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Kniumnistė ^\nne McCor
mick rašo iš Graikijos sostinės 
ir sako: “Apgaudinėja tie, 

. kurie rašo pranešimus iš Athe- 
nu, bęt nemuša trivogos.”

Aną dieną parlamente mo
narcho-fašistu valdžios karo 
ministras pripažinęs, kad 
“niekuomet pirmiau Graikijo
je nebuvo tokia kritiška pa
dėtis, kokia esanti dabar.’’

Pusė bilijono dolerių Ame
rikos pagalbos, jau išsibaigė. 
Manoma, kad vėl bus prašo
ma kitos pusės bilijono.

Doleriai ir ginklai prieš idė
jas atsilaikyti nepajėgia!

★ ★ ★
Ta mūsų komercinė spauda 

vis dar tebegalvoja taip, jog 
tartum didžioji Kinija tebe
būtų Dėdės Šamo kišenėje. Ji 
negali dasileisti tos minties, 
kad tas liūdnas istorijos la
pas jau parašytas ir turi būti 
pamirštas.

★ ★
The New York Times šne

ka apie maišatį Kinijoje. Ką 
dabar mes darysime su Ki
nija? Kaip susitaikysime su 
komunistų laimėjimu?

Komercinė spauda negali 
suprasti, kad mes jau esamo 
iš Kinijos gražiai išprašyti. 
Mūsų senoji karjera Kinijoje 
negarbingai ipasibaigė su pa
baiga čiango karjeros.

Mūsų politika Kinijoje buvo 
beprotiška. Visi dabar tai 
mato. Gerai, kad ji prilipo 
liepto galą.

Kinijos žmonės ima savo 
reikalus į savo rankas. Mes 
tik galime, jeigu norime jiems

• padėti, palinkėti jiems piP 
niausio pasisekimo .

★ ★ ★
Japonijos valdžia gavo gen. 

MacArthur užgyrimą ir pa
laiminimą iš mokyklų sistemos 
išvalyti komunistus ir komu
nizmą. Taip būsią daroma, 
kaip anais “gerais laikais” 
pries didįjį karą: Kas tiki 
prieš skurdą ir tironiją, tas 
bus paskelbtas komunistu ir 
gaus per galvą!

Bet ar tas sulaikys progre
są ? Labai abejotina.

Nejaugi ponas MacArthur 
nieko neišmoko iš Kinijos?

' ★ ★ ★
Niekas Washingtone nebe

kalba, apie greitą ir pilną 
Taft-Hartley įstatymo atšau
kimą. Pats senatoriui Taft, 
republikonų vardu, tvirtina, 
kad to nelemto įstatymo pasi
liks visi du trečdaliai. Sena
torius Thomas, demokratų 
vardu, prisimygęs teigia, kkd 
tepasiliks truputį mažiau, kaip 
du trečdaliai!

Taip ir išgaravo demokra- j 
tų iškilmingai sudėti rinkimų« 
metu pažadai, kad šis anti- 
unijinis įstatymas kaip bere
gint bus nušluotas nuo žemės 
paviršiu.

★ ★ ★
šeštadienio ryte atsikėlę iš

girdome, kad paskutinėmis 
keliomis dienomis bedarbių 
armija padidėjo 700,000. O 
per visą sausio mėnesį bedar
bių skaičius paaugo visais 
dviem milijonais*

Baisu ir pamislyti. Nejau
gi tai bus pradžia naujos eko
nominės audros?

★ ★
Biznis yra biznis. Prieš jį 

turi nusilenkti visi dievai. 
Prasidėjo derybos dėl parda
vimo 82 metų amžiaus St. Ni
cholas bažnyčios ant 48th St. 
New Yorke. Ant tos- vietos •
pakils dangoraižys.

Bažnyčiai si> visais jos šven
taisiais vietos nebelikę.

★ ★ ★
Anglijos ir Amerikos yal- 

'džios protestuoja, kad į Ven-

NORVEGIJA A Į METANTI 
NEKARIAVIMO SUTARTI 
įsu SOVIETŲ S4JUNGA 

l 4

Šiaurės Atlanto Santarve 
Pavojinga Amerikai, Sako 
Bankininkas - Rašytojas

¥ Metai XXXIX. Dienraščio XXXI.

KARD. MINDSZENTY’UI 
SKIRIAMA BAUSMĖ 
KAIP IŠDAVIKUI

Norvegą Ministras Atskrido j Washingtoną; Tarsis apie 
įstojimą Į Šiaurės Atlanto' Bloką prieš Sovietą Sąjungą

' Washington. — Sovietų 
Sąjunga pasiūlė Norvegijai 
nekariavimo sutartį, kaip 
užtikrinimą, kad Sovietai 
neturi jokio tikslo užpulti 
Norvegiją.

Nepuolimo sutartį Nor
vegijai Sovietai siūlė, atsa
kydami į norvegų valdžios 
pranešimą, kad ji‘planuoja 
įstoti į Šiaurinio Atlanto 
kraštų santarvę, girdi, “ap
sigynimui.”

Kiek pirmiau sovietine 
vyriausybė užklausė Nor
vegiją apie jos intencijas 
link šiaurinio Atlanto san
tarvės. Norvegija “paaiški
no”, kad tokia santarvė bū
sianti reikalinga jos “sau
gumui.” Kartu Norveg. sa- 

‘kė, kad neduosianti • sveti
miems kraštams karinių 
bazių - stovyklų, kol ją kas

užpuls arba gręs užpuolimo 
pavojus.t

Sovietų vyriausybe tuo
met atsakė, kad bile kas ga
li paskleist provokatoriškas 
paskalas, būk Sovietai grę- 
sią užpult Norvegija; tada 
jau ir .būtų duota Sovietų 
priešams karinės stovyklos 
Norvegijoje.

Sekmadienį atlėkė į Wa- 
shingtoną Norvegijos už
sienio reikalų ministras 
Hal. M. Lange su savo pa
dėjėjais. Jie tarsis su Ame
rikos valstybės sekretorium 
Deanu Achesonu apie .sąly
gas dėl Norvegijos įstojimo 
į karinę (Šiaurės Atlanto 
santarvę prieš Sovietus.

Suprantama, jog Norve
gija atmes Sovietų siūlomą 
nekariavimo sutartį.

New York. — žymus A- 
męrįkos bankininkas ir eko
nominis rašytojas James P. 

, Warburg smerkė Trumano 
valdžios steigiamą karinę 
Šiaurės Atlanto kraštų są
jungą; sako, ta santarvė pa
smarkintų “šaltąjį karą” ir 
trauktų į atomines žudynes.- 
Bet nėra užtikrinimo, kad 
Amerika laimėtų karą, ne
paisant atominių bombų.

Warburgas' įspėjo, kad 
Sovietai galėtų suruošt a- 
merikonams ir jų bendrams 
antrą, milžinišką Dunkirką 
— suvaryt juos į jūrą.

Warburgas, todėl, pasiun
tė atsišaukimus į Washing- 
toną 48-niems senatoriams 
ir 60 kongresmanų, ragin
damas juos priešintis kari
niam Atlanto kraštų blo
kui.

KINU TAUTININKU PREMJERAS ATSISAKO 
ARESTUOT KARINIUS KRIMINALISTUS

Jankiai-Anglai Blokuoja 
Rytine Vokietiją

Indija Suvalstybins
Didžiuosius Dvarus

Jisai Kvietė Svetimą Kariuomenę Padėt Nuversti Vengrą 
Respubliką ir Įsteigti Karaliaus Valdžią Vengrijoje

Berlin. •— Anglai-ameri- 
konai visiškai sustabdė pre
kinių automobilių važinėji
mą iš savo užimtos vakari
nės Vokietijos į rytinį, so
vietinį šalies ruožtą; sulai
kė ir važinėjimą iš sovieti
nio ruožto i vakarinę Vo
kietijos dalį.

Milžiniška Rakiety Bandymo 
Stovykla Australijoje

Adelaide, Australija. — 
Čionai tinėje apskrityje į- 
rengta didžiulė Anglijos- 
Australijos stovykla rakie- 
tiniams lėktuvams bandyti. 
Stovyklai paskirta 3,000 
ketvirtainiu mylių plotas, 
kurin uždrausta pašali
niams žmonėms įeiti. Galu
tinas karinių bandymų sto
vyklos įtaisymas 
$200,000,000. ’

Bombay, Indija. — Indi
jos valdžia nusprendė per- 
imt j šalies nuosavybę Hy- 
derabado kunigaikščio dva
rą, turintį 7,000 ketvirtai
nių mylių žemės; ketina su
valstybinti ir kitų didžiųjų 
dvarinink. žemes Hyderabad 
de, bet žada jiems už tai 
atlyginti pinigais.

Kol Anglija viešpatavo 
Indijoj, Hyderabadas buvo 
savivaldinė kunigaikštija. 
Vien iš savo dvaro kuni
gaikštis gaudavo S milionus 
dolerių pajamų per metus.

Kanton, Kinija. —Kinijos 
tautininkų premjeras Sun 
Fo pareiškė, kad jie atmes 
komunistų reikalavimą —a- 
reštuot ir nubaust diktato
rių Čiang Kai-šeką, patį 
Sun Fo ir kitus karinius 
kriminalistus. Esą, kol ko
munistai atšauks šį reikala
vimą, tol tautininkų armija 
priešinsis komunistam- liau
dininkam.

Kalbama, kad. jeigu Či
ang Kai-šeko pavaduotojas, 
vice -"prezidentas Li Tsung- 
jen sutiktų areštuoti mini
mus karinius piktadarius, 
tai premjeras Sun Fo va-

do vau tų karui, prieš liaudi
ninkus.

Tūkstančiai Komunistų 
Persikėlė per Yangtze
Peiping, Kinija. — Keli 

tūkstančiai liaudininku -ko
munistų kariuomenės jau 
persikėlė iš šiaurinių Yang
tze upes krantų į pietinius. 
Tautininkai ruošiasi pastot 
komunistam kelią į pietus 
nuo Yangtze.

Komunistu liaudininkų 
valdžia senojoj sostinėj Pei- 
pinge priėmė 1 atlėkusius 
tautininkų pasiuntinius į 
taikos derybas.

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų liaudies teismas šį 
antradienį paskelbs bausmę 
kardinolui Mindszentv’ui, 
kaip tėvynės išdavikui. Val
džios prokuroras reikalavo 
baust jį mirčia, ypatingai 
už tai, kad kardinolas kvie
tė karinę svetimų kraštų 
talką (amerikonų, anglų) 
nuversti Vengrijos Liaudies 
Respubliką ir’ užsodinti jai 
karalių Otto Hapsburgą, iš 
karališkos austrų veislės.

Bet buvo lemiama, jog 
kardinolas taps nubaustas 
ilgais metais kalėjimo.

Kardinolas Mindszenty 
teisme prisipažino kaltas 
šnipinėjimais ir kitais veiks
mais prieš respubliką, bet 
mėgino išsigini, kad neva
dovavo, suokalbiui dėl res
publikos sunaikinimo.

Naujo Arkivyskupo į 
Įkurtuvės Varšavoj

lėšuos

Už Demonstraciją įkalinti 
1Q Lebano Komunistą

Beirut, Lebanas. — Čia 
nuteista 10 komunistų kalė
ti du mėnesiu už tai, kad jie 
dalyvavo demonstracijoje 
nernai rudenį. Demonstra
cija įvyko, kuomet susirinko 
Jungtinių Tautu Švietimo-- 
Kultūros komisija.

kardinolo Mindszenty 
nebuvo įsileisti oficia- 
valdžių atstovai. Jie 
bylą sekti ir daboti,

grijos 
teismą 
! ūs tų 
turėję
kad vengrai nenuskriaustų jo 
Ekscelencijos.

Bot kaip tik šiuo tarpu New 
Yorke yra teisiama dvylika 
komunistų. Kažin ką pasa
kytų mūsų vyriausybė, jeigu 
ta pati Vengrija 'pareikalau-* 
tų įsileidimo oficialaus tos ša
lies valdžios atstovo sekti by
lą ir prižiūrėti, kad šie tei
siamieji nebūtų nuskriausti?

Amerikiečiai turi gražų 
šakį: “Kas tinka žąsiai, 
ka - ir ’žąsinui.“

po
lin

Vokiečiu Soc.-Demo- 
kratai Giriasi Šnipavimu

Berlin. — Vokiečių so
cialdemokratų vadai anglo- 
amerikinėje vakarinėje Ber
lyno dalyje gyrėsi, kad jie 
palaiko plačiausią šnipijadą 
rytinėje, Sovietinėje Vokie
tijos srityje.

Tie socialde m o k r a t ų 
Šniukštai neša anglam-ame- 
rikonam šnipiškas savo pa
sakas siu karine agitacija 
prieš Sovietus.

SYRIJA NENORINTI 
DERYBŲ SŲ IZRAELIU

Damaskas, Syrija. —Tei
giama, kad Syrija ir Leba
nas šaltai žiūri į Jungt. 
Tautų tarpihinko Buncįe’s 
pakvietimą eiti į paliaubų 
derybas su Izraelio valsty
be.

Slaptingieji Amerikonu 
Manevrai Sibiro Pašonėj

Tokioj — Amerikos 
mija, oro jėgos ir karo lai
vynas daro plačius manev
rus Aleutų salose ir aplink 
jas, netoli sovietinio Sibiro. 
Aleutuose įvestas, griežtas 
karo stovis; manevrai lai
komi didžiausioj slaptybėj.

ar-

Royall Japonijoje
Plūsta Sovietus

Smunka Angly Biznis 
Užsienio Rinkose

Tokio. — Amerikos armi
jos sekretorius Royall, lan
kydamas Japoniją, baugina 
jos žmones ir kitas Azijos 
tautas Sovietais.

Viešoje savo kalboje jis 
pasakojo, kad Rusija tuos 
žmones “tik pavergtų ir nie
ko gero jiem neduotų.” Ro
yall nukalbėjo, būk Sovietai 
laiką “vergiškų darbų sto
vyklose net 12 milionų žmo
nių”, esą,' “daugiausia iš 
draugiškų Rusijai kraštų.”

Panašiai Royall. šnekėjo, 
nuvykęs ir į amerikonų už
imtą pietinę Korėjos pusę.

5 Miliūnai Bedarbiy 
Jungtinėse Valstijose

Washington. — Valdžios 
cenzo biuras pirm keleto 
dienų paskelbė, kad dabar 
esą 2,700,000 bedarbių Jung. 
Valstijose. 700,00Č jų prara
do darbą pirmą j ame šių 
metų mėnesyje.

Bet iš tikrųjų šiandieni
nis bedarbių skaičius siekia 
5,000,000; kaip teigia neval- 
diški pranešimai. ' x

Valdžois agentai keistai 
skaičiuoja, bedarbius. Jie 
klausia tiktai: Ar dabar ieš
kai darbo?

Jeigu vyras ar moteris 
atsako, jog neieško, -tuos 
valdžios pasiuntinys skaito 
dirbančiais.

O tarp tuojaus neieškan-1 
čių darbo yra milionai tokių 
žmonių: darbininkai, kurie 
buvo “laikinai” paleisti iš 
darbo ir tikis sugrįžti; šei
mininkės, kurios pirma 
dirbdavo, o šiuo tarpu netu
ri darbo; karo veteranai irri darbo; karo

London. — Anglijos 
džia viešai skundėsi, 
nusmuko jos dirbinių par
davinėjimas užsienio rinko-’ 
se; sako, atgyjanti Vokieti
jos ir kitų europinių kraštų 
pramonė pigiau pardavinė
ja savo dirbinius užsienyje 
ir pastoja kelią ąnglų tavo- 
rams.

Šveicarija ir Amerika pa
skutiniu .laiku atšaukė duo
tus Anglijai dirbinių bei 
medžiagų užsakymus.

Bet Anglija, pataikauda
ma Amerikai, atidėlioja^ 
orekybos sutartį su Sovietų 
Sąjunga. ; .

vai-, 
kad

Mieli. Demokratai Pri- * 
ima CIO Kandidatus

Grand Rapids, Mich. — 
Michigano demokratų kon
ferencija užgyrė CIO unijų 
statoųius kandidatus seka
miems tos valstijos - rinki
mams. Kai kuriuos savo 
kandidatus demokratai bu
vo iš anksto paskyrę, ir 
CIO vadai pasižadėjo remti 
juos. “Ranka ranką mazgo- • n Ja-.,

A ............................ ’
l

London.— Jungtinių Tau
tų ekonominė komisija pra
nešė, jog Sovietų Sąjunga 
pernai pagamino daugiau 
plieno, negu bet kuri kita 
šalis Europoj.'

, k .

Washington. ,— Daug 
Kongreso narių nusigandę, 
jog praeitą savaitę taip nu
puolė serai New Yorko ir 

/Chicagos biržose.

ki ti jauni vyrai, kurie 
ką iš mokyklų išėjo.

tik

Varšava. — Sekmadienį 
įvyko iškilmingos arkivys
kupo Stefano Wyszynskio 
įkurtuvės Varšavoj. Jis už
ėmė vietą velionio kardino
lo Hlondo.

Susirinkusi didžiulė mi
nia giedojo: “Dieve, laimink' 
mūsų laisvę”., Komercinė 
spauda rašo, jog daugelis 
klerikalų . minioje savaip 
traukė: “Dieve, sugrąžink 
mums laisvę”.

Arkivyskupas sakė, kad 
jis “gins tautos garbę, tei
sybę ir taiką.”

Šalčiai Numarino 570 
Vakarinėse Valstijose

Chicago. — Nuo naujų 
metų iki šiol žuvo bent 570 
žmonių per šalčius ir pūgas 
Nebraskoj, Nevadoj, Idaho 
ir kitose vakarinėse valsti
jose. Tūkstančiai galvijų 
padvėsė ganyklose.

Sekmadienį ir pirmadienį 
vėl šėlo snięįų audros Ore
gone, Wyominge, Idahoj ir 
kitur vakaruose. Tapo už
pustyti keliai, kuriuos armi
jos “buldozeriai” buvo ap
valę.

Audringi lietūs siaurinė
je Californijos dalyje sus
tabdė pravažiavimą dauge
liu vieškeliu.

New York. — Bovelnos 
serai Wall Str y te nusmuko 
39-48 punktais.

Sovietai Daugmeniškai 
laviną Civilius Lakūnus

Komerciniai „ New Yorko 
laikraščiai sakosi gavę žį- 
nių,. kad pernai Sovietų Są
jungoj buvo suorganizuota 

, 32 tūkstančiai grupių darbi
ninkų "ir kolektyvinių ūki
ninkų lavintis į civilius 
kūnus.

la

Dokumentai, sučiupti kar
dinolo palociaus rūsyje, jo 
paties ranka rašyti, liudija, 
kad jis buvo vadas sąmoks
lininkų prieš respubliką, 
kenkėjų- sabotažninkų, juo
dosios rinkos šmugelninkų 
ir karinių šnipų, kurie vei
kė prieš respublikos val
džią ir kvietė svetimus kraš
tus užpult ją ir sunaikint.-

Mindszenty’o bendras ta
me sąmoksle buvo ir New 
Yorko kardinolas Spellma- 
rtas, kaip nurodinėjo,• res
publikos prokuroras. Jis 
aikštėn iškėlė Spellmano su
sirašinėjimus su Mindszen- 
ty’u ir pinigų čekius,, ku
riuos Spellmanas atsiuntė 
jam.

(Kard. Spellmanas,. saky
damas pamokslą šv. Patri- . 
cko katedroj New Yorke, 
sekmadienį, skelbė kryžiaus.. ■ 
karą prieš tokias, esą, “be
dieviškas, komunistin.” val
džias, kaip Vengrijoj. Spell- ‘, 
manas šaukė: “Sukilimas 
prieš tironus yra paklusnu
mas Dięvui!”) • CW

Teismas prieš kard. Mind
szenty buvo viešas. Jį tėmi- 
io amerikonai Associated • * 
Press ir United Press ko- • 
respondentai ir įvairių kitų 
kraštų reporteriai.

Plečiasi Slaptas Judėjimas 
Vakarinėje Vokietijoje

Berlin. — Teigiama, kad* 
kairesnieji vokiečiai krikš- . >/ 
čionys demokratai sykiu su 
komunistais platina slaptąjį 
savo judėjimą vakarinėje 
Vokietijoje. Jie reikalauja, ; 
'kad būtų įkurta viena de
mokratinė valdžia ištisai 
Vokietijai, kad talkininkai 
greit padarytų taiką su Vo
kietija ir ištrauktų savo ar
mijas.

(Tatai jau kartotinai siū
lė Sovietų Sąjunga.)

. M
Maldos už “Dolerius, Tankus 
Ir Karines Žudynes”

Budapest Vengrija. — 
Vengrų radijas sakė, jog, 
New Yorko kardinolas 
Spellmanas ir kiti aukštieji 
katalikų vadai užsienyje, * 
užtaraudami išdav. vengrų 
kardinolą Mindszenty. iš 
tikrųjų meldžiasi už “dole
rius, tankus ir už karo žu
dynes prieš demokratiją.”

NULIŪDĘ ANGLAI
London. — Anglijos libe- . . 

valų laikraštis Manchester 
Guardian rašo, kad anglų 
ūpas per daug žemai nu
puolęs; sako, “Sovietų po- A 
hės linksmesni.”

šanghai, Kinija.— Kinų 
komunistai leido prekiniam 
Amerikos laivui įplaukti į 
Tientsino uostą Tangku.

ORAS.—šalta giedra.

t ‘
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William Rust
Š. m. vasario mėnesio 3 dieną Londone mirė William 

Rust, londoniškio Daily Workerio redaktorius. Jis mirė 
tesulaukęs-tik 45 metų amžiaus. Velionis dalyvavo Bri
tų Komunistų Partijos politinio komiteto, kurio jis buvo 
nariu, posėdyje. Ten jam beesant, pratrūko smegenyse 
kraujagyslė. Nugabentas į Cross ligoninę, ten Rust’as ; 
neužilgo ir mirė, palikdamas liūdesyj našlę Tamarą ir 
tūkstančius draugų, su kuriais jam teko veikti.

William Rust buvo dar jaunas vyras, bet jau gražiai i 
pasižymėjęs darbininkų judėjime savo darbais. Jis buvo' 
žinomas ne tik Didžiojoj Britanijoj, o ir visame plačia-1 
me pasaulyje.

Velionis buvo vienas Britų Komunistų Partijos kūrė
jų; jis buvo pirmasis Britų Komjaunimo Sąjungos sekre
torius.

Ispanijos karo metu Rust nuvyko Ispanijon ir buvox 
vadu Britų Batai i jone, kovojančiame prieš fašistus.

William Rust buvo gabus žurnalistas, sumanus orga
nizatorius, drąsus 1/ovotojas dėl šviesesnio rytojaus dar
bo žmonėms, taipgi akylus politikas ir marksistas, 
mirtis — didelis smūgis visai Britanijos progresyvei 
suomenei! •

700,000 Bedarbių per Vienų iVlenesį
Federalinio Cenzo Biuras skelbia, jog tik per vieną š. 

m. sausio mėnesį iš darbo buvo paleista 700,000 darbi
ninkų. Taigi, bedarbių skaičius padidėjo, užuot mažėjus, i

Kiek šiandien Jungtinėse Valstijose iš viso yra beda-r-i 
bių, niekas tikrai negali pasakyti. Bet jų bus jau kele
tas milijonų. | .

Dabar klausimas: kaip viskas “seksis” toliau?- Didės' 
nedarbas ar mažės?

Visokių yra |Spėjikų. Vieni tvirtina, būk nedarbas už j 
keleto mėnesių

Vienas dalybas yra aiškus: tūlos darbo unijos, kurios 
buvo galvojusios apie reikalavimą pakelti jų nariams al
gas, jau “pake 
yra rūbsiuvių

Jo

“Jūs Darysite Tai, Ką Aš 
Liepsiu Jums Daryti..

Iš tikrųjų kunigas Kru-’ 
pavičius ir visa klerikalų 
partija* buvo Smetonos ne 
tik skaudžiai slivilta, bet ir 
apgauta. Juk jie taip ščy- 
rai padėjo Smetonai ir Vol
demarui apsidirbti su liau
dininku r socialdemokratų 
valdžia. Juk argi jie ne plo
jo rankomis, kai Smetona 
šaudė Lietuvos Komunistų 
Partijos vadus? Už tai Kru
pavičius ir jo kolegos tikė
josi iš Smetonos tiesiog am
žino dėkingumo ir labai žy
maus vaidmens jo diktatū
ros aparate. Bet Mauras 
atliko darbą, Mauras eina 
laukan: Barzdotas Smetona 
barzdotą Krupavičių pastū
mė nuo valstybės lovio. Už 
tai jam klerikalai negali do
vanoti. Bačiūno maldavimas 
susimylėjimo ant Smetonos

rai Bačiūnas Dirvoje įrodi
nėja, kaip pabažnus, kaip 
dievobaimingas kruvinasis 
Lietuvos diktatorius buvęs. 
Jis rašo:

Jie gyveno pas mane 5 
mėnesius ir gerai juos paži
nau. Aš Įsitikinau, kad jie 
sekmadieniais rūpestingiau, 
nei daugelis kitų, kurie lai
ko save gerais katalikais, 
stengdavosi lankytis bažny
čioje mišių išklausyti. Aš 
Įsitikinau, kad jie ir penk
tadienio pasninką išlaiko — 
ne dėl pasididžiavimo, ne 
dėl pasirodymo prieš kitus, o 
kaip tikrai praktikuojanti-eji nelaimingosios dūšios nieko 
katalikai. Aš girdėjau, kad nebepagelbės.
taip buvo ir Lietuvoje, 
A. Smetona prezidentu 
vo.

As atsimenu, kaip p. Sme
toniene, grįžtant mums iš 
Floridos, buvo susirūpinusi, 
kad mes patekom Į ne labai 
saugu vagoną. Bet ji čia

kal'| Nejaugi to nesupranta 
JU"į Bačiūnas ir Rastenis?

jo maldą, kad kelionė lai
mingai pasibaigtu. Florido
je p. Smetonienė visada lan- 

mano 
pasa- 
Sme-

rydavo bažnyčią su 
žmona, Tą pat galiu 
Ryti ir apie jaunuosius 
tonus.

norite*, bet aš kitaip to ne
suprantu, kaip tik taip, kad 
toji šeima — Įsitikinę, prak
tikuoją katalikai. (1)., vas.

Bet, matyt, nė tas pabaž- 
j numas Smetonai nepagelbė- 
i jo pasilikti Lietuvos dikta- 

„ . . .. i toriumi. Kai liaudis’pasiju
ke savo nuomonę. Viena is tokių unijų idino> Smetona su visomis 
Amalgajneitų unija. Panašiai darys ma]domis ir visais poteriais

išnyks, o kiti — būk jis prasiplės.

“VANDENĮ DRUMSKIME 
BENDRAI...”

Chicagos Vilnyje L. Jo
nikas rašo:

Bene kurioj tai e van geli j o- 
-,je pasakyta, jog kartais ir 

iš kūdikio burnos išeina žo
džiai išminties.

'Kaip lygiai anądien išmin
tingai nušnekėjo “Vienybės“ 
leidėjas Juozas Tysliava.

Pažymėjęs tą faktą, kad 
susibarusios bendram frontam 
“keturios srovės,“ aukas ren
ka kiekviena i savo kapšį, 
Juozas rašo:

“Vandeni drumskime ben
drai, bet žuvis 
atskirai.” i

Nors Tysliava 
perlą kredituoja
nikūi,“ bet pats būdamas tu 
vandens drumstėjų aktyviu 
nariu, nepadarė klaidos bent 

■ sykį teisingai apibūdindamas 
‘keturių srovių“ tikslus.

Taip dabar tarybininkai 
sušilę ir darbuojasi: varv 
denį drumsčia, Amerikos 
lietuvius pjudo viepus 
prieš kitus, nuodija jų pro
tą fašistiniais nuodais ben
drai, o dolerius iš apgautų 
ir sumulkintu žmonių šluo
ja kiekviena srovė sau į ki
šenę. •'

kų Bažnyčios ateitimi ‘Kini
joje.

Šiaurinėje Kinijos dalyje, 
kur įsigalėjo komunistai, 
Bažnyčios vargai padidėjo, 
lygiai kaip pagarsėjo kan
kinių skaičius.

Ark. Povilas Yu Pin, vyk
damas Kinijon, užsuko Ame
rikon, atsilankė pas prez. Tru- 
maną Vašingtone sausio mė
nesio gale. Jis . prašęs ne 
vien užuojautos nekaltai žu
domiems Kinijos katalikams, 
bet realios pagalbos prieš at> 
slenkantį vergijos siaubą.

Vadinasi, arkivyskupas 
Povilas Yu Pin ieško pagal
bos svetimose valstybėse. 
Nori, kad Vatikanas ir Wa- 
shingtonas įsiveržtų Kini
jon ir apsidirbtų su išsilais
vinusia liaudimi. Juk tai yra 
bjauri šalies išdavystė.

O kai ateis ta diena, kai 
šis arkivyskupas atsidurs 
prieš liaudies teismą, kaipo 
šalies išdavikas, kaip atsi
dūrė Vengrijos kardinolas 
Mindszenty, pamatys i t e, 
kaip tas pats Draugas jį 
šventuoju laikys, nekalčiau
siu avinėliu vadins, 
Kinijos komunistus.

keiks

gaudykime

tą išminties
“tūlam ei-

kitos darbo unijos, nepaisant to, kad pragyvenimo pro-: turėjo nešdintis Vokietijon 
dūktai dar vis labai brangūs ir darbininko gyvenimo ly-1 J)as Hitlerį ant burdo.
gis ne kyla, bet eina žemyn. i Neigi šis Bačiūno “ati-

Taigi džiaugtis nėra kuo! į dengimas” įtikina mūsų
------------- --------- - . ; brolius klerikalus, kad jie

‘ Netaiklus Šūvis Teherane j taip šventai, kaip Bačiūnas
Fotografistas-reporteris, šovęs į Persijos-Irano šachą, i d1 kiti smetonininkai, turėtų 

matyt, buvo labai nervtiotas, dėl to ir nepataikė į taikik
lį. Šachas išliko gyvas tik menkai pažeistas, o tuo pačiu 
sykiu reporteris - šovė j As veikiausiai turės atsakyti savo 
gyvybe už pasikėsinimą ant karaliaus gyvybės.

i gerbti atmintį apie. Smeto
ną. Kunigų Draugas sako, 

5 jog tai nesvarbu, kad Sme- 
Dona bažnyčion nueidavo ir 

Šiuos žodžius rašant, sunku pasakyti, kuriais moty- P^erius sukalbėdavo. Algi 
vais pasikėsintojas paleido šūvi i šacha Mohamilieda Ri- poteriai klenka ams

- 11 r 1 “ hn f Vickn nnctarn nnhrikti •zą Pahlevį.
Spėjama, jog šūvis buvo paleistas dėl to, kam šachas 

taip lengvai pasiduoda britų imperialistams,' turintiems 
Persijoje aliejaus šaltinių koncesijas.

Kaip žinome, prieš atentatą Persijos studentai buvo 
surengę protestų eisenas prieš krašto parlamentą. Stu
dentai reikalavo atšaukti aliejaus koncesijas iš britų.

O gal šovėjas ryžosi'suvesti kitas sąskaitas su kara-' 
liumi? ^įįį

Netolima ateitis visa tai parodys.
O šiuo tarpu galima tiek pasakyti: individualiniu te

roru nieks nieko gero nepasiekė, nepasiekė ir persas fo- 
tografas-reporteris,‘paleidęs keletą netaiklių šūvių į Pah- -

Žala, Kurios Nie kas Neatitaisys
Kanadiškis Liaudies Balsas rašo-:
“Vokiečių clenacifikacijos teismas paleidžia iš kalėji

mo vieną po kito yisus Hitlerio draugus, kurie išliko gy
vi. Seniau, išleido Šachtą, dabar išleido Papeną ir Fričą, 
buvusius Hitlerio sėbrus ir užėmusius aukštas vietas. La
penas, kaip žinia, buvo kancleriu, kada Hitleris paėmei 
galią. Paskui jis buvo pirmuoju jo diplomatu. Fričas bu
vo propagandistas.

“Tiesa, Papeno teisės žymiai aprėžtos, bet ilgai ne
truks kol jos bus atsteigtos. Iškarto buvo gal perdaug. | 
Panaikinti bausmę, sugrąžinti konfiskuotą turtą ir visai 
kita — perdaug. Teises jis ‘išsikovos.’

“Šitokie žingsniai savo laiku skaudžiai atsilieps. Euro
pos žmonės pamatys, kad amerikįečiai ir britai yra na
cių prieteliai. Jie dar griežčiau kovos už tai, kad fašiz
mo ir nacizmo laikai negrįžtų. O šioj kovoj jie vadovy
bės, ieškos ne amerikieč.ių ar britų demokratuose ir so
cialistuose, o komunistuose. Japonija yra gebąs pavyždis; 
Teitai žmonės jau įsitikino, kad amerikiečiai bando at
statyti senąją Japoniją su HirohitU priešakyje.

“Bandymas atstatyti nacius Vokietijoj, hirohitinius 
imperialistus Japonijoje, olandiškus pavergėjus Indone
zijoje ir kitur suterš demokratijos vardą visame pašau-1 
lyje. Tas padarys vakarams tokią žalą, kurios niekad nie- 

I kas neatįtaisys.”

bu? Viską nustato politika: 
o politikoje Smetona su kler 
rikalais sugyvendavęs ne
kaip. Tvirtai 'įsidrū tinęs 
Kaune, Smetona ir katalikų 
mokyklas persekiojęs, ir or
ganizacijas uždarinėjęs, ir 
laikraščius cenzūravęs. To
dėl jam jokio griekų atlei
dimo'negalį būti ir nebūsią 
(Draugas, vas. 1 d.).

O KAI TAS ARKIVYSKU
PAS ATSIDURS IŠDAVI
KŲ SUOLE PRIEŠ 
LIAUDIES TEISMĄ?

Draugas, rašo ir džiaugia
si: ' ■ '

Nahkfn'go arkivyskupas Po
vilas Yu Pin buvo Romoje ir 
kalbėjosi* su popiežium Pi
jum XII. Visi Kinijos vys
kupai yra susirūpinę Katali-

AR KANADOS KLERIKA
LAI EIS IŠPAŽINTIES 
PAS KARDELĮ?

Už visus Montrealio kle
rikalų nusidėjimus J. Kar
delis žada atleisti, jeigu tik 
jie pasitaisys ir.sugrįš prie 
dvasios šventos. Jų esą vi
siškai ngdaug, viso labo tik 
penkiolika, bet jiems esą 
vietos jo plačioje širdyje. 
Jis rašo:

“Bet.. . man gaila ir tų 
15-kbs. Juk Kristus pasigai
lėjo vienos paklydusios ave
les, — tai noriu tikėti, 
kad sekančiame susirinkime 
galėsiu pasidžiaugti ir aš, 
kad ir tos 15 sugrįš prie 
teisėtumo ir vien y b ė s ’ ’ 
(Naujienos, vas.' 2 d.).

J. Kardelis — Kristus! Jis 
dar geresnis už patį Kris* 
tų. Kristus pasigailėjo tik 
vienos paklydusios bu rintės, 
o Kardelis susimylės net ant 
15-kos aveliu! Tik klau
simas:' Ar Dr. Daukša ir jo 
kolegos sutiks žemai nusi
lenkti Kardeliui išsispavie- 
doti ir prašyti nuodėmių 
atleidimo?

Apleido Seimą Anglas, 
kaltinamas liz Kyšius

London. — Apleido Ang
lijos seimą darbietis 'val
džios narys John W. Bel
cher. Jis buvo kaltinamas 
už kyšių ėmimą iš didžiųjų 
bižnių .ir pHsipažinO, kad 
‘’‘netinkamai elgėsi.”

ra^angaudžių ekspedicija, žinoma kaipo CartWfell Ncairieriki- 
autatydirio iš parėigy tris University of Washington pro

Phillips ir Joseph Būttfer\vbrth, sakosi 
O trečiasis, Ralph Girundlach, sakė, jog niekas ne-

Washingtoho valstijos 
rthi Vėiksrrtū Kornilctas, 
fėsdriUs. Du iš ju (iš kairės), Hčrbčrt J 
esą nariais kdrtiunistų partijos.
gali įrodyti jd buvimo ar hebuvimo komuhistu. Didžiurria šUdai'iUsių fakulteto ko
mitetą tiems profesoriams tyrinėti raportavo, kad “mokytdjavinio. atžvilgiu pas 
juds nerado klaidbs.., buvo tinkami... ir tikslūs hnokytojai.’^ PrOtestU'ddahias prieš

atstatymą tų trijų, rezignavo profesorius daktaras Thomas J, Cook.

Tai žodžiai, paimti iš pa-1 klausia, kuriais galima ge- 
reiškimo, padaryto teigėjo Iriau pasitikėti? Vienas są- 
Medina dvylikos komunistų Į rašaę susideda iš “anglo- 
advokatams. Kaip pasirodųj saksiškų” pavardžių, o ki- 
apsigynimo advokatai pa-! tas — iš itališkų, žydiškų 
reikalavo, kad pavieto raš
tininkas pristatytų rekor
dus, kurie parodo, kaip ren
kami piliečiai, kurie tarnau
ja džiūrėje. Jie pareiškė, 
kad jie “spirsįs” už tą savo 
teisingą reikalavimą. ^Teisė-’. 
jas užpyko ir pasakė:

“Aš vedu ši teismą, tuo 
būdu nesakykite man jūs 
spirsites už tai, ką jūs da- | 
rysite. Jūs darysite tai, ką .Spencer 
aš liepsiu jums daryti.”

Tai kam tada reikia teis- i. 
mo, kam apsigynimo advo-! 
katu? Koks bus apsigyni
mas, jeigu teisėjas diktuos, 
kas turi- būti liudininkais 
bei kaip advokatai turi ves
ti apgynimą? Tokiam atsi
tikime, aišku, pats teismas 
pasidaro absurdu, paneigia
mos visos piliečio konstitu
cinės teisės. Toksai pareiš
kimas iš teisėjo pusės paro
do, kad jis jau turi susida
ręs nuomonę linkui kaltina
mųjų, faktinai, jis jau yra 
bylą išsprendęs.

Šitoje byloje iškeliama 
daug dalykų. New York . 
rtiiesto Komunistų Partijos 
distriktas išleido brošiurai- 
tę apie tai, kaip šiame fe- 
deraliniam teismų distrikte 
yra verbuojami piliečiai * į 
džiūrę. Ten faktais parodo
ma, kad džiūrėn negali pa
tekti darbininkai, negrai, 
sveturgimiai. Valstybės pro
kuroras vieną tokią brošiū
ra atsinešė teisman ir įtei
kė teisėjui. Prokuroras rei
kalavo, kad tie, kurie yra 
surišti su tos brošiūros iš
leidimu ir platinimu, būtų 
apkaltinti “teismo pažemi
nime” ir nubausti. Teisėjas

| pareiškė, kad labai galimai 
daiktas, jog čia bus teismo 
įžeidimas, bet jis apie tai 
dar pagalvosiąs.

Tuo tarpu New Yorko ko
merciniais dienraščiai pilni

advokatai pa- tas — iš itališkų, 
j ir sveturgimiškų. Štai tuo
du sąrašu:
Williams 
Brown 
Jones 
Smith 
Robinson 
Clark 
Carter 
Johnson 
Archer

Batthyang 
Erbard 
Finiguerre 
Giannone 
Busalev 
Ersch > 
Foscari 
Gichtel 
Redbūrg 
Schill 
PaoliBowman 

Reynolds
Ir p. Knox daro tokią 

pastabą: “Net daugiau nie
ko nežinant, apart pavar
džių, daugumai iš mūsų ne
būtų jokio sunkumo pada
ryti pasirinkimą.... visi mes 
instinktyviškai esame linkę 
jausti, kad Williams, 
Brown, Jones ir kiti pana
šiomis pavardėmis, daug 
geriau suprastų ir veiktų 
pagal tuos principus,, kurie 
sudaro sveikos džiūrės tar
nybos pamatus. Tokiam są- 
jausmui priežastis yra vi
siškai sveika. Kaip nekal
bėsim, juk Williams, Brown, 
Jones ir kitų protėviai bu
vo tie, kurie išvystė mūsų 
džiūrės idėją ir kurie pada
rė taip, kad ji gerai ištarna
vo per beveik tūkstantį me
tų.”

Vadinas, jeigu žmogaus 
pavardė yra Erbard, Paoli, 
Gabrielius arba Šimkaus- 
kas, jo teisingumu negalima 
pasitikėti, jis neturi būti iš 
tolo prileistas prie džiūrės!

Taip šis teisėjas neturi 
gėdos atvirai skelbti, kad 
jokiu būdu negalima pasiti
kėti nė darbininku, kuris * 
tampa nublokštas į bedarbių 
eiles. Jis sakosi turėjęs la
bai kartaus prityrimo su be
darbiais. Buvo toks atsitiki
mas. Vienos laivų kompani
jos darbininkai 1 patraukė

piktų straipsnių prieš ko- kompaniją teisman. Teisė-
munistus ir kaltinamuosius. 
Tuose laikraščiuose šios by
los aprašymai vienpusiški, 
nukreipti prieš kaltinamuo
sius. Kiekvienas teisėjo žo
dis, kiekvienas pareiškimas 
paduodama ištisai su paza- 
latinimu, tuo tarpu apsigy
nimo advokatų kalbos iš
kraipomos, >supešiojamos, 
pašiepiančiai pateikiamos. 
Visas tikslas sukurstyti vi
suomenę ir teismą prieš kal
tinamuosius. Nei prokuro
ras, nei teisėjas s niekados 
nėra pasakę, kad tie aprašy
mai sudaro teismo įžeidimą 
bei pažepiinimą. Nė' vienas 
reporteris, nė vienas komer
cinės spaudos redaktorius 
negrumojamas apkaltinimu 
ir nubaudimu. ,
frieš bedarbius ir ateivius 

oa-m*- nrtę&jjįs- -.KtdBFm^s
Laikraštininkas Art Shi

elds pateikia įdomių faktų 
apie fedefalinį teisėją Knox, 
kuris New Yorko federali-
niam distrikte įvedė savo- žvelgti 
tišką procedūrą dėl parin
kimo piliečių džiūrės tarny
bai. Jis parodo, kad teisė
jas Knox yra parašęs ir iš
leidęs 1940 metais knygą 
“The Judge Comes of Age”. 
Labai .įdomūs du dalykai. 
Teisėjas Knox atvirai / pa
reiškia nepasitikėjimą be
darbių ir- “ateiviškomis pa
vardėmis” piliečių teisingu
mu. Jis nurodo, kad pasiti
kėti teisingumu galima 
tiktai taip vadinamų “ang- 
lo-saksp.” Ponas Knpx nu
eina taip toli, jog pateikia 
dviejų džiūrių sąrašą ir

jas Knox buvo nusistatęs, 
kad darbininkai neturi nie
ko pešti. Bet byla pateko į 
džiūrės rankas. Kažin kaip 
pasitaikė, jis sako, kad ton 
džiūrėn pakliuvo dalis be
darbių. Džiūrė išnešė nuos
prendį, kad kompanija turi 
sumokėti darbininkam $22,- 
500. Toks džiūrės nuos
prendis beveik iš proto išva
rė tą aukštą teisėją. Už tai 
jis apkaltino tuos bedarbius, 
kurie pateko to džiūrėn. Ir 
jis savo knygoje sako: 
“Keletas tokios rūšies atsiti
kimų privertė mus pašalinti 
iš džiurimenu sąrašo didelį 
skaičių bedarbių.”

Ar reikia stebėkis, jeigu 
Komunistų Partijos vadai ir 
jų advokatai protestuoja 
prieš tokią džiūrės sudary
mo sistemą, jeigu jie nepa
sitiki, kad iš tokių žmonių, 
kokius nusako teisėjas 
Knox, sudaryta džiūrė galės 
teisingai ir bešališkai pa-

1 į kaltinimus prieš 
komunistus?

Salietis.

Holandai Parduoda Indone
zijos Aliejų Amerikai

Haga, Holandija. —Ame
rika perka jš holandų Indo
nezijoj 10,000 tonų palmių 
aliejaus už $3,970,000. Tas 
aliejus mkalinga karui me
džiaga.

London. — Buvęs Angli
jos premjeras Churchiilas 
gyrė šiaurinio Atlanto kra
štų karinę santarvę prieš 
Sovietus.
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Ką Parodo Olandų Agresija 
Prieš Indonezijos 

Respubliką?
Olandiškieji grobikai sulaužė visas sutartis. Jungtinių 

Tautų Saugumo Tarybos da ilguma pataikauja užpuoli
kams ant Indonezijos. Anglų ir amerikiečių vaidmuo šio
je agresijoje, žmonių protestai prieš agresorius ir jų 
talkininkus. Saugumo Tarybos veidmaininga rezoliucija 
prieš olandus. Septyniasdešimt milijonų indonezijiečių 
šaukiasi pasaulio sąmonės prieš imperialistinius plėšikus.

Rašo M. L.
Gruodžio mėnesio 19 d. 

Olandijos ginkluotosios pa
jėgos išdavikiškai užpuolė 
Indonezijos respubliką. Šis 
klastingas aktas buvo įvyk
dytas, nežiūrint į tai, jog 
dar 1948 metų pradžioj

* Olandijos vyriausybė pasi
rašė su Indonezija Renvilio 
paliaubų susitarimą.

Naująją nieko neišprovo
kuotą agresiją prieš Indo
nezijos liaudį Olandų kolo
nizatoriai seniai jau ruošė, 
naudodamiesi v a d inamos 
“gerųjų paslaugų” komisi
jos priedanga, kur vadovau
jantį ir be to nelabai gražų 
vaidmenį vaidino JAV at
stovas.

Kaip ir kitos komisijos, 
Sudarytos Suvienytųjų Na
cijų Organizacijos prieglob
sty tiesioginiu -anglų - ame
rikiečių bloko atstovų spau- 

« dim u, “gerųjų paslaugi]” 
komisija toli gražu neprisi
dėjo prie taikingo konflikto 
sureguliavimo.. Atvirkščiai, 
ji visaip pataikavo kai tajai 
šaliai, šiuo atveju, olandų 
imperialistams.

Bet ne tik dėl “gerųjų pa
slaugi]” komisijos pataika
vimo pradėta naujoji olan
dų agresija Indonezijoje. 
Jungtinės Valstybės padarė 
labiau netarpišką paslaugą 
olandų kolonizatoriams, at
siuntę jiems ginklų, tankų 
bei lėktuvų. Olandų desan
tinės dalys, dabar veikian
čios Indonezijoj,' savo laiku 
pasiruošė vienoj Afnerikos 
Valstybių teritorijoj. Apie 
tai atvirai neseniai skelbė 
agentūra United Press. Ne 
kartą užsienio spauda, mi
nėjo faktus, liudijusius, jog 
JAV rėmė Indonezijos re
akcinius • elementus, tame 
skaičiuje ir »pačioje Hato 
vyriausybėje, siekdamos su
sprogdinti respubliką iš vi
daus, palaužti indonezijie- mus. Buvo priimta ameri- 
čių tautos,valią kovoti dėl 
savo laisvės bei tautinės ne
priklausomybės.

į Klastingai sulaužę pasi
rašytuosius sus įtarimus, 
olandų kolonizatoriai pasi
statė tikslu žūt ,būt sužlug
dyti respubliką ir atstatyti 
Indonezijoj senąją koloniji
nę tvarką. Šitam tikslui pa
siekti olandų vyriausybė 
nepaiso nieko. Išlaipinus 
respublikos sostinėje Džok- 
jakartoj oro desantą ir 
žiburiai subombardavus ei
lę kitų taikingų miestų bei 
kainfų, olandų ginkluotosios 
pajėgos suėmė Indonezijos 
vyriausybės lyderius ir, 
naudodamosi ginklų persva-

* ra, išvystė plačius puola
muosius veiksmus visoj In
donezijos teritorijoj.

Olandų vyriausybės agre
sijos veiksmai sukėlė plačią 
pasipiktinimo bangą visame 
pasaulyje.. Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos adresu\ylimą. 
ateina gausūs protestai 
prieš užpuolimą Indonezijos ; 
respublikos ir reikalavimai 
imtis ryžtingų priemonių , 
olandų agresijai nutraukti. i 
Proteste, atsiųstame Irako 
deputatu rūmų, yra paša- i 
kyta: “Mes esame liudinin
kai biaurios imperialistinės ; 
Olandijos agresijos prieš 

f Indonezijos respubliką, ko-
z i

vejančią dėl savo tautos 
laisvės ir savo šalies nepri
klausomybės. Šita agresija 
yra fašistinė, laužo -Suvie
nytųjų Tacitų Organizacijos 
principus, Į : 
ir prieštarauja tiems idea
lams, dėl llurių kovojo pa
saulio tautos.

'Indonezijos klaus imo 
svarstymas Saugumo Tary
boj parodė, jog olandų vy
riausybė ne veltui sudarė 
savo planus, tikėdamasi 
JAV ir tokių kolonialinių 
valstybių kaip Anglija, 
Prancūzija ir Belgija, pa
taikavimu.

JAV atstovas formaliai 
pasmerkė Olandijos veiks
mus. Tačiau jo padarytas 
pasiūlymas toli gražu ne- 
liūdija apie jo norą užkirs
ti kelią agresijai. Austra
lijos, Indijos, Kinijos ir Si
rijos atstovai, nors žodžiais 
ir demaskavo Olandiją, ta
čiau nė vienas šitų šalių 
delegatų nesiryžo pareika
lauti olandų agresijos pa
smerkimo bei griebimosi 
praktinių priemonių jai nu
traukti.

Tarybinė delegacija pa
siūlė pasmerkti olandų vy
riausybės agresiją, parei
kalauti nedelsiant nutrauk
ti karo veiksmus ir ati
traukti olandų kariuomenę 
į pozicijas, jos užimtas iki 
gruodžio 19 dienai. Nutari
mo dėl karo veiksmų nu
traukimo vykdymui prižiū
rėti, TSRS delegaciją pa
siūlė sudaryti komisiją iš 
visų valstybių — Saugumo dirvoje) —pažangiais pasi- 
Tarybos narių — atstovų, duoda lengvai suvedžiojami

Anglų - amerikiečių Sau- bei tam pritardami.

žmogaus teises

gurno Tarybos dauguma, 
matyti, ;
tingųjų priemonių dėl olan
dų agresijos pfrieš Indonezi
jos respubliką priėmimo, 
atmetė tarybinius pasiūly

Ketvirtadali miliono parašų už atšaukimą Taft-Hartley Įstatymo ir atsteigimą Wag
ner akto pristatė CIO United Electrical Radio & Machine Workers atstovai kon- 
gresmanui John Lesinski (viduryje, tamsiu kostiumu), kongresinio darbo komiteto 
pirmininkui. Paskui ši delegacija atlankė dar šimtą kongresmanų Washingtone pa

rodymui jiems, koks svarbus yra darbininkams šis reikalas.

Netiesa, Ponai!
----------- o

SAO PAULO, Brazilija.—
Kaip jau žinome, dabarti
niai Tar. Lietuvos priešai 
deda visas pastangas, kad

Rašo Kapso Sūnus

Kas Daugiau Moka Taksų 
Lietuvos ar Amerikos 

Žmones?

m.

Lietuvos ir jos vadų adre
su ; tuom tarpu, didesnį sėb
rų skaičių patraukus į savo 
bučių. Nenustebina mus tie 
socializmo priešai, kurie 
prarado šiltas bei pelningas 
vietas Smetonos viešpatavi
mo laikotarpiu, nei tie, ku
rie turėjo mūsų tėvynės 
prekybą bei pramonę savo 
rankose, tuom tarpu, išnau
dodami Lietuvos darbo liau
dį ir susikraudami turtus, 
lėbavo, mūsų tėvynės bei jos 
liaudies sąskaitom Mus ste
bina štai kas. Dar vakar bu
vę to “tautos ’stdųo” išnau
dojami, dar taip neseniai 
save skaitę susipratusiais 
(net ir dirbę socialistinėje

w——--- .----------------------------- -
pati našta nėra taip sunki. 
Toje pačioje poemoje, minė- 
tasai mūsų poetas, tęsia:
“Tegul dar ne viskas 

po karo atkurta,
Tegul ir statybos našta 

nelengva, —
Mes turime laisvę — 

brangiausiąjį turtą, — 
Varžytinių, krizių, nedarbo 

ir skurdo
Nebijo jau šiandien "maža 

Lietuva.”
Štai, čia suminėsime vie-

Su siu rašinėliu mes nori-
nenorėclama efek- me atkreipti demesį Sao

kiečių rezoliucija, kviečian
ti abi šalis nutraukti karo 
veiksmus ir atitraukti ka
riuomenę ir tuo pačiu vie
nodai traktuojanti tiek ag
resorių — Olandiją ir jo
sios auką — Indonežijos 
respubliką.

Saugumo Tarybos anglų- 
amerikiečių daugumos pri
imtas nutarimas pademons
travo kolonialinių valstybių 
solidarumą su olandų impe
rialistų agresijos veiksmais. 
Pastarieji taip ir įvertino 
jį, nės ne tik kad nenutrau
kė karo veiksmų, bet dar 
labiau sustiprino puolimą, 
mėgindami kaip galima 
greičiau pribaigti respubli
ką. Saugumo Tarybos nuta
rimas neatitinka Suvieny
tųjų Nacijų Organizacijos 
Įstatų principų. Neatsitik
tina, jog rezoliucija sukėlė 
didelį pasaulinio demokra
tinio visuomeniškumo nusi-

Paulo Lietuvių Kolonijos, 
sąryšyje su “Žinių” laikra
ščiu bei jų leidėjais. Nežiū
rint, kad ponai “Ž.” leidė
jai dar taip neseniai skaitė 

‘save demokratais bei atgi
musios tėvynės “draugais”, 
pastaruoju laiku vis labiau 
įklimpsta į jos priešų balą. 
Jei kartais ir pasirodo ko
kia žinutė iš gimtojo kraš
to, tai su klaustukais bei 
kitokiais komentarais; o pa
skutiniuoju laiku jau nori
ma skaitytojus įtikintų kad 
Lietuvoje ir apie Lietuvą 
nebegalima minėti — viskas 
sutarybinąma, surusinama.

Protestai . prieš olandų 
agresiją tebeateina iš visų 
pasaulio kampų — iš Indi
jos, Čekoslovakijos, Pran
cūzijos, Egipto, Anglijos, 
Australijos, Burmos ir kitų 
šalių. Prieš karo veiksmų 
Indonezijoj a t n a ujinimą 
stojo ir priešakiniai sluoks
niai pačioje Olandijoje.

Visų nuoširdžių • taikos

draugų solidarumo su kovo
jančia dėl savo laisvės indo- 
nezijiečių tauta sąjūdis 
vis auga ir plečiasi. Visų ša
lių pažangūs sluoksniai 
reiškia įsitikinimą, jog im
perialistinėms jėgoms nepa
vyks užgniaužti indonezi j ie
čių tautos sąjūdžio dėl tau-, 
tinio išsivadavimo. “Pla
čiuose Indonezijos gyvento
jų sluoksniuose, — rašė In
donezijos laikraštis “Merde- 
ka,’ — pažadinta laisvės 
dvasįa, kurios jau nieku ne- 
galirna TTUslopinti.”

Ne tik 70 milijonų indo
nezi j iečių tautos, nenorin
čios vėl užmauti koloniali- 
nės vergijos pančių, intere
sai reikalauja griebtis ryž
tingų priemonių olandų ag
resijai nutraukti, bet ir tai
kos bei saugumo interesai 
visame pasaulyje.

Štai, kad ir Žinių Nr. 70, 
trečiame puslapyje, prie 
Antano Venclovos poemos 
“Daina”, Žinių leidėjai pri
deda sekantį komentarą:

“Pertraukę poemą apie 
karą (Jei neklystų — su 
šiuo numeriu pranyko ir imi
nėtoji Adomo Vagos “Ant
rojo Pasaulinio Karo Istori
ja” — K. S.), šiame num. 
dedame A. Venclovos “Dai
ną”, kad parodyti, ką rašo 
tarybiniai poetai. A. Venc- ną iš daugelio išsireiškimų, 
lova yra vienas iš talentin
giausių, bet... jo dainoje a- 
pie Tėvynę nėra Lietuvos, 
nėra nei lietuvių, o tik “ta
rybinis žmogu's”, nes dabar 
tokia mada...” '

Ką pagaliau norima su* 
tuo pasakyti, kad nėra nei 
Lietuvos nei lietuvių ? Sulyg 
Žinių “žiniomis”, ten “mon- 
golai, kacapaiy gruzinai ir 
t. t.,” o lietuviai Sibi
re atsidūrę. Su šiuo komen
taru taipgi norima tas pats 
pasakyti, kad ten nebėra 
Lietuvos nei lietuvių. Kad 
ten tebėra ir Lietuva ir lie
tuviai, tai -apie tai nei gal
voti, nei veltui laiko gaišti 
aiškinimams nereikia; o 
kad ten dainuoja mūsų po
etai (jų tarpe ir A. Venclo
va — K. S.) apie Lietuvą ir 
apie lietuvius, pamatysime 
iš žemiau cituojamų ir da
bartinės poezijos pairptų 
posmų.

Štai, poetas Antanas Jo
nynas, gana nusisekusioje 
poemoje “Lietuvai”, kur ap
dainuojama smetoninio re
žimo ir dabartinis atgims
tančio krašto • gyvenimas— 
sušunka: 

f t

“Tarybų Respublika!
Lietuva mano!

Teisingu keliu pasukai
Tu andai. 

Mes kovą laimėjom,
Laisvi mes gyvenam

vykdome didįjį
penkmečio planą 

nyksta, audringojo
karo randai!”

Va, gerbiamieji, Lietuvos 
poeto — lietuvio šūkis. Pri
pažinimas ir pasididžiavi
mas, kad Lietuva teisingu 
keliu pasuko įstodama į Ta
rybinių Respublikų ‘šeimą, 
kad, padedant broliškoms 
respublikoms, atsistato iš 
po praeito karo griuvėsių. 
Nors ir sunki našta slegia 
pokarinio atsistatymo tar
pą, nors daug triūso bei 
prakaito ' išlieja tarybinis 
lietuvis; bet jis yra laisvas, 
jis žino kam dirba, todėl ir

tai- 
ir ragina savo skaityto- 

išstudijuoti Drobnio 
lentelę, kad supra- 
tarybinė vyriausybė 
Lietuvos žmones.” 

Tiesos nemačiau ir

su-
au-

pa-

Ir

Ir

to Žinių pašieptojo — A. 
Venclovos, grįžtant iš ke
lionės po vakarines Europos 
valstybes:

“Ir kada lėktuvas pakilo 
S1 * ti į Vilnių, mano širdis 

pėjo iš džiau g s m o. 
Tartum tamsus sapnas, ma
no sąmonėje kilo ir geso iš
griautų Ęuropos miestų 
fantomai. Prieš mane švito 
kylantis mano kraštas, ku
ris laukė ir mano rankų, 
proto ir širdies. Ir aš, žvel
gdamas iš lėktuvo į gimti
nės laukus, pats sau kalbė
jau: “Aš grįžtu, aš grįžtu 
pas tave — gyventi, dirbti, 
svajoti, kurti, o piano myli
moji, o mano Lietuva!”

Ir koks biaurus melas tų 
. dvasios elgetų iš “Žinių”, 
kokiomis nesąmonėmis no
rima atitraukti savo kraštą 
mylinčio išeivio širdį.

Štai vėl, vienas iš dabar
tinių mūsų tėvynės poetų 
‘— A. Skinkys, pažadėdamas 
visas savo jėgas mylimajai 
Lietuvai,' gieda:
“Penkmečiais išpuošim 

savo gimtą šalį
Ir išnešim gražią ją į 

saulę šviesią.
Ir tautų draugystėj rasi 

savo dalią,
Kaip dar niekad,

mano Lietuva, žydėsi.” 
Pažiūrėkime į Lietuvos 

moteries balsą, į poetę V. 
Valsiūnienę. Ji, lyg ir atsa
kydama tėvynės dergė jams, 
sako:
“Nešauksim tų, kurie šalia 

palieka,
Žiedams nereikia žemės 

negyvos,—
Savosios laimės nebeduosim 

niekam,
Toks mūsų noras, 

noras. Lietuvos.”
Veltui, jūsų, ponai, kroko- 

dilio ašaros, veltui visi “Lie
tuvos Gelbėjimo Komitetai 
bei Tarybos.” Kad lietuvis 
linksmas ir laisvas atstato 
sužalotą savo kraštą, mato
me iš šio “Baltijos Laisvės

Tarybų Lietuvos priešų spau
doje dažnai užeiname primeti
mų, kad tarybine vyriausybė 
apiplėšinėjanti Lietuvos žmo
nes Vieapsakofriai aukštais tak
sais (valstybiniais mokesčiais). 
Tie taksai arba mokesčiai esą 
toki nesvietiški, jog Lietuvos 
valstietis bei darbininkas be
veik viską turįs atiduoti vals
tybei.

Nuo mūsų fašisinės spaudos 
neatsilieka panaši spauda Pie
tų Amerikoje, štai skaitau 
Brazilijos žiniose (194
gruodžio 25 d.) Tarybų Lietu
vos mokesčių reikalu. Redakci
ja sakosi savo skaitytojams 
pateikianti paties Lietuvos fi
nansų ministro A. Drobnio 
straipsnį, tilpusį Vilniaus Tie
soje pereitų metų rugpjūčio 6 
dieną. Tame straipsnyje kal
bama apie mokesčius, kuriuos 
Lietuvos žmones turės mokėti 
valstybei 1949 metais už 1948 
m. pajamas, žinios mano, jog 
tos, mokestys yra tikrai 
sios
jus gerai i 
patiektąją 
tus, kaip 
“apiplėšia

Minėtos
Drobnio straipsnio neskaičiau. 
Tuo būdu nežinau, ar jis Dro
bnio rašytas ir ar pilnai žinių 
redaktoriaus paduotas. Bet 
tikime, kad straipsnis yra 
tentiškas.-

Ką gi jis parodo? Ar jis
rodo, kad Lietuvos žmonės iš- 
tiesų nebegali panešti taksų 
(mokesčių) naštos? Visiškai 
nieko panašaus. Mes, Jungtinių 
Valstijų žmonės, keleriopai 
sunkesnę ■ taksų naštų velkamo.

štai abiejų šių šalių moke% 
čių lentelės'. Pasiskaitykite ir 
palyginkite. ’ . k
TARYBŲ LIETUVOS

MOKESČIŲ LENTELĖ 
♦

Pajamos iki 4,000 rublių — 
1.5 kapeikos nuo kiekvieno ru
blio, arba 60 rublių.

Už 4,000 rub. pajamų — 60 
rub. ii- dar po 2 kap. nuo rub. 
virš 4,000 iki 5,000 rub.

Už 5,000 pajamų — 80 rub. 
ir dar po 3.5 kap. nuo rublio 
virš 5,000 iki 6,000 rub.

Daina” posmo — Jono La- 
pašinsko sukurto:
“Baltija laisvės apsiaustu 

rėdos,
Švinta rytas laisvų 

vandenų.'
Lietuva šiandien vėl 

pilnažiedė,
Ir prie jūros ir Vilniaus 

kalnų,
Krauna laimės ir džiaugsmo 

žiedą.”
Štai mes matome keletą 

faktų, - pilnai sumušančių 
visus mūsų tėvynės priešų 
puolimus, visus iš piršto iš
laužtus melus. Šimtus tokių 
prjrodymų galėtumėm paci
tuoti, ištisus puslapius galė
tumėm prirašyti, gražiais, 

.Lietuvai ir jos liaudžiai bei 
gerovei skirtais šūkiais. Bet 
kam? Doras ir tiesą mylin
tis lietuvis jau senai tą ži
no — nebereikalingi jam 
pasakojimai nei pateisini
mai; bet tokiems p‘onams, 
kaip Žinių leidėjai ir pana
šiems — stora piniginė už 
viską teisingesnė.
Baigdami,'norėtumėm štai 

ką išsitarti: Netikėkit jo
kiais piktos valios žmonė
mis nei jų skleidžiamiems 
gandams. Vienintelė ir ne
užginčijama tiesa, tai Lie
tuvos žmonių žodis, tai jos 
liaud. pasisakymas, kuriuo 
keliu eiti. O tą pasisakymą 
mes jau žinome, iš praeities 
— įsteigiant socialistinę 
tvarką mūsų tėvynėje, ir 
kovojant bei dirbant jos 
gerovei.

Už 6,000 pajamų — 115 rub. 
ir dar po 5 kap. nuo rublio virš 
6,000 iki 7,000 rub.

Už 7,000 pajamų —-165 rub. 
ir dar po 7 
virš 7,000 iki 8,000 rub.

Už 8,000 pajamų — 235 rub. 
ir dar po 9 kap. nuo rublio 
virš 8,000. iki 10,000 rub.

Už 10,000 pajamų — 415 r. 
ir dar po 13 kap. nuo rublio 
virš 10,000 iki 12,000 rub.

Už 12,000 pajamų — 675 r. 
ir dar po 18 kap. nuo rublio 
virš 12,000 iki 14,000 rub.

• Už 14,000 pajamų — 1035* 
rub.. ir dar po 25 kap. nuo rub. 
virš 14,000 iki 16,000 rub.

Už 16,000 pajamų — 1535 . 
ir dar po 32 kap. nuo rublio 
virš 16,000 iki 18,000 rub. •

Už 18,000 pajamų — 2195 
rub. ir dar po 42 kap. nuo rub
lio virš 18,000. iki 20,000 rub.,

Už 20,000 pajamų — 3035 
rub. ir dar po 52 kap. nuo rub
lio virš 20,000 iki 22,000 rub.

Už 22,000 pajamų — 4075 
rub. ir dar po 65 kap. nuo rub
lio virš 22,000 rublių.

Šiuos žodžius rašydamas dar 
neturiu mūsų mokesčių lentelės 
už 1948 metų įplaukas. Bet, ro- » 
dos, ir šiemet turėsime mokėti 
tokius pat taksus, kokius mo
kėjome pernai už 1947 m., pa- > . 
jamas. O štai kokia buvo mo
kesčių lentelė pernai:

Pajamos iki $2,000 »— mo
kesčių 20 centų nuo kiekvieno 
dolerio, arba $400.

Už pajamas virš $2,000, bet 
ne daugiau $4,000 — $400 ir 
dar po 22 centus nuo dolerio 
virš 2,000.

Už virš $4,000/' bet ne dau
giau . $6,000 — $840 ir dar po 
25 centus nuo dolerio virš $4,- 
000. <

- Už virš $6,000, bet ne dau
giau .$8,000 — $1,860 ir dar 
30 c. nuo dolerio virš $6,000.

'Už virš $8,000, bet ne dau
giau $10,000 — $1,960 ir dar 
34 centai nuo dolerio virš $8,- 
000. V

Už virš $10,000, bet ne dau-' 
giau $12,000 — $2,640 ir dar 
po 38 centus nuo dolerio virš 
$10,000.

Už virš $1,2,000, bet ne dau
giau $14,000 — $3,400 ir dar . 
po 43 centus nuo dolerio virš' » 
$12,000.

Už virš $14,000, bet ne dau
giau $16,000—$4,260 ir dar po 
47 Centus nuo dolerio virš $14,- 
000.

Už virš $16,000, bet ne dau- . 
giau $18,000 — $5,200^ ir dar 
50 centų nuo dolerio^virš $16,- 
000.
• Už virš $18,000, bet ne dau
giau $20, 000—$6.200 ir dar po 
53 centus nuo dolerio virš $18,- .• 
000.

Už virš $20,000, be ne dau
giau $22,000 — $7,260 ir dar 
po 56 centus nuo dolerio virš 
$20,000. . • .x

Už virš $22,000, bet ne dau
giau $26,000 — $8,380 ir dar . 
po 59 centus nuo dolerio virš 
$22,000.

Paimkime bet kurią pajamų 
sumą ir' palyginkime. Visur 
surasime' tą patį: Amerikos 
žmonių mokesčiai valstybei- , 
tris, keturis ir nęt penkis sy
kius . didesni, negu Lietuvos 1 1 
žmonių. e

-Svarbu ir tas, kad kolektyvi
nių ūkių valstiečiams mokes
čiai dar. 50 nuš. mažesni, negu 
viršuje paduotoje lentelėje pa
žymėta. Tai reiškia, kad jų 
mokesčiai labai, labai žemi.

Tai kiek verti Lietuvos prie
šų sapaliojimai, kad Lietuvos 
žmonės apkrauti nesvietiškais v 
taksais? Neverti nieko!

ČIANGO PASIUNTINYS
San Francisco. — Atplau

kė asmeniškas Kinijos dik
tatoriaus čiang Kai-šeko 
padėjėjas, generolas P. H. 
Whang.

ap. nuo rublio

ft 3 pusi.—Laisvę (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Vasario 8, 1949



Parašė I Lietuvių
Levas Tolstojus H A £ U K A I y. Stis 

is- Kaukazo Apysaka i.21.49
(Tąsa)

O mųsiškiai sako, kad už tai mes turėsim 
keptuves laižyti. Aš taip manau, jog vis 
tai melas, — pridūrė jis patylėjęs.

— Kas melas? — paklausė Oleninas.
— O ką ilgaskverniai sako. Pas mus, 

mano mielas, Červlionos stanicos karo 
viršininkas — mano kunakas buvo. Šau
nus vyras buvo, toks pat kaip aš. Nuko
vė čečnėj. Tai jis sakydavo, kad viską il
gaskverniai iš piršto išlaužę. Pastipsi, 
sako, žolė ant kapo išaugs, štai ir viskas. 
— Senis nusijuokė. — Padūkęs buvo.

— t) kiek tu metų? — paklausė Ole
ninas.

— Dievai gijuos žino! Metų septynias
dešimt bus. Kai pas jus carienė buvo, 
jau aš ne mažutis buvau. Gali suskaityti, 
ar daug bus. Metų septyniasdešimt bus?

— Bus. O tu dar drūtas. v
— Kodėl ne, ačiū dievui, aš sveikas, 

visai sveikas;* tik ragana boba pagadi
no ...

— Kaip tat?
— O taip pagadino ...
— Tai kai numirsi, žolė išaugs? — pa

kartojo Oleninas.
Jeroška, matyt, nenorėjo aiškiai paša-, 

kyti savo minties. Jis valandėlę tylėjo.
— — O tu kaip manai? Gerk! — šūkte
lėjo jis, nusijuokęs ir atkišdamas vyno.

XV
— Apie ką gi aš čia pasakojau? — 

traukė jis, prisimindamas. — Tai matai, 
koks aš žmogus! Aš medžiotojas. Tokio 
medžiotojo, kaip aš, visam pulke nerasi. 
Aš tau kiekvieną žvėrį, kiekvieną paukš
tį surasiu ir parodysiu; ir kas, ir kur
— viską žinau. Turiu aš ir šunų, ir du 
šautuvus, ir kilpų, ir trinkelę, ir vanagą
— viską turiu, ačiū dievui. Jeigu tu tik
rai esi medžiotojas, nesigiri, aš tau viską 
parodysiu. Aš toks žmogus!’Užtikau pė
das — jau aš ir pažįstu žvėrį; ir žinau, 
kur jis guls ir kur gerti ar žaisti ateis. 
Sėdynę medyje įsitaisau ir tupiu naktį, 
daboju. Ko gi tupėti namie! Tik greičiau 
nusidėsi ar prisilaksi. Dar čia bobų ateis,’ 
visokios tauzos patausos, vaikiščiai šū
kauja; dar bėdos susilauksi. Jau visai 
kas kita su aušrele pakilus, vietelę susi
radus, — ten meldus prispaudei, atstū- 
pei ir tupi, vyreli tu mano,, lauki. Viską 
tu geriausiai žinai, kas miške dedasi. Į 
dangų pažvelgsi — žvaigždelės mirga — 
juda kruta, žiūri į jas, dabok, ar daug 
čia laiko. Aplink pažvelgsi — miškas šla
ma, vis lauki, kad jau jau sutratės, išeis 
šernas terliotis. Klausais, kaip ten jau
ni ereliai ima cypsėti, gaidžiai stanico- 
je atsišaukia ar žąsys. Žąsys — tai reiš
kia arti vidurnakčio. Ir visus tuos daly
kus aš žinau. O jei kartais toli kur šau
tuvas pykštelia, mintys į galvą lenda. 
Pamanai: kas šovė? Ar kazokas taip, 
kaip ir aš, žvėries sulaukė, ir ar patai
kė jis jam, ar tik taip pašovė, in nueis 
vargšas į meldus, kraują taškydamas, 
bergždžiai? Nemėgstu, oi nemėgstu! 
Kam žvėrį pašovė? Kvailys! Kvailys! Ar 
manai sau: gal abrekas kokį kvailą kazo
kėlį nukepė. Vis tokios mintys tau gal
voj švaistosi. O taip vieną kartą tupėjau 
prie vandens, žiūriu, lopšelis iš 'aukščiau 
plaukia. Visai sveikas, tik kraštas aplau
žytas. Tada tai kilo minčių. Kieno toks 
lopšelis? Gal, manau, jūsų velniai karei
viai aūlan atėjo, čečenes suėmė, vai
kiūkštį koks velnias nudėjo: paėmė už 
kojyčių ir į sieną. Ar taip nedaro? E,, 
žmonės sielos neturi. Ir tokios mintys 
užėjo, gaila pasidarė. Manau, lopšelį iš
metė ir bobą išvarė, namus padegė, o 
džigitas pasiėmė šautuvą ir atėjo mūsų 
pusėn plėšikauti. Vis tupi, galvoji. Ir kai 
tik užgirsi — per tankmę būrys brenda, 
tuoj ir pradės tavy kažkas: tuk, tuk... 
Brangieji, prieikite! Apuostys, galvo
ji sau; tupi, nekrusteli, o širdis: tuk! 
tuk! tuk! taip tave kelte kelia. Šį pava
sarį panašiai priėjo didelis būrys šernų, 
sujuodavo. “Vardan dievo tėvo ...” jau 
norėjau šauti. Kad gi prunkštels senė sa
viems paršyčiams": “bėda, girdi, vaiku
čiai, žmogus tupi,” ir trakšt, trakšt visi 
į šalis, į krūmus. Taip, rodos, ją danti
mis suėstum.

— Kaipgi galėjo kiaulė paršiukams 
pasakyti, kad žmogus tupi? —r paklausė 
Oleninas.

— O tu kaip manai? Tu manai jis 
kvailas, žvėris? Ne, protingesnis už žmo

gų, maža ką jį kiaule vadiname. Jis vis
ką žino. Nors imk tokį pavyzdį: žmogus 
pėdas užtiko, nepastebės, o kiaulė, kai 
•užtiko bavo pėdas, tuojau ir sprunka į 
šalį; vadinasi, protą ji turi, kad'tu savo 
kvapo nejauti, o ji jaučia. Bet ir tai rei
kia atsiminti: tu nori ją nudobti, o ji 
gyva, miške vaikščioti nori. Tavo toks 
įstatymas, o jos toks įstatymas. Ji kiau
lė, o vis dėlto ji neblogesnė už tave; toks 
pat dievo padaras. Et! Kvailas žmogus, 
kvailas, kvailas žmogus! — kelis kartus 
atkartojo senis ir nuleido galvą, susi
mąstė.

Ir Oleninas susimąstė ir, nulipęs nuo 
priebučio, susidėjęs rankas užpakaly, ty
lėdamas žingsniavo po kiemą.
Atsikvošėjęs Jeroška pakėlė galvą ir 

atsidėjęs ėmė sekti nakties peteliškes, 
kurios skraidė aplink siūbuojančią žva
kės liepsną ir puldinėjo į ją.

— Kvaile! Kvaile! — prašneko jis. — 
Kur leki? Kvaile! Kvaile! — Jis pakilo 
ir saVo storais pirštais ėmė blaškyti pe
teliškes.

— Sudegsi, kvailele; štai čia lėk: vie
tos kiek nori, — švelniu balsu įkalbinė
jo jis' mėgindamas savo storais pirštais 
sugauti ją už sparnelių ir paleisti. — 
Pati sąve žudai, o aš tavęs gailiuos.'

Jis ilgai sėdėjo, plepėdamas ir gurkš
nodamas iš butelio. Oleninas žingsniavo 
iš vieno kiemo galo į kitą. Staiga jis iš
girdo, kad kažkas šnabždasi už vartų. 
Nenoroms sulaikydamas kvapą, jis nu
girdo moterišką juoką, vyriškio balsą ir 
pasibučiavimą. Tyčia braukdamas per 
žolę kojomis, jis perėjo į kitą .kiemo pu
sę. Bet po kurio laiko tvora trakštelėjo. 
Kazokas su juoda čerkeska ir baltu ke
purės viršum (tai buvo Lukaška) nuėjo 
patvoriu, o aukšta moteris su balta ska
rele praėjo pro Oleniną. “Nei tu man, 
nei aš tau ne galvoj,” rodos, pasakė jam 
griežta Marjanos eisena. Jis palydėjo ją 
akimis ligi šeimininko trobos priebučio, 
įžiūrėjo net pro langą, kai ji nusigobė 
skarelę ir atsisėdo suole. Ir staiga ilge
sio ir vienatvės jausmas, kažkoki neaiš
kūs troškiniai “bei viltys ir kažkoks kaž
kam pavydo jausmas apniko jaunuolio 
sielą.

Paskutiniai žiburiai trobose užgęso. 
Paskutiniai garsai nutilo stanicoje. Ir 
tvoros, ir bolavusieji diendaržiuose gal
vijai, ir namų stogai, ir grakščiosios tuo
pos — atrodė viskas užmigę sveiku, ty
liu darbo miegu. Tik skambus nesiliau
jantis varlių kurkimaą skrido iš ūkano- 

' to tolio ligi įtemptos žmogaus klausos. 
Rytuose žvaigždės retėjo ir, rodės, tirpo 
nuo vi»s stiprėjančios šviesos. Stačiai 
aukštumoje jos spindėjo giliau ir tan
kiau. Senis, parėmęs galvą ranka, už
migo. Priešais kieme gaidys pragydo. 
Oleninas vis 'žingsniavo ir žingsniavo, 
apie kažką galvodamas. Staiga jis išgir
do dainuojant keletą balsų. Jis priėjo 
prie tvoros ir įsiklausė. Jauni kazokų 
balsai smagiai traukė linksmą dainą, ir 
iš visų jų ypač skyrėsi vienas stiprus 
balsas.

— Ar žinai, kas taip dainuoja? — pa
klausė pakilęs senis. — Tai Lukaška, 
džigitas. .Jis čečeną nušovė; dabar ir 
džiūgauja. Ir ko džiūgauja, kvailys, kvai
lys! . ".

— O tu ar esi žmonių nužudęs? pa
klausė Oleninas.

Atsirėmęs abiem alkūnėm, staiga se
nis pakilo ir arti prisikišo savo veidu 
prie Olenino.

— Velnias! — sušuko jis jam. — Ko 
tu klausi mane? Apie tai nereikia'kalbė
ti. Sielą lengva, oi lengva pražudyti. 
Sudiev, mano mielas, esu pavalgęs ir pa
gėręs, — tarė jis pakildamas. Rytoj me
džioklėn ateiti?

— Ateik.
— Žiūrėk, anksčiau kelkis, o pamigsi 

-r- pabauda.
— Nebijok, anksčiau už tave atsikel

siu, — atsakė Oleninas.
Senis išėjo. Daina nutilo. Pasigirdo 

žingsniai ir linksmai šnekučiavimas. 
Kiek palaukus, vėl suskambo daina, bet 
toliau, ir skardus Jeroškos balsas prisi
jungė prie pirmesnių balsų. “Kas per 
žmonės,, kas per gyvenimas,” pamanė 
Oleninas atsidusęs ir vienas sugrįžo į 
savo trobą.

(Bus daugiau)

Kalifornijos Šalčiai
Jau nereikia sakyti, mes šie

met gerai išsigarsinome su šal
ta žiema, žinoma, pagal Kali
fornijos, tai iš tikrųjų nemalo
ni žiema. Bet pagal rytinių 
valstijų, tai mes čia turime sau 
gražų rudenį.. Sausio mėnesį 
maždaug jis tęsiasi. ' Per di
džiuosius šalčius dienos laiku 
mes čia turime tarpe 55 ir 70 
laipsnių, šilumos. Visa bėda, tai 
naktimis būna nuo 12-kos iki 
6 ar 7 ryto šaltoka, per tas 
valandas daugiausia nušalde 
mūsų sodus ir daržus.

Keista atrodo, kaip čia oran- 
džių sodų savininkai apšildo 
orą. Beveik prie kiekvieno me
džio aliejiniai pečiukai pleška, 
mesdami dūmus aukštyn, 'taip 
darydami tiek užrūkina apylin
kę, kad automobilių vairuoto
jams sunku matyt ne daugiau 
pusę mylios kelio. Tuo pačiu 
kartu baisiai užteršia apylinkės 
miestelius suodžiais.

Sakoma, reikės išleisti milio- 
ną dolerių dėl apšvarinimo ir 
nuvalymo namų, iškabų ir vi
sokių pagražinimo vietų.

Los Angeles apylinkė, žinę- 
ma, tokio nesmagumo nejau
čia, nes visi orandžių sodai 
randasi į rytus nuo šio miesto, 
tai ten ir stovi visi dūmai, kaip 
didelis debesyse

Apskaičiuojama, kad 35 pro
centai citrinių vaisių šiemet 
bus sugadinta. Bet stebėtina, 
kad kaip tik užėjo pirmutinis 
šaltis ir pasirodė, kad nuosto
liai sieks derliaus trečdalio, tai 
visos krautuvės ant tiek juos 
pabrangino.

Vienaip ar kitaip mes tuos 
dalykus persistatytume, vistiek 
titrime pripažinti, kad Florida 
šiemet Kaliforniją sukirto su1 
šiltu oru. R-ka.

Pittsburgh, Pa.
PATAISYMAS

Laisvėje iš 5 d. vasario pa
sakyta, kad Petras Ruzgis ir 
J. Birbi lien ė mirė nū o sard in
kų. Tai klaida, turėjo būti 
iš West Carson iš Siordino 
dalies. Klaidą pataisau ir at
siprašome. D. P. L.

Gerkite Arbatą 
Su Medum >

Laisvės įstaigoje galite gau
ti bitininko Končiaus medaus. 
Šalčiuose yra getai gerti daug 
arbatos su medum. Ypač ge
rai yra daug arbatos su me
dum ir prieš gult einant.

, * Medaus Kaina

* KVORTA $1.25
PUSĖ GALIONt) $2.25.

Tuojau kreipkitės į Laisvės 
įstaigą ir įsigykite 'medaus. Į 
kitus miestuš iiesiunčiame.Į

Naujasis darbo sekretorius (viduryje) sveikina senati- 
nio komiteto pirmininką Elbert Thortias, Utah demo
kratą, didžumai demokratu sutikus vienu ir tuo patimi 
biliumi neva atšaukti ‘Taft-Hartley aktą, o priimti “pa
taisytą” Wagnerio aktą. Kitais žodžiais—pateikti su
lopytą Taft-Hartley aktą po vardu Wagnerio akto. 
Tokiu ji pripažino ir kairėje matomasis Robert A. Taft, 

republikonas to akto autorius.

LOS ANGELES, CAL.

Kas vakarą bus 
dainų programa. 

Kas vakarą geriausi 
valgiai ir gėrimai

Žmonės Dar Yra Lengvatikiai
Turbūt niekur gal nėra tiek 

daug lengvatikių, kaip apie Los 
Angeles. Čia tankiai kas nors 
sugalvoja kokią nors apgavys
tę, kad pasipinigauti, ir stebė
tinai žmonės greit patiki ir 
puola, kaip musės į medų.

Keli gudruoliai sugalvoja 
kokius tai draugiškus klubus, 
užvadina “Pyramid Clubs.” 
Susitvėrė tik iš astuonių ypatų, 
o tie astuoni turi gauti po du 
savo draugus; o -tie draugai 
vėl po du, ir taip eina. Visi 
sumoka tik po pusę dolerio 
(50c). O prižadas yra, kad 
gaus tūkstantį ar daugiau do
lerių tik j 6 ar 8 savaites laiko. 
Rodos, ir mažiausias vaikas 
gali suprasti, kad čia niekas 
daugiau, kaip tik apgavystė. Iš 
kur gi tie tūkstančiai ateis? 
Vienok užaugę ir pasenę žmo
nes tiki ir tūkstančius pusdo- 
leriu sumoka žingeidaudami ir 
tikėdamiesi patapti bagetais i 
trumpą laiką. Ir kada valdžia 
pradėjo sustabdyti ir keletą tų 
“piramidų” suareštavo už ap- 
gavingą gemblerystę, tai ma-, 
tytum, kaip jie sukruto protes
tuoti, net masinius mitingus 
šaukia, kad valdžia neturi biz
nio kištis į jų teisingą organi
zaciją.

Nestebėtina, kad mūsų šalies 
kapitalistinė spauda gali meluo
ti, rašyti visokius išmislus ant 
kitų sau nepatinkamų šalių ar 
organizacijų.

Tik pamislykime, jeigu žmo
nes būtų galima taip lengvai 
suorganizuoti į kokią nors’ uni
ją ar --kitokią darbininkišką Or
ganizaciją, kuri apgintų jų rei
kalus, palengvintų gyvenimą į 
teisingu keliu, ^e jokių pasakiš
kų prižadų, be apgavysčių, kaip 
būtų lengva žmonėms atsispir
ti prieš priespaudą ir vargą.

Senas Losanyelietis.
Netekome Reikalingo 

Darbuotojo
Tūlą laiką čia pagyvenęs J. 

K.. Alvinas vėl apleido mus. Šį 
sykį jis nuvyko į Chicagą. Be
rods jis ten apsistos ilgesniam 
laikui.

Vėliname jam geriausio pa
sisekimo. Alvina'S yra labai 
veiklus mūsų organizacijų na
rys, taipgi uolus koresponden
tas.

★ ★ ★
Los Angeles vėl normalėj pa->. 

dėty, bet kiek toliau į rytus 
sniegas tebestovi, 'laukai balti. 
Gyvuliai, avys šala sniege. 
Sniego daug, kad negali dasi- 
gauti iki žolės.

Vietomis mėtomas pąšaras iš 
orlaivių, ypatingai šiąurinėj 
daly Arizonos, New Mexico da
ly, Texas ir Colorado.

Niekada pirmiau tokio šal
čio čia nėra buvę.

Mūsų miestas ętovi parpary 
ir žemai, tai čia pasnigo ir 
siiiegas greit dingo. Šalta yra 
gerokai toliau j ryttis. Nuo Pa- 
sadehos, ypač, nuo San Bernar
dino, jau prasideda šalčiai ir 
sniegas. Lit,

, i

ALDLD
KAIP EINA NAUJŲ NARIŲ 

VAJUS

Vajus už naujus narius į
Lietuvių Literatūros Draugiją
prasidėjo su 1 d. vasario ir
tesis iki 1 d. gegužės. Cen-
tro Komitetas skiria aštuonias
dovanas toms kuopoms, ku
rios vajuje gerai pasižymės.
Tūlos apskritys skiria taip pat
dovanas'kuopoms savo ribose.
Dabar vajaus reikalai taip
stovi:

Narių Punktų
Kp. Miestas gav<> turi

16 Jersey City 3 18
19 Chicago 2 12
86 Chicago 2 12

116 Chicago 2 12
185 Richm. Hill 2 12

4 Portland 2 7
29 Rockford 2 7

131 Saginaw \ 2 7
6 Brockton 1 6

44 Lowell 1 6
52 Detroit 1 6

. 63 Bridgeport 1 6
136 Harrison 1 6 '
28 Waterbury 1 4
20 Binghamton 1 1

Punktus duodame nuo 25
centų duoklių vieną punktą,
tai yra, už pilnai mokantį na
rį ($1.50), tai duodame 6
punktus, už šeimos narį — 1
punktą. Visi ir visos pasidar-
buokime gavime naujų narių.

Daugiau Garbės Kuopų
Pereitą kartą paskelbėme 

12 garbūs kuopų. Dabar prie 
jų prisideda dar sekamos 6 
kuopos: Reiškia, jau yra 18 
garbės kuopų, kurios pasimo- 
kėjo pilnai duokles už 1949 
metus.

Kp. Miestas
, 4 Portland-Oregon City 
82 Peoria

Reikalai
f

131 Saginaw.
132 Tacoįna 
150 Chicago
153 San Francisco

PoHland ir Oregon City 4 
kuopa tūri 44 narių*, jos se
kretoriumi yra J. Stupuras. 
Gi 153 kp., San Francisco tu
ri 32 narių, sekretoriumi yra 
fe. Sutkus.

Pasitikime, kad greitoj at
eityj daugiau kuopų įstos į 
garbės surašą. Iš visos eilės 
kuopų gauta už gerą skaičių 
narių. Taip 20 kp. Bingham
ton, kurios sekretoriumi yra 
St. Jasilionis, jau pamokėjo už 
55 narius duokles. 6 kp. 
Brockton, kurios sekretoriumi 
yra—G. Šimaitis už 40 na
rių; 79 kp., Chicago, sekr.—
J. Urmonas už 40 narių; 63 
kp., Bridgeport, sekr.—A. Jo- 
cis už 27 narių. Ir eilė kuopų 
sumokėjo už mažesnį skaičių. 
Mokėkite duokles, gaukite 
naujų narių ir siųskite jas j 
centrą.

Kas Aiikavo į 
Apšvietos Fondą?

Į Draugijos Apšvietos Fon
dą gavome sekamai aukų. J.
K. Alvinas iš Los Angeles pri
siuntė $50 palikimo velionio 
V. Virbicko.

LLD 6 Kp., Brockton, per 
G. šimailfe $10.

J. Leamay, Brooklyn, auka
vo $1.5.0.

Visiems už aukas tariame 
širdingai ačiū! Prašome ir 
ateityje paremti kultūros ir 
apšvietos reikalus.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
' ALDLD CK Sekr.

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Dienraščio Laisves

BAZARAS
Rengia Dienraščio Laisves Bendrove

Vasario-February
25, 26 ir 27 

« z

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

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

Kas vakarą šokiai. 
Geo. Kazakevičiaus 

Orkestrą gros įvairius 
kavalkus.

Penktadienį
Feb. 25th
Įžanga 30c

šeštadienį
Feb. 26th
Įžanga 40c

Sekmadienį
Feb. 27th
Įžanga 40c

Penktadienį Pradžia 7 P. M.
MUZIKA NUO 8 P. M.

Įžanga 35c. Taksai įskaityti.

šeštadienį Pradžia 3 P. M.
_MUZIKA NUO 7:30 P. M.
Įžanga 40c. Taksai įskaityti.

Sekmadienį Pradžia 1 P. M.
MUZIKA NUO 6:30 P. M.

Įžanga 40c. , Taksai įskaityti, 
i
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CLEVELANDO ŽINIOS

lankymo
darbų, 

sergan-

Mūsų Draugės Moterys
Teko ne kartą girdėti apie 

mūsų pažangiąsias moteris, 
kurios yra susibūrę Į Ameri
kos Lietuvių Moterų, Kliubą 
ir atlieka prakilnius darbus. 
Jos yra vertos didelės pagar
bos. mano supratimu, už atli
kimą hunpinitariškų 
kaip tai:

1 čių savo kliubo narių be skir
tumo jų Įsitikinimų; jos lanko 
pažįstamas katalikes. Prie 
to, sergančioms suteikia rei- 
kalinga-pagalbą kambarių ap- 
svarinime. Toks darbas yra 
girtinas ir turėtų būti plečia
mas, ypatingai, kai nedaroma 
jokių pasiskirstymų dūlei skir
tingų Įsitikinimų.

Kartu teko nugirsti nusi
skundimų, kad tūlų ligonių 
niekas neaplanko, kada serga. 
Bet kurios skundėsi, sutiks su 
manim, nes sergantys kartais 
nenori ar nesusipranta pra
nešti telefonu, ar per 
m uosius

lankymo? Nežinant negi gali 
moteris lankytis pas sergan
čius.

Kiek žinau, apie kurias buvo 
pranešta ar pačios pranešė, 
tų buvo aprašyta nesveikata ii 
paraginta jų draugės aplan
kyti sergančias, šiandien mes 
turime gerus susisiekimus pei 
telefoną, e tik reikia pašauk
ti, tai viskas. Per laikrašti 
bus pranešta ir tuomet visi ii 
visos žinos, tuomet ir aplan

Užsikrėtė Lojališkumo Liga

Viena diena iš East Sides 
lankėsi draugas, kuris yra 

j šėrininkas Lietuviškos svetai- 
' nes. Jis sakė, buvo nuėjęs Į 
svetainės dalininkų susirinki- 
m, kur turėjo būti renkami 

i nauji board direktoriai šiems 
I metams. Draugas pasakojo, 
kaip tūli tautiškos krypties 
mūsų broliai reikalavę paga-

arti- minti lojalumo 'konstituciją, 
tai kaip gali tikėtis I kad sulyg■ tokios konstitucijos

CHICAGOS ŽINIOS

šaltas oras, bet 
saulutė švietė ir 

tai ir 
Liet, 
buvo

660

Nemokslumas Amerikoj E,„ S*
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TELEPHONE
STAGG -2-5043
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HY. 7-3631
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsaniuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 

‘ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home,
INC., ,

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABQRIUS
Telefonuokite dieną ^ivnaktį 

^Vfergreen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Z *
-------------  —1—- —t-------- .  - ■ ■■ ■ ■ .. ------- . ---------- ----------

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH A VE., BROOKLYN 20. N. Y.

✓ (Kampas G8th St.)
z

Atsilikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermėnų ir tt.,
>» telefonuokite:

* SHoreroad 8-9330 
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

pirmyn, taip ir 
ieškotojai, tik- 
pirmyn į atbu-

Elgęsis

būtų tyrinėjami dalininkai ir 
tik lojalūs renkami į direkto
rius,

Sulyg Ohio valstijos konsti
tucijos, tai nėra reikalo ieš
koti lojališkumo. Betgi mūsų 
tautiečiai užsimanė pralenkti 
valstijos Įstatymus. Tai vis 
pasekmės Trumano lojališku
mo doktrinos.

Dabar turėsime vieton vie
nos dvi išpažintis atlikti. Vie- 
,na, jei esi geras katalikas, tiu 
ri eiti išpažinties pas prabas- 
čių, o kita, jeigu nori būti ge
ru amerikonu, turi atlikti “lo
jališkumo’’ išpažintį, kad nesi 
u/žsikrėtęs radikale liga.

Visi sako, kad viskas šiame 
pasaulyje eina 
“lojališkumo” 
tai jie žengia 
lą pusę.
CIO Dešiniųjų

C l O dešinieji vadai nori, 
kad Clevelando Industrinių 
Unijų Taryboje būtų delegatai 
visi dešiniojo ružavo kraujo. 
Dabartinis administratorius 
(bosas), James C: Quinn, pra
nešė, kad gavęs iš CIO Naci- 
onalės Valdybos instrukcijas, 
kad 1949 in. Į CIUT būtų Įsi
leidžiami tokie atstovai, kurie 
pilnai sutinka su Naionalės Ta
rybos nustatyta politika..

Išsiuntinėta visiems loka- 
lams instrukcijos, kad tik to
kius rinktų ir prisiųstų atsto
vus, kurie pilnai stoja užMar- 
shallo planą ir yra priešingi 
trečiai partijai. Kitais žodžiais 
tariant, Quinn nori, kad CIUT 
būtų 100 procentų atskiesta ir 
dešinaus kraujo.

Balsavimai turi
rio 12-tą. Dešinieji 
kad jie b(us pilni bosai po 
rinkimų. Dabar laukiame 
vasario 12-tos, kokios bus 
sėkmės.

Quinn labiausiai 
asmenybių, kad 
tu i CIUT: l v

kotą Virš $500
‘Nors šiomis dienomis Chica- 

gojė siaučia 
sekmadienį
gatvės buvo sausos. Už 
Civiliu Teisių Kongreso 
Komiteto parengimas 
skaitlingas publika..

Rengimo komitetą tenka pa
girti už tai, kad programa pra
sidėjo visai arti garsinto laiko. 
Tie, kurie pripratę ateiti pus
valandį ar valandą vėliau, jau 
praleido didelę dalį programos.

Koncertinę programos dalį 
pildė LKM Choras, Ciceros Mo
terų Choras, Ex - Mainierių 
Choras, Ro’sclando Aido Choras 
ir Ateities žiedo Vaikų Draugi
jėlės Choras.

Visi choristai, lyg specialiai 
prisirengę svarbiam tikslui au
koti savo talentus, rodos, ge
riau negu bile kada atliko sa
vo užduotis. Publika visus nu
lydėjo garsiais aplodismentais. 
Bet daugiausiai jų gavo turbūt 
mažučių vaikų choras (AŽVD), 
po vadovyste Onos Petrutienės. 
Mat, publika ne tik gėrėjosi 
mažučių dainomis, bet džiaugė
si matant tokį skaitlingą trečio
sios kartos lietuviukų cho- 

Kada solistė Bobby 
Martin ūžt r a u k ė vieną 
prie mikrofono lietuvišką 
dainelę, vėliau palydint vi
sam chorui, klauso vai tiesiog 
nusistebėjo. “Taip aiškiai taria 
žodžius ta maža mergaitė,” ko
mentavo nekurie.

AŽVD Choro kvartetas: Wil
ma Jokubkaitė, Billy Martin, 
Antoinette Vitumskas ir Euge
nia Dvaržeskis taipgi sukėlė 
nepaprastą jausmą publikoje.

Minėtas choras, tai naujas 
priedas mūsų meno srityje ir 
jis margins mūsų programas 
ne kartą ateityje. Mokytoja 
Anna . Petrutienė rūpestingai 
darbuojasi ir, apart gero ta
lento muzikoje, -turi nepapras
tą gabumą su mažamečiais dar
buotis.

Gaila, kad šiame dainų fes
tivalyje, kaip galima pavadin
ti atsibuvusią programą, neda
lyvavo Roselando Aido žiedai. 
Lauksime - jų pasirodymo ir 
Chicagos estradoje.

Tenka širdingai paačiuoti 
chorų mokytojams: Daratėlei 
Yuden, Juozui Kenstavičiui, 
Nancy Roman ir Annai Petru
lienei už tokį rūpestingą pri- 
rengimą dainų programos.

Didžiųjų chorams akompana
vo žinoma ir visų mylima pia
nistė Pearl Johanson. Niekas 
nemanytų, kad tai ne lietuvaitė.

Dainoms Užsibaigus, pirmi
ninkas perstatė kalbėti Civilių 
Teisių Kongreso Chicagos sky
riaus sekretorę Imogene John
son. Ji sveikino lietuvius, taip 

• puikiai besidarbuojančius civi- 
Jis piktai pi iminė ir bare savo įejsių gynime, iPo jos buvo

įvykti vasa- 
tiešinasi, 

šių 
tos 
pa

nuo

bijo 
jos neįei- 
Marie 

Reed, Joseph Krės
U E unijos; Leroy Feagler nuo 
^Longshoremen’s unijos ir da
bartinio CIUT sekretoriaus A. 
E. Stevenson. Taipgi visų kitų, 
kurie yra plataus masto ir 
mintijimo unijų vadai. Tokie 
dešiniesiems yra komunistuo
janti ir apšaukti komunistinės 
linijos žmonės. Argi ne keista 
ir ironiškai juokinga?
Pirmas Republikonų Kokusas

Šio miestelio republikonų ko
kusas turėjo bankietą,- kuriame 
kalbėjo buvęs kongresmanas 
George Bender. Bender yra re
publikonų Cuyahoga apskrities 
pirmininkas. Jis rūsčiai, barė 
savo uoliuosius už pralaimėji
mą lapkričio rinkimuose. Jis 
barė, kad visi republikonai dar
bininkai neveikė, nebuvo akty
vūs, nėjo stuba nuo stubos, kad 
susisiekti ir susipažinti su bal
suotojais, ypatingai turinčiais 
dideles šeimas, pabrėžė Bender

sekėjus už tinginiavimą. Girdi, 
jūs tik gyrėtės nuėję į bankie- 
tus, kad dirbate, 'bet kad būtu
mėt dirbę, kaip priguli dirbti 
republikonams, tai republiko
nai nebūtų pralaimėję rinki
ni us7 *

Bender tiešinęsi, kad yra ne
teisinga manyti, jog organizuo
ti darbininkai, unijos ėję prieš 
republikonus. Bet visiems 'aiš
ku, kad organizuoti darbiniu, 
kai didžiumoje balsavo už Pro
gresyvių Partijos programą, 
kurią prez. Trumąnas paskuti
nėm savaitėm prieš balsavi
mą buvė pasisavinęs, štai ko
dėl republikonai pralaimėjo, 
žinohią, kad pralaimėjusieji 
dvynių partijų niekada neprisi
pažįsta, tas pats yra ir su 
George Benderių, mūsų apskri
ties republikonų čyfu.

Tame kokusp bankiete. buvo 
paskirti kandidatai dėl rudens 
trinkimų. Republikonai Parmo
ję iš kalno rengiasi, kad galėtų 
paimti valdžią į savo rankas. 
Nori būti tikri, kad jų darbi
ninkai turėtų gražaus laiko ap
lankyti visus Parmos gyvento
jus, 
mos 
žino 
nai 
turi

Parmos Miesto Taryba ir 
majęras Roland Reichert davė

ypatingai tuos, kurių šei- 
didelės ir turi po pusę tu- 
balsuotojų. čia republiko- 

mato $64 klausimą, kuris 
būti gerai išrištas.

kytų persekiojamų ypatų) vei
kiausiai bus sukelta per šį pa- 
rengifną arti $700.. Komitetas 
sūtvarkęs, pats paskelbs.

Kalbėjo ir Vytautas Yotka, 
Jis pasakė labai puikią kalbą.

Po nemažos pertraukos pu
blika vėl susėdo pamatyti 
ją veikalą “Karžygiai.” 
buvo naujanybė, nes lošta 
tingiau už kitus veikalus, 
bėjo tik viena ypata, kiti
mis stovėjo sudarydami reikia
mą sceną sulyg 
mes. Dainos 
LKM Choro. 
V. Andrulis, 
dus priruošė

nau-
Tai 

skir- 
Kal- 
tylo-

kalbos reikš- 
už scenos atliktos 

Monologą skaitė 
Techniškai vaiz- 

J. Misevičius.
Daug kas galima būtų . pasa

kyti apie atsibuvusį parengimą, 
bet paliksime kitam kartui. Vei
kiausiai norės ne vienas apie 
jį ką nors tarti.

Nemokslumas žymiai puo
la Jungt. Valstybėse pagal 
vėliausius Cenzo Biuro ra
portus. Tik 2,800,000 iš 
106,000,000 žmonių virš -14 
m. amžiaus spalių mėn. 
1947 negalėjo skaityti arba 
rašyti. 1947 nemokslum. ra
ta buvo 2.7% gyventojų 
skaičiaus, 1930 buvo 4.7%; 
1920 m. 6.5% ir 1870 m. 
20%.

Praeitais metais 7 iš 
kiekvieno 100 asmenų virš 
65 m. buvo nemokinti, kuo
met tik 1 iš kiekvieno 100 
asmenų nuo 14 iki 24 m. 
amž. Tarpe 1930 ir 1947 m. 
buvo 1,300,000 mažiau ne-

skaičius padidėjo 17,400,000 
asmenų virš 14 m. amžiaus.

Valstijų įstatymai reika
lauja mokyklų lankymo: 
trys valstijos reikalauja, 
kad visi vaikai iki 14 m. tu
ri lankyti mokyklą; viena 
valstija iki 15 m., 36 valsti
jos ir District of Columbia 
nustato amžių iki 16 m., dvi 
valstijos iki 17 m., ir 6 val
stijos iki 18.

Common Council.

PRANEŠIMAS .
ELIZABETH, -N. J.'

Lt)S 33 kuopos susirinkimas Įvyks 
trečiadieni, 9 d. vasario (Feb.), po 
num. 408 Court St., 8 vai. vak. 
Malonėkite dalyvauti, bus svarbių 
reikalų aptarti. — Sekr. B. W.

(31-32)

Rhodes Sala. — Tęsiasi 
ginčai tarp Izraelio ir Egip
to atstovų dėl Negevo dy
kumos pietinėje Palestino
je. Vieni ir kiti savinasi Ne- 
gevą.

London. — Anglija žada 
ryžtingai ginti savo kolonir 
ją Hong Kongą nuo kinų 
komunistų.

Waltham, Mass. — Polici
ja ieško piktadarių, kurie 
apipylė kerosimi ir padegė 
Katherinos Rix namą. Su
degė ji ir du vaikai.

-- m m m H m, m _ nu M _ m m M M M M — Ml —— M — * B »»M 
z - MONTELLO, MASS. ’

METINIS KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia Liuosybės Choras

LIET. TAUT. NAMO APATINĖJ SALĖJE
Vine ir North Main Streets

Šeštadienį, Vasario 12 Feb.
Pradžia 7:30 v. v.—Įžanga 75c.

Koncerto programoj dalyvaus: Liuosybės Choras, 
vadovybėje E. Sugar, Norwood Vyrų Grupė, vado
vybėje St. Pauros; Moterų Apšvietos Grupė, vadovy
bėje. Onos - Mineikaitės. Solistai: Rožė Stripinis, 
Aldona Wallen, John Wallen, Jr. Vietinis Kvarte
tas; duetai: Ona Mineikaitė, John Wallen, Jr., 
Rožė Stripinis, Paulina Kundrotas.

šokiams gros Art Mason’s Orkestrą
Kviečiame visus dalyvauti — Rengėjai.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys su vi

sais parankumais ir apšildymu, ne
toli bcach’o autobusų ir karų susi
siekimo, Nenoriu kokio 
noriu laisvo žmogaus, 
randasi 614 E. 7th St., 1 
Mass. Dėl daugiau 
kreipkitės pas: Peter 
23 Ticknor St., S. Boston, 27, Mass.

prietaringo, 
Kambarys 

So. Boston, 
informacijų

Baltūsis,

ŽOLĖS ARBATOS
FORMOJE

kraujų nuo visokių nešvarumų

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Egzamintiojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

perstatyta viešhia Ks. Khro- 
siehė iš San Francisco, Califor
nia. Kaip ir visuomet, d-gė Ka- 
rosienė pasakė getą prakalbą. 
Piritu’ausi ai išreiškė pasigėrė
jimą pildyta programa ir svei
kino chieagiečius už jų turtin
gą meną. Paskui ėjo prie die
nos klausimo, būtent reikalą 
giiiti nuo reakcijos civiles tei
ses. Ragino Visus aukoti, nes 
šiandien vedami teismai daug 
lėšuoja Civilių Teisių Kongre
sui.

Karosienei pakalbėjus, ėjė 
aukų rinkimas. Joms vadovavo 
J. Mažeika. Jis tam sugabus. 
Pirmiausiai .shdarė rinkėjų 
grupę, o pats prie mikrofono 
garsino aukas. Pradėjo plauk
ti organizacijų stambesnės aū- 
kos taipgi ir pavienių nemažai 
iššaukta su stambiom aukom. 
Viso, kaip teko patirti, auktj 
suplaukė virš $500. Pridėjus 
pelną, tam svarbiam tiksltii 
(gynimui 12-kos komunistų ir

pažadą, kad visi Parmos mies
telio darbininkai gaus algų pa
kėlimą. Dirbanti nuo Valandų 
gaus 5c pakėlimą valandai, o 
Už algas (salary) 5 proc. Algas 
pakels ugniagesiams ' ir polici
ninkams taipgi, 
mas įeis galion 
1-ma.

Algų pakėli- 
su balandžio

V. M. Z).

■ ^5'4"^60c

. 85c 
60c 

$1.25

$1.25
75c 

$1.25

60c 
60c 

$1.00
60c 
85c 
85c 

. 75c 
$1.00

60c 
85c 

, 85c
60c

Valo ,_____
Nuo išsrAsčio, bemieges, galvos ir spran 

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

ar rose catharh ..................................
Sunkių mėnesinių Sureguliavimas ....
Dailių arbata 85c. Mestis ..................
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo 

lat-pina ir varo laukan akmenėlius
Ncsišlapyk bemiegant ............. ................
TRA.IANKOS šaknys dėl arielkos .......
Valnijh vidurius, labai gera arbata 
Nuo sutukimo .cik kfidyn ..................
Nilo cukrinės ligos (Diabetes) ..............
Nuo tižsisenėjusio bronkaitis ..................
Nuo visokių išbėrimų, pimples ...........
Plaukų tonikas nuo pleiskanų, 

apsaugoja nuo pražilimų ir slinkimo
Nuo surūgusio ‘ pilvo, heartburn ..... ......
Nuo nemalonaus kvapo i burbos ...........
Nuo vaiidenirtės ir širdies ligų ...........
Nuo neuralgijos, neuraitis ir kitų pana

šių. Šita Arbata ne tik užeina kelią 
šioms ligoms, bet ištarpina susuktus 
gužus ant sąnariu vaitojant per kokį 
laiką ................... L............................. .... !

Tyra rhostis stabdo hilc kokį niežulį 
galima vartoti bitė kur ........ 1

Nuo visokių reumatiškų sausgėlių .. . ..
Laiškams popiera į Lietuvą su apie 15

skirtingų pasveikinimų. Tuzinas 40c.
tuzinai Už $1.00.

....Žolės yra sudėtos j pakelius su nurody
mais, -kaip vartoti.

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

ausyse

$1.75

$1.25 
60c

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso aitorčlis, niaidy knyga, paveiks
luotos mišių maldos. Ccluloidos gražiais 
viršais. Tilžės spaudos ...................

Vhinikėliš, ihhžcsnė, paveiksluotos 
mišios, juodais apdarais ..................

biblija, 8U 379 paveikslais, su išaiSki- 
nimu. kų jie ženklina, su apskaity
mu,' kų jie reiškia ..........................

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

jų kelionė vienos aplink kitų ..........
< Celibatas, neženotų kunigų .....................
Sawizrolfts didis kl’astorius ....... :............. \
Raginis, gražios pasakos ..........t..............
Dainų avie 120 (vairiausių ..................
Jonas ir Alcnntė, gražios pasakos .......
Laimė ir planetų nubūrimai ......
Naujausia didelė sapnų knyga ...........
Detroito muštynės už daliniihų lapelių, 

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

be kito pagalbos ..............................
Girtuoklių gadzinkos ir gyvenimas .......
Istorija Šteno ir Naujo, su' phvbikslais 
Juokų vežimas ir ar paeini iš monkės 

ir kiti monologai ..............................
Nojaus Arka, įdomūs skaitymai ...........
Keliautojai j Šventųjų žemę , Jeruzalę 
Lytiškos ligos ir kaip apsisaugoti .......
Pinigai galvažudžiai ir prie ko jje 

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

lyties dalykus su pąveikslais ..... .
.Praloto Olšausko gyvenimas su meiluže 

Ir jos pasrhaugthtas .....................
"Pekla, kur ji yra ir kam reikalinga? 

Su kankinimo paveikslais .............
Riktas į laimingesnį gyvenimų ...........
Ragana, gražios apysakos ......................
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras 

Kristaiis įpėdinis? ........................... !
,Velnias kapitonas, > 3-jų tomų knyga 
Kabilas, Kimių subūrimas ............... .
Liė'tūviška ghspadfnė, su 450 receptų 

M. ZUKAlTIS, 334 Dean Terr.
Spencerport. N. Y.

........... . ui fai iiiu.. įii bi ilulįii in

J. J. Kaškiaučius, M; D.
580 Summer Avenue, 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770 •

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

GRUEN CURVEX ROYALTY
Full-size J7 jewel Precision 
movement actually curved to fill 
the wristform case. 14 Kt. yel
low gold filled......................$59.50

Dėl dailių džiūlerių visokių 
rūšių, dėl 

Viduržieminio 
Nupiginimo

$1.75

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 r

25c 
25c

$2.60

25c

35c 
$1.00 

. 35c

$1.60
$1.50

15c 
$1.00

2«b
APLANKYKITE ROBERT LIPTON'S 

Jewelry Store
Įsteigta 1892

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

skaitlingų suminėti.
Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas? 

Apsimoka pirkti pas—

T T P TT O IV 701 Grand St., Brooklyn
JLj JĮ Jl JL V>F 1 1 arti Graham Avenue

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) , 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia $-4499
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Jonas Juodaitis

kurioje

kas atsi-

Gal Pažįstate, Gal 
Matėte Chicagietį 
Joną Juodaitį?

Sausio 24-tos rytą vilnietis 
Jonas Juodaitis, kaip papras
tai, išėjo į darbą Internation
al Harvester įmonėje, bet, 
kaip paaiškėjo, darbavietes 
nepasiekė ir namo negrįžo.

Iš pradžių nuogąstauta ir 
manyta, jog kelyje pasitaikė 
nelaimė ir randasi
miesto ligoninėje be sąmonės. 
Bet peržiūrėjus visas ligonines 
ir policijos rekordus nelaimin
gų to ryto atsitikimų nedavė 
jokių pasėkų.

Jau virš pora savaičių laiko 
kaip šeima ir draugai deda 
pastangas sužinoti,
tiko drg. Juodaičiui ir kur jis 
randasi. Pagaliau, pasitarus 
su šeimos gydytoju, švysteiėjo 
kibirkštėle vilties —’ gydyto
jas sako, jog jis galėjo pa
tapti amnesijos auka. Tai 
yra, prarasti atmintį ir klai
džioti kur nors, nežinodamas 
kas ir kur esąs.

Tad šiuomi kreipiamės į 
skaitlingą Laisvės skaitytojų 
šeimą, prašydami talkos: Pa
dėkite surasti prapuolusj 
draugą! Parodykite virliij 
telpamą jo paveikslą ir kita
taučiams savo kaimynams. 
Gal kam nors, kur nors teks 
jį sutikti.

Sužinoję skubiai praneškite 
į Vilnį, 3116 S. Halsted St., 
Chicago, Ill., arba tiesiai šei
mai : 7705 S. Aberdeen St., 
Chicagoje. Jų telefonas: Vin
cennes 6-0525.

Vilnies Bendrovės 
Direktoriai ir Admin.

LDS 1-ma Kuopa Darbuosis 
Laisves Jubiliejuje

protokolą;

ižde pini- 
iždininkas 
Valdybos 
priimti, 
taipgi ra- 

narių

prisirengti paminėti 30 metų 
sukaktį Laisvės pradėjimo eiti 
dienrhščiu. Likosi išrinktas 
Jurgis Waresonas.

Antras laiškas buvo iš Ci- 
vilėms Teisėms Ginti Kongre
so Lietuvių Komiteto, šis taip 
pat priimtas. Ir d. J. Siurba 
plačiai paaiškino, koks tas 

svarbus. Ižde
nesant, draugai ir 

suaukavo $22.25, 
Jūs ir

Menkeliūnaitės 
Padėkos Žodis' 
Ir Atsakymas
Brangūs Draugės ir Draugai I

Svarbios Prakalbos

Esu padariusi la-Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Vasario 3 d. įvyko LDS 1- 
mos kuopos susirinkimas Lais
vės svetainėje. Kuopos prezi
dentini A. Veličkai atidarius 
susirinkimą, sekretorius M. 
Stakovas perskaitė 
finansų sekretorius 
nas pranešė, kad 
gų randasi $42.16; 
P. Kapickas sutiko, 
raportai vienbalsiai 

Fin. sekretorius
portavo, kad kuopoje 
yra 257, ir kad keletas yra 
susispendavę. Draugai, dėl 
ko nesirūpinate užsimokėti sa
vo organizacijai duokles jūsų 
pačių gerovei. Juk nelaimė 
gali jus ištikti bile kada, o 
būdami susispendavusiais ne
gaunate ' iš draugystės jokios 
pašalpos. Tad tuojau atsiteis- 
kite draugijai, kad atsitikus 
nelaimei draugija galėtų su
šelpti jus.

Iš kuopos metinio parengi
mo raporto dar nebuvo, 
misija pasižadėjo kitame 
sirinkime turėti raportą.

darbas labai 
pinigu 
draugės 
Draugams labai ačiū,
aš žinome, jog tų dabar gina
mųjų laimėjimas bus mūsų vi
sų laimėjimu.

Sumanyta, kad LDS 1-ma 
kuopa turėtų “beer party.” 
Komisijon išrinkti A. Velička 
ir G. Waresonas.

žinoma, buvo i. kalbėta ir 
apie naujų narių gavimą. 
Draugas žemaitis pasižadėjo 
kitam susirinkimui net 5 nau
jus narius gauti. Kiti nariai 
turėtų paimti tą gerą pavyz
di iš d. žemaičio.
mas užsibaigė geroje 
koje ir anksti, 9 :30.

Nepamirškite kito 
susirinkimo. Ateikite 
klėmis, su naujais nariais. Se
kamas susirinkimas įvyks ko
vo (March) 3-čią. Mūsų su
sirinkimus lengva atsiminti, 

rinktų vieną atstovą į laikiną j nes visuomet įvyksta pirmą 
komitetą, kuris darbuosis su- j ketvirtadienį mėnesio. Prisi
kviesti visas didžiojo Brook* i minimai, pažiūrėkite į Laisvę. 
lyno-New Yorko organizacijas Kuopos Korespondentė.

Susirinki- 
nuotai-

Ko-
su-

Laiškai-Kvietimai
Nuo A. Bimbos laiškas pra

šė, kad LDS 1-ma kuopa iš-

kuopos 
su dup-

Seni Grotai, Sunkus 
Svoris Kainavo 
Daug Skausmo

Įspėkite Vaikus nuo 
Ledo; Viena Šeima 
Neteko Vaiko'

Ištikro gi įgimti dramatiški 
balsai visada būna daug rūs- 
tesniais, sunkiau sukontroliuo
jamais. Dramatiško balso dai
nininkų ir veido išraiška atro
do rūstesnė.

Lyriškais balsais dainuojant 
dramatiškus dalykus balsai il
gai neatlaiko. Aš nuo pat 
jaunučių dienų dainuoju dra
matiškus dalykus ir vis teke
damuoju.
bai daug rekordų, kuriuos dar 
ir šiandien lietuviškos radijo 
stotys traukia. Esu dainavusi 
amerikietiškuose teatruose 
metus ir pusę pirm išvažiavi
mo pirmu kartu Italijon. Ten 
dainuodavau operetiškame ak
te tris sykius per dieną kvar
tete ir pati turėjau gana sun
koką dalyką solo, ^eigu ne- 

akte, 
nemokėjusi balsą valdyti, se
niai būčiau pabaigusi savo 
dainavimą.

Kad dainininkas pajėgtų il
gai dainuoti, tai štai ko jam 
reikia: 

Turi 
mokėti 

Savo
keti baisa, valdyti., Be tų bū
tinųjų dalykų nei vienas toli 
nevažiuos.
, Lapkričio 6-tos laidoje įlipu
siame aprašyme, po kurinio 
pasirašo Ndrs., daug teisin
giau aprašyta, vartelius pasi
lieka atdarus. Bet tie kiti, 
kurie tilpo H) ir 11 lapkričio, 
tai jau norėjo perdaug užsi
pulti ir man skvernus apkar
pyti išleidžiant. O gal dėl to, 
kad nepasilikau Amerikoje, 
su tokiu dideliu nepasitenki
nimu tą patį dalyką net dvie
juose numeriuose aprašė.

Na, bet aš visiškai nenusi
menu — buvau drauge Men- 
keliūnaite ir būsiu. Jeigu jis 

Tie sopranai taipgi turi i būtų neminėjęs, kokiu balsu 
aš dainuoju, nepavadinęs 
kontraltu, būčiau visai nekrei
pus atydos, kokiu balsu aš 
dainuoju, nepavadinęs, kontr- 
aftu, būčiau visai nekreipus

Visų pirmiausia pranešu, 
kad labai sėkmingai perke
liavau jūras ir šiandien vėl 
randuosi 'garsiojoje daininin
kų padangėje, Milane.

Norėčiau jums labai daug 
ko pasakyti, bet šiuo tarpu 
stoka laiko, čion sugrįžus ra-

DR. J. J/ KAŠKIAUČIUS

žmonos kosti, čiaudi, gerkles 
užkimusios, ir jie visada kal
tina oro permainą, šaltį, .lie
tu ir tt, taigi S. K. K. ren
gia tuo klausimu prakalbas.

Di. .1. J. Kaškiaučius apsi
ėmė kalbėti temoje: “Šaltis, 
Jo Atsiradimo Priežastys ir 
Kaip Ji Prašalinti.”

Prakalbos atsibus sekantį 
sekmadienį, 2 vai. po pietų, 
Kultūros Cefitre," kampas At
lantic Avė. ir 11 Oth St., .Rich
mond Hill.

Įžanga nemokama.
Kviečia SKK Valdyba.

Morris Sibersteih; 60 metų, 
užsimušė iššokęs ar iškritęs iš 
Savo buto trečiame aukšte, 
Bronxe.

dau labai daug darbo, pakol Į būčiau dainavusi savo 
aptvarkiau savo namą; o pas
kui, ir čionai draugai mūsų 
laukė, reikia' surasti laiko su 
jais pasimatyti.

Dar kartą tariu ačiū drau
gams visų tų kolonijų, kur aš 
lankiausi, už jų didelį drau
gingumą. Ir kartu visiems 
amerikiečiams draugams lin
kiu daug energijos jūsų dar
buose.

Noriu biskelį ką pasakyti 
apie tuos aprašymus mano pa
skutinio koncerto Brooklyne. 
Tų aprašymų iškarpas 
prisiuntė mano mamytė. 
Ūkuojama .mano dikcija, 
singa pastaba. Buvau 
tuos‘ilgus metus lietuviškai 
nedainavusi, tokiu būdu gal ir 
pablogėjo. Sutinku tą taisyti.

Bet kad rasėj as nori pasak y- 
ti, kad mano balsas panašus į 
Kazokaitės, tai jau rašytojui 
trūksta žinojimo apie balsus. 
Mudviejų balsai visiškai skir
tingi. Kazokaitės balsas, sa
kyčiau, kad “legero” sopra
nas, 
gražias roles. Kaip pripažino 
visi mokytojai, taipgi daini
ninkas Giuseppe De Luca, ma
no balsas yra dramatiškas so
pranas.

čion sugrįžus jau buvau pas ■ atydos, bet dabar būtinai ne
garsų, ĮĮ pasaulinį dainininką | rėjau tą dalyką pataisyti.
Pertile, kuris dar neseniai I Dar buvo vienas neteisingas 
nustojo dainuoti teatre Scala, | ant manęs užsipuolimas, būk 
garsiausiame Italijoje, ir da
bar mokytojauja Milano kon
servatorijoje. Jis, išklausęs 
mano balso, pasakė, kad dra
matiškas soprano. Su juo pa-

būti labai sveikas ir 
švarų gyvenimą vesti, 
rakte dainuoti ir ’mo-

Žiemos Sezonu Rengiamos 
Svarbios Prakalbos

Brook lyno Lietuviu Sveika
tos Kultūros Klubus jau per 
daug metų yr^a pasižymėjęs 
rengimu Įvairiomis sveikatos 
temomis prakalbų.

Kadangi visur: stubose, gat
vėse, traukiniuose girdėtis

PARDAVIMAI
Parsiduoda 3 šeimynų namas, ant 

pirmo aukšto 5 kambarių apartmen- 
tas ir dvejos lubos po 6 kambarius 
apartmentai, neapšildomi. Geras 
privažiavimas. . Namas randasi 842 
Glenmore Avė. Savininkas R. Simon 
gyvena 9439 85th Ave., Woodha
ven, N. Y. Tel. VI. 9-4946.

Vienas apartmentas 6 kambarių, 
ant vidurinių lubų tuščias. (’31-32)

man

Tei-
per

MATTHEW A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

□
Laidotuvių Direktorius

□ n n

426 Lafayette St 
’ Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

,ERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

L Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

L Kvepiančiai keptos ir virtos 
u mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

M

TONY’S'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
/

ANTANAS LEIMONAS
Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Du trylikos metų amžiaus 
berniukai praėjusį šeštadienį 
sumanė ledu pereiti Prospect 
Parko ežerėlį, nueiti į Duck 
Island, esančią už 20 yardų nuo 
kranto. Silpnas ledas įlūžo, 
vaikai sukrito ežeran. Vie
nas, Jerome Wilkinson, nors 
pęršalęs ir supjaustytomis 
rankomis, išsigelbėjo, o kitas, 
Walter Sehipf, prigėrė.

Berniukas, vyriausias iš pen
kių tos šeimos vaikų, mirtimi 
atnešė šeimai greta liūdesio ir 
finansinę bėdą. Jo tėvas, 
apartmentiiiio namo prižiūrė
tojas, 285 St. Johns Place, 
gaunąs po $75.00 per mėne
sį, neturėjo pinigų vaikui pa
laidoti, $200 pomirtinės ap- 
draudos neužteko nupirkti 
duobę ir laidojimo apeigų 
šoms. Kitus $200 surinko, 
aukavo šeimos kaimynai.

Šią žiemą labai mažai
buvo stiprių šalčių New. Yor
ke, ledas neįšalo storas. O 
visu sezonu veik be pertrau
kos tęsiasi atlydžiai, lietūs, ku
rie ledą dilina, tad jis yr.a la
bai pavojingas.

Williamsburgieciui Daniel 
Greenspan brangiai kainavo 
nepakeitimas prie namo esan
čių senų parūdijusių grotelių 
naujais ir stipriais.

Prie jo nelaimės prisidėjo 
ir jo sunkus svoris. Green
span, 42 metų^ pačioje svei
katoje vyras, sveria 215 sva
rų. Dirbdamas pasienyje prie 
savo namo, 295 S. 5th St., jis 
užmynė ant ventiliatoriaus už
dėtus grotelius ir kartu su 
įlūžusiais groteliais atsidūrė 
ventiliatoriuje, dviejų pėdų 
pločio oloje.

Iš karto jo gelbėjime triūsė- 
! si žmona ir šešios dukterys, 
i bet pamačiusios, jog čia bus 
problema,
ją. Policijos 
pagalbos grupė, 
ru 
triūsė, iki jį išstūmė
JĮ nuvežė į ligoninę, 
laužyti šonkauliai ir 
žaizdų viduriuose.

i

•HM-

am

te
tų r įs

BAR & GRILL

metų

a

Peter Kapiskas

Valandos;
ooooooooc^ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Telefonas
ĘVergreen 4-7729

vanduo. 
Skambinki- 
8 v. v. — 
Mary.

lė-
su-

kfclbės 
arbi- 

e ntro 
Jotaur 
narys,

ne
la-

New 
tiks- 
susi-

Na, ir 
dainuoti dramatiškus 

turėdami lyriškus 
Per tūlą laiką jie 

sukontroliuoti baisa

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

32 TenEyck
Tel. EVergreen 4-8174

♦ ,
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD ,
BEER & ALES

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Flank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

sutai-

V • •mMI

difficult, 
, for1 bleached 

. or ba- 
hard-to-

privačiais koncertais.
Kur tik kolonijose įvyko 

koncertai, juos visur rengė or
ganizacijos, o man davė tam

dariau sutartį tęsti savo bal-1 tikrą dalį likusio pelno. Man 
iš to reikėjo apsimokėti kelio
nės lėšas, tai ne kiek man li
ko. Viena kolonija man ati
davė visą koncerto pelną 
taip draugai norėjo. Bet 
tas man buvo svarbiu. Aš 
bai Linksma, kad turėjau
progą pasimatyti su kolonijų 
draugais. Tas man buvo la
bai dideliu moraliu pasįten- 
kinimu. K. Menkeliūnaite..

Valandos:

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
1—2 dienom 
6—8 Vakarais

i Ir Pagal Pasitarimais.
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•k ••••... t........ M... I... ... >*•••• MM...

................................................................................................;

Kazį Jotautą 
Laidos Trečiadienį

so lavinimą toliau.
Daugeliui dainininkų, turin

čių gana didelius Įgimtus ly
riškus balsus, tūli mokytojai 
pasako juos turint dramatiš
ką sopraną ar tenorą, 
pradeda 
dalykus, 
balsus, 
pajėgia
taip, kad atrodo dramatiškas
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Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN
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Kazys Jotauta, 55 m.
žiaus, mirė vasario 5 dieną, ’ 
Kings County ligoninėj. Gy-, 
Ve n o 377 So. 4th St., Brook- 
lynę. Pašarvotas F. W. Sha- 
lins V Šalinsko koplyčioj, 8402 
Jamaica Ave., Woodhavene. 
Laidotuvės įvyks vasario 9 d.
Velionis paliko nuliūdime bro- į 
į Antaną, gyvenantį Floridoj,, 
ir seserį Agotą, gyvenančią, 
Chicagoj, ir daugiau giminiiy! 
Pagrabo reikalais rūpin/si 
Antanas Brunza, iš Richmond 
Hill.

Jotauto w laidotuvėse 
Jonas Siurba, Lietuvių 
ninku Susivienijimo 
sekretorius. Velionis 
tas buvo LDS ir LLD 
taipgi Laisvės skaitytojas.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius šalinskas.

Prie Winthrop Hotel, 
Yorke, pastatyti pikietai 
lu paspausti savininkus 
tarti su Roger Smith Hotel 

, darbininkais, White Plains.
Abu viešbučiai yra savastimi 
|os pat Roger Smith firmos.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fomišiuotas kam

barys pavieniui vyrui. Pageidauja
ma, kad būtų rimtas, gero būdo ir 
blaivininkas. Gera transportacija. 
Garu šildoma - ir karštas 
Galima naudoti virtuvę, 
te pirmadieni nuo 7 iki 
GE 8-7166 — klauskite 

(31-33)

pasišaukė polici- 
n e p a p r astos 

su dakta- 
Greenpoint ligoninės, 

į skiepą. 
Esą ap- 

gal

Uršulė Laniewski, 55 
amžiaus, gvenusi 391 So. 2nd 
St., Brooklyne, mirė vasario 6 
d., Kings County ligoninėje. 
Pašarvota grab. J. Garšvos 
koplyčioj, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. . Laidotuvės įvyks 
vasario 9 d., šv. Jono kapinė
se. Velionė paliko nuliūdi
me vyrą, sūnų, dukterį, brolį 
ir seserį.

'Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi J. Garšva.

Monika Repečkienė, 60 m. 
amžiaus, gyvenusi 116-39 — 
220th St., St. Albinu, L. L, mi
rė vasario 5 d,. Queens Gene
ral ligoninėje. • Pašarvota St. 
Aromiskio koplyčioj, 423 Me
tropolitan Avė., Brooklyne. 
Laidotuvės įvyks vasario 9 d., 
Šv. Jono kapinėse. Velionė 
paliko liūdesyj vyrą Mykolą, 
du sūnvo, Charles ir Peter, 
dukterį Mrs. Gražienę ir sese
rį Liudviką Kepelienę.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi grab. Aromiskis.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
,221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui 
padidinu tokicu 
dydžio, kokio pa- ;; 
geidaujama. Tai
pogi zatmaliavoju ; 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512. Marion St., Brooklyn

’ kampas Broadway ir'Stone Ave., ’ 
prie Chauncey St., p’way Line V 

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks
le ra javus 
šu ame- 

Rei- 
esant ir

Peter 
KAPISKAS

Naujo vinis Plaukų Apdirbimas Jums -
Per

Albiną
Stripinį
Permanent Waves

50
UP ■

resis-

Swirl Cut

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

for 
tant, 
for dyed 
by fine.

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

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

Fashion
Center

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

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

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

Garbanevimas tiks -kiekvienai plaukų 
spalvai, sudėčiai ir ypatybei. Atatinka 

.visokiam amžiui... priimtina kiekvienam 
plaukų stiliui. Ir tatai būna patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite stisitaisyti dau
geliu skirtingų būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. •

For Appointment Call EVergreen 4-252S
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Fri. JO-9; Sat. 9-6 P. M.

, Hairdressers
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