-vės 
suvažiavimo. - Geo. 

(29-30)
Shimaitis.

WORCESTER,
Išgirskime svąrbius

MASS.
raportus. Va-

žangijų lietuvių susirinkimas, Liet. 
Salėje, 29 Endicott Št. Kadangi su
dėtinai Literatūros Draugijos abi 
kuopos ir LPB Klubas finansavo 
pasiuntiną vieno lietuvio delegato j 
VVashingtoną, žyg’yj 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

Philadelphia, Pa
Išvyko Floridon

Feliksas Milvidas išvyko Į 
Miami, Fla., atostogoms. Iš
vyko abu su žmona. Mano 
ten apsistoti pas pažįstamus 
Antaną Kaminską, Pau'kštai- 
čius ir kitus.

Milvidas yra senas biznie
rius ir gerai pažįstamas šioj 
apylinkėj. Nuolatinis rėmėjas 
Laisvės ir Vilnies, bei demo
kratinių žygių. Linkiu jiems 
gerai praleisti atostogas.

Geras Draugas-

Berlin.—Amerikine Stan
dard Oil kompanija gavo 
teisę išnaudot žibalo vers
mes vakarinėje Vokietijoje.

Vilijos Choras1 rengia Margumynų 
Vakarą, 6 d.' vasario, 103 Green St. 
salėje, 7:30 v. v. Programa bU8 
įvairi, dalyvaus solistai, kvartetai, 
sekstetai, šokikai. Bus juokų ir mu
zikos. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti. (28-29)

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

Sekmadienį, 
balius. Rengia 
Choro salėje, 
pradžia 2 vai.

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

pralcisti laiką. — Kom. (28-29)

giU, 
nius 
giai

WORCESTER, MASS.
Progresyvių Partijos Liet. Klubo 

susirinkimas įvyks vasario 6 d., 5 V. 
vakaro, Aido Choro salėje, 29 En- 
di 
ir l išgirsti delegatų repqrtus iš 
Washington, D. C., kur įvyko kon
ferencija, dalyvavo 7 
delegatų.

It St. Kviečiame visus dalyvauti 
išgirsti

dalyvavo
- Kom.

tūkstančiai
(28-29)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

6 d. vasario, 4:30 vai. dieną. 735 
Fairmount Ave. Tai sykju su Ben
dro Kom. susirinkimu.' Dar daug 
narių yra negavusių knygos ir ne- 
pasimokėjo duoklių. Taigi, malonė- 
kite dalyvauti. Turime aptarti ir

1 svarbių reikalų. Kom. (28-29) s

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES
KALENDORIŲ

1949 METŲ
Tai nepaprastai turininga įvairiomis 

* informacijomis knyga.
224 Puslapių. Kaina 50c. *

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

, , Persiuntimą apmokame.
Mokestį 50c. galite prisiųsti Jungtinių Valstijų 

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

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

Matthew 
BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir , asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

i

GERI PIETŪS!
Kada norite gėry piety, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisves Name
Brooklyn, N. ¥.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Howes 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. EVergrecu 7-6238

i4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4** *

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)- Pcnkt., Vasario 4,

(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

426 LAFAYETTE ST., 
. • Newark 5, N. J.

Tel. MArket 1-5172

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499



NwYorko^/Z^rZ infos
Kada Ilgai Nematome

Kada dienraščio Laisvės 
skaitytojo, mūsų organizacijų 
nario ar dažnaus mūsų pra
mogų lankytojo ilgai nemato
me, nepadarytume klaidos nu
ėję į jo namus jį atlankyti.

Turtingame svečiais Laisvės 
bankiete susitikau ilgai nema
tytus Mr. ir Mrs. Charles ir 
Mary Brown, Pokalbyje suži
nojau, kad jisai gruodžio mė
nesį

’ ilgai 
ku, 
visų 
ra. jų pirmas išėjimas

turėjo sunkią operaciją, 
sirgo, o jo draugė, a iš

buvo užimta ligonies ii 
šeimos reikalų priežiū- 
šis

į masinį pobūvį, smagų pobūvį 
ne vien dėl to, kad jų sveika
ta pagerėjo, bet’ir dėl to,'kad 
ši pramoga buvo sėkminga. 
Dienraščio patrijotams* Broxyn 
tas svarbu, kaip ir savieji rei
kalai.

Džiaugėsi jie taip pat, kad 
auklėtinė Marytė Zabel su sū
neliu buvo atvykusi iš York, 
Pa., atlankyti juos ir su jais 
į bankietą. R.

Įsikūrė Komitetas 
Kovai Prieš Pony 
Džiūres Sistemą

Kova prieš sistemą rinkimo 
tiktai ponų į džiūres darbi
ninkams teisti gavo naujos 
stiprybės įsikūrus laikinam 
Komitetui for a Democratic 
Jury System. Jis įkurtas pra
ėjusį antradienį įvykusioje 
konferencijoje Hotel Capitol, 
New Yorke.

Įkūrime komiteto dalyvavo 
delegatai - atstovai virš šimto 
unijų ir kitų, organizacijų. 
Išklausę advokato Maurice 
Sugar’io raporto apie tai, iš 
ko sudaroma džiūrė teisti 12- 

•ką komunistų, konferencijos i 
dalyviai stipriai pasisakė prieš! 
tokias džiūres, prie kurių dar-į 
bininkas jau yra 
pirm prasidėjimo 
pats teismas būna 
dija iš teismo.

Greta įkūrimo laikinojo ko
miteto, konferencija nutarė 
saukti platesnę konferenciją 
vasario 14-tą. Vietą paskelbs 
vėliau.

nuteistas 
teismo — 
tik kome-

Uošvis Išmetė Žentą 
Ir Dukterį su 
Šeima iš Buto r

Šj Sekmadienį Pasiklausykite 
Kitos Svarbios Prelekciįos

tik pasigrožėti

SU DAINŲ PRQGRAMA
Ar teatras, daina, grožinis 

šokis ir kitas menas yra ku
riamas mums
ir uždangai nusileidus jį už
miršti ?

Kas ir kokiais sumetimais 
kurdavo ir statydavo visuome
nei pažiūrėti meną seniau?

Kokiais sumetimais menas 
kuriamas ir statomas dabar?

Koks, pagaliau, ar naudin
gas mums yra šių laikų me
nas ?

meno ateitis?
tolygūs klausimai 
ekspertiškų meno

O juos
išmoksta 

grūdą

iš

Gražiai Palaidojo
Steven Augustine

Kokia
Tie ir 

siaiškina 
novų paskaitose,
siaiškinęs žmogus 
atskirti tikrąjį meno 
nuo pelų, tikrąjį branginti, iš 
jo gauti daugiau džiaugsmo, 
o apgaulę atmesti.

Pasinaudokite proga pasi
semti tokiu žinių šį sekma
dienį Liberty Auditorijoje

įvyksiančioje prelekci.įoje apie 
meną, kurią teiks Sidney 
Finkelstein, lektorius apie 
menų> Jefferson Mokykloje, 
mokinančioje virš šimtą, kur
sų (su tūkstančiais mokinių) 
visuomeniniais klausimais.

Finkelstein’o prelekcija apie, 
meną įvyks sekmadienį, vasa
rio 6-tą. Pradžia 3 vai. Įėji-/ 
mas nemokamas. Liberty Au
ditorija randasi kampas At
lantic Avenue ir llOth Street, 
Richmond Hill, N. Y.

Sietyniečiai ir Jeskevičiūtė 
Su Dainomis

x Jei jau klausyt kalbos apie 
meną, tai tuo pačiu kartu pri
tiks pasiklausyt ir paties me
no—dainos, šiai paskaitai pa- 
įvairint pasižadėjo sudaryt
smagią dainų programėlę
grupė Newarko sietyniečių- ir 
Amelia Jeskevičiūtė-Young. , 

Tai bent bus ko pasiklau
syt!

sausio 28- 
ilgokos li- 
in kstų ge
bu vo

esančioje
gre-
For-

Iš Prakalbų Su Svečiais 
Chicagiečiais

Vasario 2-ros vakarą, Liber
ty Auditorijos patalpose, įvy- 

Literatūros Drau- 
kuopos suruoštos 
Kalbėjo svečiai 

Konstancija Abe-

gijos 1-mos 
prakalbos, 
kalbėtojai 
kienė ir Leonas Prūseika iš 
Chicagos.

Konstancija Abekienė savo 
kalbą koncentravo mūsų or
ganizacijų reikalais, stipriai 
pabrėždama reikalą vieningu
mo, centralizuoto, disciplinuo
to darbo. Tas būtina, sakė ji, 
išlaikymui pozicijų audringu 
laikotarpiu ir išauginimui pa
žangiųjų lietuvių • ir bendrai 
liaudies judėjimo į tą milži
ną, kokiu jiš turėtų būti, jei
gu norime mūsų šaliai gerovės 
ir pasaulyje taikos.

Leonas Prūseika pateikė 
įdomių faktų, pamargintų juo
keliais, apie Kinijos liaudies 
nuostabią pirrrtynžangą, apie 
didžiuosius komunistų vado
vaujamų armijų atkariavimus 
pozicijų ir šalies nuo Kinijos 
liaudies engėjų
Atžymėjo to > viso priežastis. 
Priminė, jog prieš šimtą me
tų Marksas lėmė Kinijos ir 
kitiems, tame skaičiuje ir mū
sų šalies liaudies judėjimams 
pergalingą ateitį. Tie moks
liški Markso aprokavimai pil
dosi, tuomį įrodydami mark-

Sausio 31-mą, po. apeigų 
Šv. Marijos bažnyčioje, šv. 
Jono kapinėse Lipo palaidotas 
Steven Augustine, daugelio 
lietuvių pažintas kaipo lietu
viu žentas ir savininkas-dali- 
ninkas Lituanica Square Res- 
toranto, esančio ties to var
do aikštelėj 282 Union Avė., 

f Brook lyijie. Mirė 
tą, ligoninėje, po 
gos, paėjusios dėl 

,dimo. Pašarvotas 
ta ręsto ranto
g i o n ės še r m e n i n ėję.

Liko giliame liūdesyje 
na . Katrina (Bertašiū 
duktė našlės Rožės Bertašiū- 
menės, seniau gyvenusios In
kerman, Pa.) su dviemis ma
žomis dukrytėmis, apie 7 ir 2 
metų. Nors Katrina pati yra 
darbšti ir gabi moteris, jinai 
visuomet buvo velionies savo 
vyro talkininkę ir darbe ir 
biznio vedime, tačiau neleng
va jai bus grumtis su dabar 
padvigubėjusia gyvenimo naš
ta.

. Reiškiame užuojautą ir lin- 
.kime stiprybės.

Augustine buvo dar jaunas 
žmogus, draugiškas asmuo, 
pavyzdingas savo įstaigos ve
dėjas. Ne vien tik šeima, bet

Jonui ir visi su juo dirbusieji ar tu- 
aukų Į re j usieji artimą pažintį dėl jo 
$41.-į mirties likosi labai sujaudinti, 

jo ilgai pasiges .
Dėl savininko mirties ir 

įstaiga buvo virš savaitę laiko 
uždara, atsidaryą. vasario 7- 
tą. R. .

zmo-

Sėkmingas Mitingas 
Stiprintų Civilių 
Teisių Gynimą

Civilėms Teisėms Ginti Kon
greso šaukiamojo masinio mi
tingo sėkmingumas labai 
daug padėtų kovoti prieš ne
ri e m o k r a t i š ką parinkimą 
džiūrės, kuri teis dvyliką ko
munistų vadų.

Nurodydamas svarbą vi
siems dalyvauti tame mitinge 
(St. Nicholas Arena, 69 West 
66th St., New Yorke), kon
gresas įspėja visuomenę neap- 
sigauti manymu, būk teisiami 
tiktai tie 12-ka. Ten teisia
ma visa Amerikos Komunistu 
Partija, visas pažangusis ame
rikinis liaudies judėjimas, vi
sos ' tikrosios darbo unijos, o 
sykiu ir Amerikos demokrati
ja, jos Tdisių Bilius/ 1

f
Bedarbiui Gręsia
Ir Benamystė

Išbuvęs metus ir pu&ę 
darbo, Frank Skolnik, 37

pardavikų.

Dienraščio Laisves

Rengia Dienraščio Laisvės Bendrovė

V asario-February 
25, 26 ir 27

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

ir M. Juš- 
Čepu-lis, A. 
Meškys, S.

sizmo mokslo teisingumą.
Vakaro pirmininkui 

Thpmpsonui paprašius 
lėšoms padengti, sudėta 
50. Aukojo:

Per V. Čepulį 
kienę, po $1: V. 
Dagys, P. Zurba,
Titanis, T. Lisajus, V. Bovi
nas, Arpelia Young, J? Gašlū
nas, J. Siurba, R., E. Mizarai, 
P. N. Bukniai, M. Klimas, A. 
Bimba, P. Venta, J. Bernotas, 
A. Navikas, A. Velička, A. 
Levanienė.

Per O. Čepulienę ir S. Sas- 
ną: J. Weiss .$2.
A. Rainienė, 
A. Bepirštis, 
M. Liepa, G. 
Balčiūnas, A. 
kevičiūtė, J. 
kaitis, D. M. 
Malinauskas, 
Sasna.

Po 50 c.: G. Wareson,' O. 
Titanienė, M. Zeakas, Venc- 
kūnas.

Rengėjai dėkingi visiems 
prisidėjusiems įvykinti šį nau
dingą vakarą. R.

Po $1: A. 
A. Daugėlienė, 
M. Krungliąnė, 
Diržuvaitis, Ch. 
Burba, H. Jes- 
Juška, J. Vini- 

Šoldmskas, A. 
A. Tamm, S.

KAMBARIAI
' Norėčiau su kuom nors mainytis 
kambariais. Gyvenu dvejais laiptais 
viršuje, po dešine, turiu tris kam
barius, garu nešildomi. Man, kaipo 
siuvėjai (dressmaker)' neparanku 
būti tokiuose, kambariuose, nes pri
sieina vėliau padirbėti. Tad norė
čiau mainytis su asmenims, kurie 
turi kambarius ant pat pirmutinių 
lubų, kad nereikėtų lipti j viršų. 
Prašau pranešti man' po sekamu ad
resu: 21 Maujer _S.t., Brooklyne. 
Beje, būtų gerai, kad atsilieptų iš 
Wililamsburgh apylinkės. Atėję po 
tuo adresu, klauskite—Dressmaker.

. . . ■ • • (29-30) '

be 
me

tų, likosi skoloje namo savi
ninkui už sausio menesį. Sa
vininkas pareikalavo ir gavo 
leidimą jį išmesti iš dviejų 
kambarių buto, kurį jis turėjo 
303 W. 15th St., New. Yorke, 
ten buvo išgyvenęs 5 metus.

Skolnik, buvęs vaikystėje 
sužaistas šlaunin, o pastaruoju 
laiku buvęs sužeistas mušeikų 
National Maritime Unijos 
centre, ten pardavinėjant dar
bininkų laikraštį Daily Work
er, karo laiku buvo geras, tu
rėjo darbą. Bet po kąro jis 
buvo vienu iš pirmiausia at
leistų. Tūlą laiką šiaip taip 
galėjo išsiversti. Paskui buvo 
gavęs pašalpos, bet po davi
mo dviem savaitėm darbo, 
jam pašalpą sustabdė, saky
dami, lai jį išlaiką jo seni tė
vai. O kuris 37 metų vyras 
ar moteris norėtų, kad jį mai
tintų tėvai ?

Bedarbis kreipėsi į savo su- 
siedijos komunistų organizaci
ją, kuri pagelbsti jam išsilai- 

fkyti' butą ir gauti pašalpą. 
Mat, jeigu prarastų butą, tuo
met visai prarastų galimybę 
gauti pašalpą, nes benamiams 
neduoda pašalpos.

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.

Penktadieni šeštadieni Sekmadieni
Feb. 25th Feb. 26th Feb. 27th
Įžanga 30c Įžanga 40c Įžanga 40c

Kviečiame visus dalyvauti bazare, išgirsti gražią 
programą, pasišokti prie geros orkestros ir pasi
vaišinti gerais valgiais ir gėrimais.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS . LEIMONAS

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI .

t

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
U—2 dienom Valandos: j6_8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

71 TDD’G P i P 411 GRAND STREET £iUrr O DAU BROOKLYN, N.'Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN '

DEGTINĖS - VYNAI -ALUS

TELEVISION

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, paieškau 

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

(27-29)

Valandos:
Telefonas
EVergreen 4-7729

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per

Albiną
Stripihį 
Permanent Waves 
$■1 50

am- 
mirė vasario 1 d., na- 

407 Marcy Avenue, 
Pašarvotas grab.

354 
Lai-

Peter 
KAPISKAS

bu-Vasario 2-rą New Yorke 
vo 23 laipsnių temperatūra, 
bet Mr. ir Mrs. Antonio ir 
Vienna Lorusso, jų keturi vai
kučiai ir jų rakandai stovėjo 
ant šaligatvio prie namo, ku- 

jie seniau turėjo butą, 
jie skaitė savo namais, 

butas buvo nebe jų 
Lorussos neturėjo kur ei- 

Liuosų kambarių 
as nerenduoja. •_

Lorussos buvo gavę 
barių apartmentą

New Yorke Ilgai 
Štokuos Namų

nėra,

penkių 
pas jo

sios tėvą Achille Falantano, 
su išlyga, kad jisai pats pasi
liks viename iš tų kambarių. 
Jr taip jie tūlą laiką talpinos!. 
Uošvis supykęs ^ant žento, kuo
met tas iš $55 rondos' atskai
tęs $14 kaipo uošvio šėrą mo- 
kesties už elektrą.

Pagaliau, išmestos iš buto 
šeimos pagailo jo dėdė, nak
čiai priglaudė pas save. Ne
sunku įsivaizduoti, tačiau, 
koks gyvenimas bus šešių as- 
meftų* šeimai be nuosavo buto 
Ir kokia našta taps ta šeima 
jų geriesiems priglaudėjams.

. Sukniasiuvių unija — ILGW 
sutikusi iššaukti iš darbo 

Visus unijistus, kurie dirba ne
linijinėse šapose, tuo 
prispiriant savininkus 
Čiau įsileisti uniją.

būdu 
grei-

Citizens’'Housing and 
ning Council sako, kad 
butų New Yorke greit 
baigs, nežiūrint

Plau
sto k a 
nesi- 

viltingiaųsių
pažadų, jeigu jie ir pilniau
sia būtų įgyvendinti.

Tarybos viršininkas Ira Š. 
Robins .sako, kad tiktai 37 
nuošimčiai reikalo bus aprū
pinti, net jeigu sekamais 7 
metais miestas, vąlstijos ir 
Trumano valdžios išpildys sa
vo pažadus ir jeigu privatįš- 
koji statyba veiks visu gali
mu greičiu. Jeigu, bent ku
ris iš tų atsakingų už sta
tybą skyrius atsiliktų, negau
tume nei tų 37'♦nuošimčių rei
kalingų namų.#

Joseph Germani, 70 m. 
žiaus,

Anuose, 
Brooklyne.
Povilo Gusto koplyčioj,
Mar<cy Ave., Brooklyn^, 
dotuvės įvyks vasario .5 d., 
šv. Jono kapinėse. Velionis 
paliko nuliūdime žmoną, dvi 
dukteris ir sūnų. Laidotuvių 
apeigomis ■ rūpinasi graborius 
Gustas.

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

S

UP

PIENAS PO 9 CENTUS—
Jeigu galėjai jo nusipirkti 

antradienį, Coney Islande. 
Pradėjus vietos prekybinin
kams lenktyniuoti numažini
me kainų, tūli krautuvių savi
ninkai pradėjo parduoti kvor
tą po 9 centus, kiti.po 10 cen
tų, kad tik gautų pirkėjų dau
giau už kaimyną.

Juozas Šalčiūnas, 50 metų 
amžiaus, gyvenęs 318 South 
5th St., Brooklyne, mirė va
sario 2 d., Veteranų ligoni
nėje, Manhattan Beach, N. Y. 
Pašarvotas grab. F. W. ša- 
linsko-Shalins koplyčioje, 8402 
Jamaica Ave.. Woodhavene. 
Laidotuvės įvyks vasario 5 d., 
Most Holy Trinity, kapinėse, 
11 vai. ryto.

Velionis paliko nuliūdime 
dvi seseris, Mrs. Margaret U- 
vick ir Mrs. Anna Message, 
taipgi / ir daugiau giminių. 
Laidotuvių apeigomis rūpina
si grab. F. W. šalinskas.

PRANEŠIMAS
RIDGEWOOD, N. Y.

Dr. Martin LUther pavasarinė va
karienė įvyks gegužės 7 d., šapolo- 
Vaiginio salėje, 147 Thames S^.i 
Brooklyne. Prašome kitų organiza- 
ijų įsitėmyti dieną, ir nieko nereng
ti toje pačioje dienoje. — Ačiū. — 
Kom. (29-30)

Peter Kapiskas i

32Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

8
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Swirl Cut

oodoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

LITUANiCA SQUARE 

RESTAURANT 
Steven Augustine & Frank- Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS ŠEKMADIENIĄIS 
r ‘ \ , 1

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
%

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

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

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

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

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

Fashion
Center

sutai-

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

i
Ne tik, kad tai duoda jūsų plaukams I 

švelnią, naturalę išvaizdą... blizgantį 
malonumą, kuris sukelia komplimentus t 
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova- , 
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- (, 
taisymu plaukų ąnt galvos. H

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

Hairdressers

būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

6pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Penktu Vasario 4,1949




