
Liberalai ir Komunistai.
Ne Kovos, bet Bendradar

biavimo Programa.
Piene Galėtu Maudytis ir 

Rojuje Gyventi.
Todėl Šaukia, Kad Karšta.

Rašo A. BIMBA

Koluoiiiistas Samuel Graf
ton pliekia kailį tiems, kurie 
įtūžimu, pasiutimu* ir žiauru
mu bando iškraustyti komu
nizmą iš. šios ašarų pakalnės. 
Tai esą žiopla ir beprotiška. 
Geriausią, girdi, tokios bepro
tiškos politikos pavyzdi vi
siems laikams davė čiang Kai- j 
sekas.

Kaip tik pasiutimu ir žiau
rumu jis žadėjo ir stengėsi 
apsidirbti su komunizmu. Bet 
kur šiandien jis, o kur ko
munistai !

★ ★ ★
Visiškai nieko negalima pa

sakyti prieš šiuos labai gilius 
liberalo Graftono patėmiji- 
mus. Tos šventos tiesos dar 
ii- šiandien negalį įsąmoninti 
tik taip beviltiškai apjakę 
žmonės, kaip mūsų Grigaitis, 
šimutis. ('rbonavičius, Straz
das ir Rastenis. Tik tokie 
žmonės su atominės bombos 
pagalba liepia Amerikai nu
šluoti komunizmą.

★ ★ ★
Grafton ir kiti šitos rūšies 

liberalai ragina komunizmą 
kovoti taisymu šio sugedusio 
pasaulio. Jis tiesiog ir sako: 
‘‘Nėra reikalo būti žiaurūnu. 
kad sulaikius komunizmą, ka
dangi atsakymas komunizmui 
yra išsprendimas žmonių pro
blemų... Atsakymas komu
nizmui yra ne neapkentimas 
komunistų, bet mylėjimas 
žmonių...”

Bet kam, tuomet, kovoti 
komunistus, . kurie taip pat 
sprendžia žmonių problemas 
ir myli žmones? Išspręsti 
žmonių problemas* ir mylėti i 
žmones reiškia išvien su ko
munistais darbuotis.

Ką gi tie komunistai ’ siūlo ? 
Jie siūlo:

Pašalinti vargą ir skurdą, 
panaikinti karus ir išnaudoji
mą, sukurti visiems gražų ir 
laimingą gyvenimą.

Ar begali būti didesnė mei
le žmonėms, kaip šitokia mei
lė ?

★ ★ ★
Vienas žmogelis paduoda 

skaitlines, kiek Amerikos žmo- Į 
nės išgeria svaiginančių gėri
mų. Net baisu ir pamislyti. 
Alkoholiniams gėrimams tik 
per vienus 1947 metus jie iš
leido net $9,640,000,000!

Sunku žmogaus protui ap- I 
čiuopti šitokią krūvą dolerių. 1 
Bet gal bus aiškiau, jeigu, pa
sak, to žmogelio, atsiminsime, 
kad už tuos pinigus galima 
pastatyti:

1,000 milžiniškų apartmen- 
tinių namų

10 didelių universitetų su 
dideliais stipendijų fondais

50 lėktuvams laukų.
12 moksliniu laboratorijų 

su didžiuliais stipendijų fon
dais

100 ligoninių su dideliais 
fondais beturčių gydymui

200 didelių ir 400 mažesnių 
mokyklų

Dar 10 milžiniškų ligoninių
100 milžiniškų ir 500 ma

žesnių bažnyčių
10 didelių ir 25 mažesnes 

bibliotekas.
Ir ar žinote, kad visa tai 

kaštuotų tik $4,200,000,000, 
o dar liktų $5;440,000,000 ?

★ ★ ★
Su viskuo sutinku. Tiktai 

jau tų bažnyčių nebereikėtų 
daugiau statyti. Jų jau taip 
per daug turime. . Parapijo- 
nai jau ir taip nebepajėgia iš
laikyti dideles kunigų ir da
vatkų armijas.

★ ★ ★
Prie šitų išlaidų gėrimartis' 

dar galima pridėti net $21,- 
000,000,000 prezidento bu- 
džete paskirtų naujo karo 

(Tąsa 6-me pusi.)
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SOVIETAI REIKALAUJA SUMAŽINI 
GINKLUOTĘ; SUSKAITYT ATOMŲ 
BOMBAS IR SUNAIKINT JAS
Sovietų Atstovas Saugumo Taryboj Smerkia Atlanto 
Kraštų Sutartį, kaip Pasiruošimą Užpuolikiškam Karui

Lake Success, N. Y.—So
vietų Sąjungos atstovas Ja
kovas Malikas smerkė vadi
namas anglų - amerikonų 
“apsigynimo” sutartis. Tai 
Šiaurinio Atlanto kraštų 
santarvė ir karinė vakarų 
Europos taryba.

Kalbėdamas Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybos susirinki
me, Malikas davė šitokį pa
siūlymą:

Amerika, Anglija, Sovie
tų Sąjunga, Francija ir Ki
nija per vienus metus turi 
trečdaliu sumažint ginkluo
tas savo jėgas.

Padaryt sutartį, uždrau
džiančią atominių bombų 
vartojimą.

Naujos Pūgos Plaka 
Vakarines Valstijas

Chicago. — Jau trečią 
kartą per savaitę snięgų 
audros skaudžiai smogė 
penkioms vakarinėms vals
tijoms — Nebraskai, South 
Dakotai, Wyomingui, Idaho 
ir Utah valstijoms.

Pųgos šėlo 70 mylių smar
kumu per valandą; iš naujo 
storai sniegai apvertė ke
lius: sustabdė tuzinus trau
kiniu ir tūkstančius auto
mobilių.

Pusnys užblokavo 10,000 
keleiviu traukiniuose ir au
tomobiliuose. Vėl neprava
žiuojami ir tie keliai, ku
riuos armijos buldozeriai 
buvo apvalę.

Šiaurės Atlanto Blokas 
Kuždasi Washingtone

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Ache- 
sonas slaptai tariasi su at
stovais vadinamų šiaurinio 
Atlanto kraštų., Aštuonių 
šalių diplomatai kuždasi a- 
pie karinę santarvę prieš 
Sovietus.

Tuose sekretnuose pokal
biuose dalyvauja atstovai 
Anglijos, Kanados, Franci- 
jos, Belgijos, • Holandijos, 
Luksemburgo ir Norvegi
jos. Vadovauja Achesonas.

Jie tikisi ir Daniją į- 
traukti į tą karinį bloką.

$25,000,000 Paskola 
Franko Fašizmui

New York. — Didysis 
čionaitinis Chase National 
Bankas paskolino 25 milio- 
nus dolerių fašistinei Fran
ko valdžiai Ispanijoj.

Amerikos valstybės de- 
partmentas iš anksto užgy- 
rė šią paskolą.

Frankfurt, Vokietija. — 
Dešinieji vokiečių politikie
riai reikalauja priskaityt ir 
Berlyną prie vakarines Vo-

Tam tikra Jungtinių Tau
tų Saugumo Tarybos komi
sija privalo sužiurę t, kiek 
penkios minimos šalys turi 
įvairių ginklų, ir suskaityt 
atomines amerikonu bom
bas. Visos tos bombos turi 
būti sunaikintos.

Malikas sakė:
— Tūli kraštai (Amerika, 

Anglija) veidmainiauja, būk 
jiems gręsiąs užpuolimo pa
vojus iš Sovietų pusės. Tie 
kraštai, iš tikrųjų, patys 
rengiasi užpuolingam ka
rui; tuo tikslu jie jau įsteigė 
sau skaitlingas armijos, ka
rinio laivyno ir oro jėgų ba
zes įvairiuose užsienio kraš
tuose.

Amerikonai Teis Tariamus 
“Čechoslovakijos Šnipus”

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikonai vakarinėje Vo
kietijoje suėmė 20 vadina
mų “Čechoslovakijos šnipų.” 
Sako, kad jie “šnipinėję” 
anglų ir jankių armijų jė
gas.

Jei karinis amerikonų 
teismas atras juos kaltais, 
tai tie čechoslovakai, vyrai 
ir moterys, galėsią būti su
šaudyti ar pakarti.

Per Daug Padedamos Paša- O
bos apie Kainų Mažėjimus

Washington. —' Preziden
to Trumano patarėjas ūki
niais reikalais, Leonas Key- 
serlingas pareiškė Senato 
komisijai, jog į>er daug 
bubnijama apie kainų atpi
gimus gyven. reikmenims. 
Iš tikrųjų gi kainos suma
žėjo tik 2 nuošimčiais, ly
ginti su li946 metais. Dabar 
jos stovi r 74 nuošimčiais 
aukščiau, negu 1939 m. va
sarą.

Senatorių komisija finan
siniais reikalais bando pa
tirti, kodėl maisto produk
tai dar taip brangūs, kuo
met farmeriai už juos gau
na vis mažiau ir mažiau.

Nauja Didelė Nedarbu Krizė 
Lešuotu 800 Bįlionų Dolerių

Washington. — Žemdir
bystės sekretorius Charles 
F. Brannan ir prezidento 
Trumano ekonominis pata
rėjas Keyserling įspėjo, kad 
jeigu pasikartotų tokia ne
darbo krizė, kaip 1929 me
tais, tatai lėšuotų Jungti
nėms Valstijoms 800 bilio- 
nų dolerių.

Bet jie ramino bendrąjį 
Kongreso komitetą, kad 
1949 metai dar1-būsią “ge
ri.”

(Žymėtina, jog valdžia 
neturi dar jokių tikrų pla
nų viešiesiems darbams, jei
gu kiltų naujas masinis ne
darbas.)

ORAS.—Nešalta, lietus.

Pasakoja, kad Marshallo Planas 
‘‘Sustabdęs Komunizmą’’ Europoj

Washington. — Marshallo 
plano administratorius P. 
Hoffmanas, Amerikos vals
tybės sekretorius Dean A- 
chesonas ir marshallinis 
ambasadorius Averell Har- 
rimanas karštai agitavo 
Kongresą, kad paskirtų dar 
5 bilionus, 850 milionų dole
rių tam planui per sekamus 
15' mėnesių.

Jie pasakojo kongresma-

Kinijoj Tautininkai Gniuždomi 
Ir į Pietus nuo Yangtze Upes

, Nanking, Kinija. — Ame- dėl, kad komunistai atmetė 
rikinio radijo koresponden- tūlus Čiango tautininkų pa
tas trečiadienį pranešė, jog 
tautininkų armija menkai 
tegali pasipriešinti liaudi
ninkams jau ir į pietus nuo 
Yangtze upės.

Kanton, Kinija.— Gen. Li 
Tsung - jen, “pasitrauku
sio” diktatoriaus Čiang 
Kai-šeko pavaduotojas, pa
reiškė, jog sulaiko savo ats
tovų siuntimą į Peipingą dėl 
taikos derybų su komunis
tais- liaudininkais; gal to-

Pasitraukė F asistuojąs Vengrą 
Konsulas ir Astuoni Jo Bendrai

New York. — Pasitraukė 
generalio Vengrijos konsu
lato vadas Belą Belassa, 
protestuodamas, kad Veng
rijos liaudies teismas nutei
sė kardinolą Mindszenty ka
lėti iki gyvos galvos, kaipo 
vengrų respublikos išdavi-

Belassa > buvo konsulatan 
paskirtas Jlorthy’o, buvu
siojo fašistinio Vengrijos 
diktatoriaus. Jis yra giminė 
vieno Vengrijos vyskupo, 
kuris per ilgus metus tar-

NEW YORKO MIESTO TARYBA NUGLOSTO 
KARDINOLĄ, NUTEISTĄ KAIP IŠDAVIKĄ

New York. — Šio miesto 
taryba 16 baltų prieš 2 pri
ėmė rezoliuciją, smerkian
čią Vengrijos teismo spren
dimą kardinolui Mindszen- 
ty’ui, kaip vengrų respubli
kos išdavikui. Du tarybos 
nariai, republikonai Stan
ley Isaacs ir Edward Ra
ger susilaikė nuo balsavi
mo.

Prieš majoro O’Dwyer’io 
ir kitų klerikalų padiktuotą 
rezoliuciją balsavo darbietis 
Eugene P. Connolly ir ko
munistas Ęenjamin Davis.

Miesto tarybos dauguma 
savo rezoliucijoje taipgi 
šaukė Amerikos valdžią 
reikalauti per Jungtines 
Tautas, kad Vengrija tuo
jau paliuosuotų kard. Mind
szenty, kuris nuteistas iki 
gyvos galvos kalėti.

Connolly pareiškė, jog 
pats kardinolas prisipažino 
kaltas veiksmais prieš res
publiką. Connolly su panie
ka pajuokė įtarimus, būk 
kard. Mindszenty . buvęs 
kankinamas bei nuodingais 
vaistais apsvaigintas, kad 
prisipažintų. Juk pačiame 
teisme kardinolas pareiškė, 

nų ir senatorių komisijoms 
dėl užsieninių reikalų, kad 
Marshallo parama vakari
nės Europos kraštams, esą, 
“sustabdė komunizmą” tuos 
kraštuose praeitais urėtais. 
Jie gąsdino Kongresą, kad 
jeigu Amerika neduotų ga-‘ 
na paspirties vakarinei Eu
ropai, tai komunizmas, esą,1 
nušluotų tenaitines “demo- 

siuntinius.
Liaudininkai užėmė dar 

du jniestus šiaurinėje Yang
tze upės pakrantėje.

Li Tsung-jen pasikalbėji
me su savo generolais ir ki
tais tautininkų vadais pri
pažino, kad jų armijos ūpas 
susmukęs; žadėjo pertvar
kyti armiją kovai prieš ko
munistus, jei komunistai 
nesušvelnins sąlygų dėl tai
kos derybų su tautininkais.

navo Horthy’o fašistų val
džiai. ' ’

Dėl teismo prieš kardino
lą kartu apleido savo vietas 
4 kiti vengrų konsulato pa
reigūnai New Yorke, 2 kon- 
ulato raštininkai Clevelande 
ir 2 Vengrijos atstovyb. na
riai Washingtone. •

Visi jie prašo Amerikos 
valdžią leisti jiems šioje ša
lyje apsigyventi. Valstybės 
departmento narys Wash
ingtone sakė, bus leista jiem 
čia pasilikti.

kad niekas nedarė jam jo
kios prievartos, ir nesiskun
dė, (kad teismas būtų netei
singas.

Isaacs ‘ sakė, Vengrijos 
valdžia turėjo įrodymus 
priėš kardinolą.

Davis gyrė vengrus, kad 
jie nuteisė savo respublikos 
išdaviką. — O . dabartiniai 
protestai dėl Mindszenty’o 
nuteisimo yra reakcininkų 
daroma audra “stikle van
dens”, — užreiškė Davis; — 
Tie protestai yra karinė 
propaganda prieš . Sovietų 
Sąjungą ir jos draugus.

Bet kodėl tie asmenys ne
protestuoja prieš baltuosius 
linčininkus, kurie karia bei 
gyvus degina negrus Jung
tinėse Valstijose? — už
klausė Davis.

100 Anglų Policijos prieš 
Negrus Laivakrovius

Mombasa, Kenya.— Ang
lų valdžia šioje afrikinėje 
kolonijoje pasiuntė 100 gin
kluotų policininkų, kad su
laužytų gręsiantį negrų lai- 
vakrovių streiką. Laivakro- 
viai reikalauja pakelt algą.
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PREZ. TRUMANO ADVOKATAS ŠAUKIA 
VARŽYTI STREI KtERI Ų PIKIETUS, 
PALAIKYTI 1NDŽ10NKŠ1NUS
Denham’as Ragina Senatorius “Neglostyti” Darbo Unijų;
Prezidentas Nekovoja prieš Indžionkšinų Siūlymus

Washington. — Robertas 
N. Denham’as, vyriausias 
valdinės Darbo Santykių 
Komisijos advokatas, siūlė 
taip “pataisyti” grąžinamą
jį unijinį Wagnerio įstaty-? 
mą, kad būtų uždrausta 
darbininkams daugmeniš- 
kai, esą, “grūmojančiai” pi- 
kietuoti užstreikuotus fab
rikus.

Denhamas yra paties pre
zidento Trumano paskirtas 
ton komisijon.

Kalbėdamas darbinei Se
nato komisijai,’ Denhamas 
reikalavo “neglostyti” dar
bo unijų. Jis taipgi piršo 
“pagerint” Wagnerio įsta
tymą teismų indžionkšinais 
(drausmėmis) prieš strei
kus. k '

Tiedu Denhamo pasiūly- įstatymui.

Dar 8,000 Geležinkeliečių 
Paleisti iš Darbo

New York Central gele
žinkelio kompanija palei
džia 8,000 darbininkų-tar- 
nautojų.

Pennsylvanijos geležin
kelis praeitą savaitę pasiun
tė namo dar 2,500 darbinin
ku. 4-

Maskva Jspėja Suomiją 
Prieš Atlanto Santarvę

Maskva. — Čionaitinis 
darbo unijų laikraštis Trud 
įspėjo Suomiją, kad nesidė- 
tų į Amerikos organizuoja
mą karinę šiaurės Atlanto 
kraštų santarvę prieš So
vietų Sąjungą.

Trud rašo:
— Socialdemokrato Suo

mijos premjero Karlo Fa- 
gerholmo valdžia mėgina į-1 
traukti savo šalį į karinį 
Atlanto bloką. O Fagerhol- 
mui davė įkvėpimą Norvegi
ja, pasinęšus į tą vakarinių 
valstybių užpuolikišką tal-

Mirė T.-Kelpša Lietuv. 
Muzikos Kompozitorius

Vilnius. — Nuo širdies 
ligos netikėtaį mirė Juozas 
Tallat - Kelpša, žymiausias 
lietuvių muzikos kompozito
rius, Stalino premijos laure
atas.

(Plačiau apie jį bus ryto
jaus Laisvėje.)

DIDELIS UŽDARBIŲ 
NUPUOLIMAS

Washington. — Amerikos 
darbininkų uždarbiai per 
vieną paskutinį praeitų me
tų mėnesį nupuolė viso 700 
milionų dolerių, . kaip pra
nešė darbo departmentas.

Teheran, Irart. — Irano 
seimui įneštas bilius reika
lauja uždaryt visus, tokius 
laikraaščius, kurie kritikuos 
valdžią, ir suimt jų redak- 
rius.
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mai yra perimami iš priešu 
unijinio Tafto - Hartley’o į- 
statymo.

Šalies Fabrikantų Sąjun
ga daro spaudimą Kongre
sui, kad būtinai palaikytų 
indžionkšiną prieš didesnius 
streikus.

Prez, Trumanas formaliai 
nereikalauja indžionkšinų. 
Jisai sako, kad pati šalies 
Konstitucija “duoda” pre
zidentui teisę vartoti teis
mų drausmes prieš streikus,- 
girdi, “kėnkiancius tautofe- 
sveikatai ir saugumui.”

Tačiau Trumanas nesi
stengia paveikti demokra
tus kongresmanus ir sena
torius, -kad atmestų in
džionkšiną kaip “pataisy-? 
mą” Wagnerio grąžinamam.

Naujasis Graikijos 
Partizany Vadas

Athenai, Graikija. —Lais
vųjų Graikų-partizanų ra
dijas pranešė, kad Jonas lo- 
nannides paskirtas nauju 
vyriausiu jų komandierium 
vieton generolo Markoso 
Vafiadeso., i

Markos paliuosu’otas iš 
pareigų dėl ilgos, sunkios 
ligos. lonannides nuo seniai 
yra smarkus komunistų vei-

Partizanų komanda pa
skelbė, kad jie kovos ne tik 
miestam^ užimti, bet ir iš
laikyti savo rankose.

Italy Policija Šaudė 
Alkanus Bedarbius

Roma. — Policija apšau
dė alkanų bedarbių demons
traciją Anconos mieste. Be
darbiai gynėsi. Sužeista a- 
pie 20 asmenų. 1 v

Turine, Modenoj ir kituo
se miestuose darbininkai 
pertraukia darbą vienaį va
landai kasdien. Tai vadina
mi “mikčiojimo” streikai. 
Tokiais stapčiojimais darbi
ninkai stengiasi priverst 
valdžią ir samdytojus pa
kelti algas.

BombanešisLėkė 607 
Mylias nėr Valandą

Washington. — Naujasis, 
rakietinis ■ bombanešis XB- 
47 per 3 valandas ir/46 mi
nutes atlėkė 2,289 mylias iš 
vakarinės Washingtbno' val
stijos Į Andrews ' lėktuvų 
aikštę, Marylande. Jis skri
do 607 mylias ir penktadalį 
per valandą.

London. — Keturių* •di
džiųjų talkininkų užsieninių 
ministrų pavaduotojai pra
de jA derybas dėl taikos su 
Austrija.
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Kam td$ Triuksmas?
Kardinolo Mindszenty byla Budapešte sukėlė tokį 

triukšmą Amerikoje, kad silpnesnių nervų žmogų jis ga
lėjo visiškai iš lygsvaros išmesti.

Rėkė spauda, rėkė radijo komentatoriai, barabanino 
katalikų dvasiškiją, triukšmavo visoki neatsakingi gaiva
lai, “komentavo” kai kurie valdininkai. Visi jie pirmiau 
sakė: < Na, jeigu Budapešto liaudies teismas nusmerks 
Mindszėntį pakorimui, — mes-prodysime!

Liaudies teismas Budapešte nenusmerkė Mindszenty’o 
pakorimui. Jis nusmerkė jį kalėjiman — amžinai kalėti. 
Mes manome,’jog tasai teismas savo sprendimą darė vi
siškai neatsižiūrėdamaš į “pasaulinę opiniją”. Jis kardi
nolui paskyrė didesnę bausmę, kitiems jo sėbrams, kurie 
buvo drauge teisiami — mažesnes bausmes. Viskas, ma
tyt, buvo atsargiai pasverta ir padaryta sųlyg teisiamų
jų užsitarnavimo.

Po to, kai kardinolui Mindszenty bausmė buvo paskir
ta, dar daugiau suriko tūli mūsų radijo komentatoriai.

Ir ką gi jie sako?
Jie teigia, būk kardinolo Mindszenty teisimas ir nu- 

šmerkimaš reiškia, jog Vengrijos liaudies vyriausybė 
kūvoja prieš religiją. Girdi, Mindszenty suėmimas, jo tei
simas ir nusmerkimas, kaip tik reiškia tai, kad ten nesą 
religijos laisvės, kad religija esanti puolama.

Ar šiuose teigimuose yra kiek logikos?
Žinoma, ne! .
Mindszenty buvo teisiamas ir baudžiamas ne už tai, 

kad jis yra dvasiškis, bet už tai’, kad jis užsiimdinėjo juo
dąja rinka, kad jis suokalbiavo prieš respublikos valdžią, 
už tai, kad jis darė sąmokslus šu užsieniu liaudies val
džiai nuversti ir monarchijai grąžinti Vengrijon!

Visa tai buvo aiškiai pasakyta teismo eigoje.
Prie tų visų kaltinimų kardinolas Mindszenty principe, 

kaip jis.sakė, atvirai prisipažino!
•Kuri kita valdžia tylėtų, matydama atliekamus aktus, 

kokius atliko .Mindszenty ?
Vengrijoje yra katalikų vyskupų, yra katalikų kuni

gų. Jų niekas neareštuoja, niekas nepuola, kol jie rūpi
nasi bažnytiniais reikalais, kol jie nesuokalbiauja su už-i

jai! pasiekė ir aukščiausią mūsų šalięš įstaigą New 
Ydčkė teisiamųjų koųiunistiį Parti j iš yalltį byloš atgar
siai. Audra iškilo dėl federaliniam pietihiani Nėw Yorko 
distriktė įvestos neteisingos džiurimenų (prisiekusiųjų 
sprendėjų) išrinkiiho šistehios. Iš North Dakota repiibli- 
konas senatorius Langer, narys Senato Judiciary Com
mittee, Senato posėdyje sausio 31 d. pasakė aštrią, tą 
piktą sistemą pasmerkiančią prakalbą. Jis pareiškė, kad 
tokios sistemos pakentimas sudaro pavojų demokratijai.

, 't y **•.’*. '

Senatoriaus Langer Prakalba:
Ponas Prezidente, ket

virtadienį aš atkreipiau 
šios įstaigos dėmesį į, pa
reiškimą, kurį padarė fede
ralinis teisėjas John C. 
Knox, kad jis savo distrik- 
te pats vienas arbitrariškai 
parinko (handpicked) džiū
rimenus (p r i s i e k u sius 
sprendėjus) ir kad jis ke
tina taip daryti toliau. Aš 
jau tada išreiškiau savo pa- 
si bi a u r ė j i m ą sau vai i škam 
teisėjų .rinkimui džiūrime- 
nų ir parodžiau, kaip istori

šaltiniai, iš kurių faktai 
paimti

Bet pirmiausia leiskite 
man parodyti, kur šių fak
tų rekordus galima surasti. 
Teisėjo Knox džiūrės pa
rinkimo sistema aprašoma 
1941 metų sausio 2 dienos 
memorandume, kurį parašė 
Leland L. Tolman, direkto
rius Administrative Office 
of the United States Courts, 
Assistant Chief, Division of 
Procedural Studies a.._ 
Statistics. 1941 metų vasa-

teisėjo Knox džiurimenų 
parinkimo sistemos. Kaip 
atrodo, tai apie dešimt me
tų tam atgal teisėjas Knox 
nusprendė, kad džiūrime- 
nai, kurie tarnauja New 
Yorko pietiniam distriktė, 
yra žemos sudėties. Tame 
sąraše, kaip pasirodo, buvo 
bedarbiu ir šeimininkių. Ži
noma, tai neturėtų nieko 
nustebinti. Tais laikais New 
Yorko mieste daug darbi
ninkų buvo pašalpgaviais 
(buvo bedarbiai) ir taipgi, 
žinoma, buvo tada ir dabar 
tebėra nemažai šeimininkių. 
Bet dėl teisėjo Knox, atro
do, pašalpgaviai darbinin
kai ir šeimininkės, nepai
sant, kokį didelį gyventojų 
nuošimtį jie sudarytų, ne
tinkami tarnauti džiūrėje. 
Kodėl, aš nežinau. Gal jis 
mano, kad biedni žmonės ir 

i yra natural iš- 
kai žemesnės rūšies žmo-

(Tąsa)

“Sveikiname dienraščio 
Laisvės suvažiavimą su $5 
auka. Mes pasitikime, kad 
suvažiavimas praves daug 
geru tarimų, liečiančių dien
raščio Laisvės gerovę. To
dėl mes pasižadame, ir atei
tyje remti visais galimais 
būdais. Liet. Sveikatos Kul
tūros Klubas. A. Mureika, 
sekr., Brooklyn, N. Y.”

gijos 185 kp. sveikina Lais
vės dalininkų suvažiavimą, 
o kad sveikinimas 
tuščias, tai prideda 
V. Paukštys, sekr., 
mond Hill, N. Y.”

nebūtų 
ir $10.

Rich-

i

A W.X. 7 /

and šeimininkes

John Williamson Jack $tach«lJohn GateiEugeno Dennii Henry Winston” William Z. FostM

Gus HallCarl WinterIrving Potash Gilbert GreenVenjamin J. DavisRobert G. Thompson

i niai
mas
.su teisingumu.

toks džiūrės prikimši- rio 5 dieną Henry P. Chan- 
pasibaigia •apsilenkimu dler

“Sveiki draugai. Laisvės 
Patriotai: Mes cliffsidiečiai 
varde ALDLD 77 kp., svei
kiname Laisvės akcininkų 
suvažiavimo dalyvius. Lin
kime pasekmingai apsvars
tyti Laisvės tobulinimo ir 
ios finansinio biudžeto bū
dus. Ta prasme rasite čekį 
$21.00, suaukota sekamai:

K. Steponavičius $10.
Geo. Stasiukaitis $2.
Po $1: J. Bakūnas, dr. A. 

Petriką, K. Dževečka, J. Pe
čiulis, A. Ališauskas, K. Ma-1 
žeikienė, J. Ališauskas, Al.

! Luima ir K. Derenčiuš. *
Draugiškai, Chas. Ste- 

! phans, Cliffside, N. J.”

“Sveikinu Bendrovės su- 
; važiavimą su $5, atminčiai 
į savo mirusio sūnaus,

“Sveikina LLD . 1 kp. 
Brooklyn, N. Y., Laisvės su
važiavimą ir linki daug me
tų. Aukuojame iš iždo, na
riai ir simpatikai. Po $10: 
K. ir St. Radušiai, Bayon
ne, N. J., O. M. Dobiniai. 
Po $5: D. M. Šolomskas, K. 
Šolomskiepė. K. Depsas, $2. 
W Bunkus, $1.50. Po $1: K. 
Karpavičienė, K. Balčiūnas. 
Viso $35. Draugiškai, D. M. * 
šolomskas.”

“Sveikinu Laisvės sukakti 
30 metų. Čia randate $30. 
Linkiu geriausio pasiseki
mo.. Draugiškai, John Sriia- 
lenskas, Baltimore, Md.”

i “Sveikina Laisvės dali- 
s ninku suvažiavimą sekanti
draugai: Po $10: LDS 125

DLD 7-ta Apskritis. S. B. • 
Šlakai, $3. Po $2: S. S. Pen- 
kauskai, P. Lupsevičius. Po- 
$1: R. Chuladienė, A. Supe- 

kuris trienė, J. Milvydas, A. Ka-
mirė 6 mėnesius atgal. Lin- valiauskas, B. Chulada, E. 
kiu viso gero suvažiavimui.; Alaksonienė, P. Garjonis, F. 
Anna Astapuk, Newark, N. Zula, P. Milus, P. Jamaus- 
T » kas, P. Alaksonis, Ig. Chu- 

i lada. Po 50c: A. Butėnas, 
sveikina J. Slaivienė, D. Sukackas, 

”* • K. Kizuliš. Smulkių $2.20. 
žemiau Viso $53.20. Draugiškai, S.

i pasirašę, paaukojame po do- Penkauskas, Lawrence, 
i lerį kitą ir linkime, kad ^i-1 Mass.”
tas jubilėjinis Laisvės dali
ninku suvažiavimas atliktų 
daug gero darbo. Kad mū- drovės suvažiavimą su $5 ir 
sų dienraštis Laisvė ir to- vėliname kuo geriausių pa
liaus galėtų pliekti visokius sėkmių bendrovės darbuotė- 
darbo klasės priešus. Po $5:' je.
J. ir A. Staneliai, T. Kas- į ALDLD 28 kp., Waterbury 
kiančius, LDS' 8 k])., Peter ' Conn-.” 
Dvarackas, W. Marlens, L. 
Lutkauskas, Peter Skeber- 
dis, Antanas Kazekevičius. 
Po $2: D. Galinauskienė, 
Joseph Slėnis, Mary *Wit- 
kus, Walter ir Mylda Žukai. 
Po $1: V. J. Kasperai, Paul 
Casper, J. Yodeska, Ch. A- 
nuškis, J. Žilionis, 50c. Viso 
$52.50. Draugiškai, J. Sta- 
nėlis.”

“Newarkieciai
1 Jubilėjinį Laisvės suvažia- 

■ vimą. Mes čionai, f

“Sveikiname Laisvės Ben-
nės, ar gal jie nenusmerkė 
pakankamai kaltinamųjų, 
kad patenkintų jį. Kaip ten 
nebūtų, teisėjas. Knox nu
sprendė gauti “geresnės ko
kybės” džiūrimenus.

Pirmutinis dalykas, kurį 
teisėjas Knox padarė pa- 
tenkinimui savo tik
slo, sako Mr. Tolmano me
morandumas, buvo paskyri
mas džiūrės komisijonie- 
rium advokato, kuris “turi 
gerus bizniškus ir sociali
nius susisiekimus.” Po tam, 
sako memorandumas, kurį 
va aš čia trtriu, “jis sudarė 
sąlygas dėl paskyrimo džiū
rės raštibinku energingo 
jauno malonaus būdo vyro, 
kuris yra geras žmogaus 
charakterio sprendėjas ir 
kuris turi plačiausią prate 
tiška pažinimą socialinių, 
rasinių ir ekonominių gru-

, tos raštinės direkto
rius, šio memorandumo ko
pijas išsiuntinėjo visiems 

inių Valstijų sričių ir 
idistriktų teisėjams, ir vie- 
įną tų’ kopijų aš turiu su sa
vimi, pasirašytą paties Mr. 
Chandlerio.

Apart šio dokumento, 
statistinis šios sistemos vei
kimo išnagrinėjimas, pa
tvirtintas afideivitais, yra 
padarytas peticijoje, kurią 
neseniai įteikė dvylikos ko
munistų vadų, teisiamųjų 
New Yorke, advokatai 
Jungtinių Valstijų Aukš
čiausiam Teismui.-

čia nėra klausimas apie 
kaltinamųjų įsitikihimuš
Kad nebūtų jokio nesusi

pratimo, aš pakartoju tai, 
. aš sakiau ketvirtadienį, 

kad aš nepaisau, kas yra 
kaltinamuoju ir kuomi jis 
yra kaltinamas, ar papildy
me žmogžudystęs, vagystės, 
apiplėšimo, ar jis yra de
mokratas, republikonas, ar 
komunistas: jis turi teisę 
Jungtinių Valstijų teisme 
turėti tokią džiūrę, kuri yra 
bešališkai ir sąžiniškai su
daryta. Jeigu kuris manytu---- ------- ---  

bai supurtytas tais faktais, 
kuriuos aš patyriau šiame 
tyrinėjime. Bet apart to, ši
tie faktai yra taip labai 
svarbūs mūsų teisminės sis
temos nepąliečiamybėi ir 
reputacijai (garbei), ir tuo 
būdu, mūsų pačiai demo
kratijai, jog jau labai lai
kas juos plačiai atidengti 
Senatui ir Amerikos žmo
nėms.

šienio šnipais ir visokiais liaudies priešais tam, kad ii Kai tcis5jas-Knox renka įjungti 
Vengriją butų grąžintas monarchistims-fasistinis rėži-į džiūrimenus 1 r t •*]
inas, kad Vengrija būtii padaryta antra Graikija.

Tūli Vengrijos katalikų kunigai ir vyskupai )iuošir-\ 
džiai remia liaudies valdžia. Tai vis yra tie kunigai,; 
kuriems arti prie širdies žmonių būvis.

Atsiminkime, kad Vengrijos valstiečiai, kurių yra mi
lijonai katalikų' tikybos, gavo žemės, Susilaukė laisvoj 
gyvenimo, gražesnio šviesesnio gyvenimo. Atsiminkime,! koš iš tokio parinkimo. Kaip 
kad Vengrijoje liaudis eina (palaiiJsniui) prie socializ-'jau senatoriai žinote, teisė- 
mo ir ji labai nori taikos. Todėl kiekvienas, kuris pastoja i jas Knox yra vyresnysis 
liaudžiai kelią, jis tarnauja jos nenaudai, jis tarnauja!teisėjas Jungtinių Valstijų 
jos priešams, nepaisant, kas kelią pastoja: dvasiškis ar:Dištrikto Teisme dėl New 
pasauliškis. Tokis ar tokia yra suimami ir baudžiami.! Yorko Pietinio Dištrikto, 
Kitaip juk ir būti negali. i kuris yra mūsų didžiausias

Dėl tb šis triukšmas, keliamas Amerikoje už kardino-1 p. labiausia užimtas federa
te Mindszenty, yift faktinai triukšmas prieš Vengrijos'iinjs teismas. Aš jaučiau, 
liaudį, prieš josios interesus, —triukšmas, beje, už karą! pad tokio tyrinėjimo prave- 

x Vengrijos valstietis, Vengrijos darbininkas, optimis-L]imas yra • mano papras- 
tiškaį žiūrįs į ateitį, kovojąs už šviesesnį gyvenimą,, la-fčiausia ‘pareiga kaip Jung-

Nuo to laiko aš pašven- 
iau truputį laiko daugiau 

patirti apie tai, kaip teisė
jas Knox parenka džiūri- 

j menus ir kokios būna pasė-

bai pašnairuos į tuos, kurie tiek daug rėkia, apgaileštau-j tinių Valstijų senatoriaus, ką 
darni jo priešą. . v. . . . • kaip nario Teisminio Komi- ka

Mums rodosi; Jog po šito įvykio, po Mindszenty teismo, 
katalikų dvasiški j a tūrėtų gerokai pasimokyti, — sykį 
ant visados atsiminti, kad ji neprivalo eiti prieš savo tau
tos, prieš savo krašto liaudies interesus. Jeigu ji nesu
tinka jai padėti, tai bent jau turėtų tylėti, besirūpinant 
išimtinai bažnytiniais reikalais.

“Iš South Brooklyno svei
kiname Laisvės suvažiavi
mą, linkime dienraščiui 
Laisvei sėkmingai gyvuoti: 
W. Skodis, $10. Po $5: J. 
Weiss, M. ir W. Kūlikai, Ig
nas Urbonas, C. Bender, A. 
Gabalis, $3.25. Po -$1: Alice 
Shedlow^Tamm, J. Barta-

K. Krasnitskas, sekr.

“Sveikiname Laisvės ben
drovės suvažiavimą su $5 ir . 
vėliname kuo geriausio pa
sisekimo. LD^> 49 kp., K. 
Krasnitškas, ižd., Waterbu
ry, Conn.”

Marzaiiio Byla Bus Pernagrinėta
Didžiu susidomėjimu prdgresyvė visuomenė sutiko ži- 

rifą, Škeibiaričią, jog Carlo Marzani byla bus iš naujo per
nagrinėta aukščiausiame šalies teisme.

Kaip žinia, Carl Marzani,. buvęs valstybės departmen- 
to ttitndūtojaš ,karb metti,. buvo, žemesniojo federalinio 
teismo nūsmerktas nuo vienerių iki trejų metų kalėti.

Maržari’i Apeliavo į aukščiausiąjį šalies teismą; kuris 
jo apeliaciją lyg ir atmetė, lyg ir užgyrė žemesniojo teis
mo t&rim^- O taip įvyko dėl to, kad aukšefausiame teisme 
4 teisėjai buvo už bylos pernagrinejimą, o keturi -— prieš. 
Einant ‘aukščiausiojo teismo priimtomis taisyklėmis, va
dinasi, Marzanįo apeliacija škaitėši atmesta. i

Jei teisėjas William Douglhs .būtų dalyvavęs anksty- 
vęsniąme bylūs sprendime, tai, be abejojimo, sprendimas 
būtų Išėjęs “aiškesnis,” bet Dduglaš nedalyvavo ir neda- 
lyYavO dėl nežinomų priežasčių.

Tuomet Marząni iš naujo apeliavo į aukščiausią teiš- 
Na, ir ši jo. apeliacija sutiko prielankų obalsį: aukš- 

teismas iš naujo jo bylą perkratinės ir padarysciausias
naują s]

Marzi i buvo vienas pirmųjų valstybes departinento 
L pakliuvusių į “Humanišką skaistyklą.” Jis 

ntas iš darbo dėl radikalizmo ir vėliau jam 
primesta, būk jis, stodamas valstybės departments

teto ir kaip eilinio Ameri
kos piliečio, kuriam pasitai
ko jaustis taip, kaip jautė
si mūšų Konstitucijos su
darytojai, ’kad teisingas ir 
bešališkas teisingumo pra- 
vedimas reikalauja išrinki
mo džiūrių iš abelnosios 
gyventojų sudėties.

Aš asmeniškai buvau la- kitaip, tai lai jis Atsimena, 
kad. teišėjo Knox parinktos 
džiūrės tarnauja visose by
lose jo distriktė, tiek civili
nėje, tiek kriminalinėse, ar 
tie žmonės (teisiamieji1) bū
tų radikališkų ar konšerva- 
tyviškų politinių bei ekono
minių įsitikinimų.
Teisėjo Knox džiurimenų 

parinkimo sistema
Bet grįžkime atgal prie

tarnybon, užslėpęs tą faktą, kad jis priklausęs komunis
tinei partijai. Jam primestasis kaltinimas yra labai mig
lotas. / . '

Marzani karę metu ėjo svarbias pareigas Office of 
Strategic Service- organizacijoje. Asrtiehys, kurių žinio
je jis dirbo, liudija, kad Marząni buvo labai ištikimas 
ir sumanus tarnautojas.

Taigi neužilgo matysime, kaip aukščiausias teismas jo 
reikalu pasisakys.

pių New Yorko mieste ir; jų j šius. Viso $35.25. Draugiš- 
geografinio padalinimo. . t-j . - — .

Tai šie, tuo būdu, vyrai Rrooklvn N 
pravedė teisėjo Knox pa
stangas gauti “aukštesnėsi 
kokybės” ] 
sprendėjus (džiūrimenus). 
Ir aš kreipiu jūsų dėmesį į 
tai, kas per vieni tie vyrai 
turėjo būti, būtent, “su ga
rais bizniškais ir sociali
niais susisiekimais”, ir ge
rai pažįstą “New Yorko 
mieste socialinių, rasinių ir 
ekonominių grupių geogra
finį paskaidymą.”

Dabar teisėjas Knox tu
rėjo jam tinkamus žmones 
parinkti džiūrimenus. Da
bar jis. tik turėjo žiūrėti, 
kad jie turėtų “gerus žmo
nes,” iš kurių galėtų džiū
rimenus parinkti.
Būdavo džiūi’imenai renka

mi iš balsuotojų sąrašo
. Iki to laiko New Yorko 

pietiniam distriktė džiūri- 
menų — vardai būdavo vy
riausiai paimami iš balsuo
tojų sąrašo. Bet teisėjui 
Knox 'toks .sąrašas buvo ne-

(Tąsa 5-nio pusi.)

“30 metų Laisvės gyvavi
mo proga su pasididžiavimu 
sveikiname suvažiavusius 
dalininkus ir linkime ilgus, 
ilgus metus dar gyvuoti 
Laisvės dienraščiui, tokioje 
pat kiltoje dvasioje švieti
me Amerikos lietuvių ir vi
same pasaulyje, kur tik ji 
gali pasiekti lietuvį skaity
toją. Gyvuokie ir bujokie, 
Laisvė! LUD 155 kp., Mo
terų .skyr., $10. LLD 11 kp. 
$5. Po $1: D. G. Jusius, B. 
Mizara, J. Dieksnis, A. Pil
kauskas, J. Petkūnas, V. 
Jančius, J. Senkus,.. J. Ka- 

sveikiname Kanapkis,- L. Valinciauskas,

J. Weiss, LLD 24 kp., r y v• p.-1 •

prisiekusiuosius Laisves suvažiavimą: Anta- V. Žitkus, A. Martišius, J.
nas Stravinskas, $5. Po $3: 
R. Čiulada, J. Blažionis. St. 
Paulenka, $2.t J. Draugas, 
$1. Po 50c:-D. Mikulienė ir 
J. Palubinskas. Viso' $15. 
Per J. Karsoną ir J. Blažio- 
nį, Lowell,- Mass.”

“LLD 84 kp. sveikina Lai
svės bendrovės dalininkų 
suvažiavimą ir aukuoja 
dienraščio Laisvės palaiky
mui $10. Draugiškai, J. 
Bimba, sekr., Paterson 
(Hawthorne), N. J.”

Jask^vičius, J.' Skliutas, S. 
Janulis. Po 50c: F. Statkus, 
M. Kanapkienė, M. Petkū- 
nienė, V. Keršulienė, M. ,Ky- 
žienė, Sadeikienė, J. Lukas, 
J. J. Bakšys, P. Susas,' A. 
Kibirkštienė, 75c. A. Tam- 
kus, 30c. Po 25c: P. Petro
nienė, P. Bačevičius, M. Na
vikienė, J. Kanapkis, O. 
Serbintienė, Čepo n i e n ė , 
Grabauskas, Bendorius. Vi
so $36.55. Draugiškai, D. G. 
Jusius, Worcester, Mass”.

(Bus daugiau)
“Sveikiname Laisvės da

lininkų suvažiavimą, linkė
dami Laisvei kub ilgiausiai 
gyvuoti. Sykiu su sveikini
mu priduodame. $5. K. ir R. 
čiuberkiai, Fair Lawn, N., 
T n

Washington. ~ Valdžios 
cenzo biuras atrado, kad 
negrų algos pusiau mažes
nės už baltųjų.

Bogota, Colombia. —Nu
krito lėktuvas; žuvo 5 as-

“Lietuvių Literat. Drau- ųicnys.
2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Vasario 10,1949



MIRUSIŲ TESTAMENTAI Latviu Rašytoji) Klausės Visa Tarybų Šalis
Protarpiais tunka spaudoj 

skaityti, kad kas nors mirė 
nepalikdamas nė jokio doku
mento. testamento, jei palie
ka kiek nors turto. Taip jau 
tenka skaityti ir, kad giminės 
bylinėjasi už mirusio paliki
mą. O tokiame atsitikime la
bai tankiai atsiranda nemažai 
ir “giminiu.’’ Todėl, paliki
mas testamento yra geru d;i> 
lyku kiekvienam, kuris’ tik 
mano, kad r-ukes kada nors 
miili ir turi kiek turto. O 
mirti žinoma, teikės kiekvie
nam. Daugelis, apsisvarstė, 
jog reikės kartą mirti, viską 
gražiai sutvarko, prisirengia, 
idant ištikus mirčiai giminėms 
nereiktą eiti i teismus bylinė
tis. o neretame atsitikime ii 
už plauku pasitąsyti. Mat, 
tokiuose atsitikimuose dauge
lis giminiu kibai “įsimyli“ į 
mirusius. Lai ir tenka eiti i 
teismus, idant įrodyti “didelę 
meilę“ ir giminystes artumą. 
Vienok, pasitaiko ir gana šeri- 
jozisku keistumu paliktuose 
testamentuose. štai keletas 
tokiu :

Vienas bankieris mirdamas 
paliko testamentą savo žmo
nai ir giminėms. It kąda su
sirinko visi testamente sumi
nėti žmonės ir mirusiojo žmo
na pas advokatą j raštinę, ku
ris buvo įpareigotas išdalinti 
palikimą pagal testamentą, ir 
kada visi susirinkę aprimo ir 
su nekantrumu laukė, tai ad
vokatas paėmęs dokumentą 
pradeda išpalengvo garsiai 
skaityti:

“Palieku savo žmonai, — ir 
ištraukęs mirusiojo kelines ir 
laikydamas ore, tęsė, — šias 
kelines, nes jinai per visą mu
dviejų vedybinį gyvenimą no
rėjo kelines ‘nešioti.’ Taip 
jau palieku jai josios mylėti
ni ir tą supratimą, kad aš ne
buvau toks vėpla, kaip kad ji 
įsivaizdino. '

“Palieku savo sūnui laimę 
susirasti darbą ir pelnytis sau 
pragyvenimą.' Per dvidešimts 
penkis metus jis manė, jog tai 
mano buvo laimė jį šerti. Jis 
labai klydo.

“Palieku savo dukterei 
100,000 dolerių, nes pinigai 
jai reikalingi. Jos vyras at
liko geriausią darbą savo gy
venime, tai apsi vesdamas su 
i a.

“Palieku savo tarnui visas 
tas drapanas, kurias jis per 

Hitlerio pamylėtas pianistas Walter Gieseking (viršu
je, kairėje) išsinešdino iš šios šalies amerikiečiams pa
sitikus jo pirmą koncertą, ruoštą Carnegie Hall, su « 
organizuotu masiniu protestu. Dalis nevvyorkiečių pi- 
kratą, didžiumai demokratu sutikus vienu ir tuo patimi 
rėti 30 iki 40 koncertu Amerikoje, Gieseking išdūmė

Eurooon neatskambinęs nei vieno.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Vasario 10, 1949

dešimts metu nuo manęs su
sivogė. Taipgi ir kailinius ga
lutinai sudoroti, kuriuos Jis 
jau gana gerai apdraskė bene
šiodamas pereitą žiemą, man 
bebūnant Palm Boach’iuj.

. “Palieku savo vairuotojui 
(šoferiui) antove žirnius, ku
riuos jis jau gana sukonevei- 

Į kęs, kad su pasitenkinimu už- 
! baigtu visišką daužymo darbą.

“Palieku mano banko pusi
ninkui kuo greičiausia susi- 
rasti kitą gerą ir apsukru pu
sininką, jei pats nori išsilaiky
ti ir ant toliau banko versle.“

★ ★ ★
*

x Vienas plauku kirpėjas iš 
Worcester, Mass., visą savo 
palikimą užraše 13 metu sū
nui, o žmonai vieną dolerį, 

' kad nusipirktu nuodu.

Vienas vyras mirdamas pali
ko 20,0(h) doleriu turto, bet 
savo žmonai teskyrė tik 50 c., 
ir dar, kad butą išmokėta tie 

j 50 c. per du kartus.
> * ★

Vienas gasolino pardavėjas 
iš Kansas paliko ,7,000 dole
riu del užlaikymo jo mylimo 

I šunies Tuffy, o savo sūnui tik 
' I 0 doleriu.

★ ★ ★
Vienas anglas atžymėjo sa- 

' vo testamente, kad .jojo žmo
na kiekvieną metą mirties su- 

1 kaktuviu dieną basomis kojo
mis eitu j rinką (tingu), ir 
dar priedui užreiškė: “Jei jos 
liežuvis būtu trumpesnis, tai 

: mano gyvenimas būtu buvęs 
ilgesnis.“

★ ★ ★
Vienas taip .jau anglas pali- 

į ko savo žmonai 5 šilingus, 
kaipo ganėtiną sumą pinigų 
•paskutiniam kartui pasigerti 
iojo sąskaitom

Tačiau pats keisčiausias te- 
i stamentas, tai bene bus tūlo 
j vokiečio iš Munich’o. Jis sa
vo testamento nurodė, kad 
jam mirus jo kūnas būtų pa
šarvotas antrajame aukšte, nu
rodytame kambaryje. O ka- 

į d a, jam mirus ir pagal ’testa
mentą, jo kūnas buvo pašar
votas, ir kada skaitlingas gi
minių būrys susirinko prie jo 
karsto, tai grindys įlūžo ir di
džiuma susirinkusių užsimu
šė. Pasirodė, jog balkiai po 
grindimis buvo papiauti mi
rusiojo dar prieš ją mirtį.

Ig. Rumboniškis.

KAS PERNAI LAIMĖTA
SOCIALISTINĖJE ŽEMDIRBYSTĖJE?

Pasėlių plotai išplėsti milijonais hektarų. Derlius jau 
pasiekė prieškarini lygį. Jau daug kas laimėta ir gyvu
lininkystėje. Plačiųjų masių dalyvavimas šalies pastan
gose. Milžiniška kova su sausra ir kitomis gamtinėmis 
sunkenybėmis

Rašo /. />.
Tarybinė valstietija 1948 

metais pasiekė naujų pui
kių laimėjimų. TSRS žem
dirbiai užtikrino pasėlių 
plotų išplėtimą, sugebėjo 
žymiai pakelti socialistinės 
žemdirbystės kultūrą, o to 
rezultate ir derlingumą.

Pasėlių plotai praėjusiais 
metais, palyginti su 1947 
metais, išaugo 13,8 milijo
no hektaru. Didžiausias 
prieauglis — 10 milijonų 
hektarų — pasiektas iš pa
grindinės duoninės kultū
ros — kviečių. Milijonu 
hektarų, padidėjo techniki
nių kultūrų plotas. Išplėsti 
bulvių ir pašarinių kultūrų 
pasėliai.

Nepaisant to, jų pasėlių 
plotai dar nepasiekė ikika
rinio lygio ir žemės ūkyje 
dar neatlyginti tie dideli 
traktorių ir žemės ūkio ma
šinų nuostoliai, padaryti 
priešų okupacijos metu, 
bendras 'grūdinių kultūrų 
derlius tarybų šalyje suda
rė per 7 milijardus pūdų, 
tad beveik pasiekė prieška
rinį 1940 metų lygį. Viduti
niškas grūdinių kultūrų 
derlius iš hektaro prašoko 
ikikarinį lygį.

Didelių laimėjimų pasie
kė kolektyvininkai kovoje 
dėl aukštų medvilnės, saulė
grąžų, bulvių, linų - ilgūnė- 
liu derliu.

Gausingi derliai gauti ei
lėje atvejų dideliuose plo
tuose ištisose respublikose 
ir srityse. Ukrainoje, duo
ninių kultūrų derlingumas 
prašoko pačių geriausių iki
karinių metų derlingumą.

Vieną pirmųjų vietų ša
lyje pagal grūdinių kultūrų 
derlingumą užima Krasno
dar© kraštas, kur surinkta 
grūdų iš> hektaro vidutiniš
kai 21 pūdu daugiau, negu 
1940 metais.

Rimtų laimėjimų pasiekė 
rytiniai šalies rajonai, ku
rių tarpe pjrma vieta ten
ka Kemerovo sričiai. Kras
nojarsko krašte grūdinių 
kultūrų derlingumas per 
metus padidėjo 35 procen
tais.

Tik prie socialistinės 
žemdirbystės sistemos gali
mi tokie spartūs grūdų bei 
kitų kultūrų gamybos augi
mo tempai.

Pavyzdžiui, žinoma, jog 
po pirmojo pasaulinio karo 
Prancūzijoje ikikarinis pa
grindinių grūdinių kultūrų 
surinkimo lygis buvo pa
siektas tik po vienuolikos 
metų, o Vokietijoje — tik 
po šešiolikos metų.

Dideli laimėjimai pasiek
ti ir gyvulininkystėje. Ko
lektyviniai ir tarybiniai ri
kiai dabar turi žymiai dau
giau gyvulių, negu turėjo 
prieš metus. Gyvulininkys
tės produktyvumas taip pat 
padidėjo.

Trečiais pokarinio penk
mečio metais visų žemės ū- 
kio šakų produkcija pasie
kė ikikarinio lygio. Socia
listinio lenktyniavimo, iš
sivysčiusio' tarp respubli
kų, sričių ir rajonų išdavo
je, praėjusiais metais sėk
mingai įjraėjo. duoninių 
kultūrų paruošos. Eilėje 
sričių bei kraštų valstybei 
buvo duota žymiai dau
giau duonos, negu 1947 me
tais ir daugiau negu duo
davo prieškariniais' metais.

.Dabar ne tik užtikrintas 
einamasis gyventojų aprū
pinimas duona, bet ir suda
ryta. reikiamos valstybinės 
atsargos ateičiai.

Partija ir vyriausybė iš
plėtė didžiulį organizacinį 
darbą, siekiantį pakelti že
mės ūkį. Tarybinio kaimo 
žemdirbiai, vykdydami par
tijos ir vyriausybės nurody
mus, kovojo dėl aukšto der
liaus, dėl socialistinės žem
dirbystės kultūros pakėli
mo, dėl tolesnio darbo orga
nizacinio gerinimo, dėl tei
singesnio turimos technikos 
panaudojimo.

Šitoje kovoje aktyviai da
lyvauja plačiosios kolekty- 
vininkų masės ir žemės ūkio 
specialistai. Tai įgalino pla
čiai taikinti priešakinę 
šiuolaikinę agrotechniką, 
pakelti dirvos įdirbimo ko
kybę. 72 procentai žiem
kenčių plotų buvo palikta 
pūdymauti. 1948 metais iš
augo rūšinių grūdinių kul
tūrų pasėlių plotai,- kas į- 
galina šiemet ištisai perei
ti prie rūšinių grūdinių 
kultūrų pasėlių. Kolektyvi
niai ir tarybiniai ūkiai vis 
didėjančiais kiekiais naudo
ja organines bei minerali
nes trąšas.

Keliant žemdirbystės kul
tūrą lemiamą vaidmenį su
vaidino mašinų - traktorių 
stotys. MTS darbas praei
tais metais žymiai pagerėjo. 
Vidutiniškas 15 arklių jėgų 
traktoriaus išdirbis prašo
ko 1940 metų išdirbį. Pa
žymėtinu MTS darbo bruo
žu 1948 metais yra — pla
ninių pagrindinių darbo rū
šių užduočių įvykdymas.

Praėję - metai įeis į tary
binės žemdirbystės istoriją, 
kaip metai prasidėjusio iš
vystyto puolimo prieš saus
rą, stepių bei miškų -stepių 
europinės TSRS dalies ra
jonuose.. Šis puolimas išve
da TSRS žemės, ūkį į tiesų 
aukštų ir pastovių derlių 
kelią.

Šypsenos
Kalbėtojas aiškina, kaip 

miškas yra svarbus žmoni
jos gyvenimui, kaip miškas 
teikia žmonėms visokerio
pas gerybes ir baigdamas 
savo kalbą jis kreipiasi į 
klaušovus:

“Ar randasi čion bent vie
nas, kuris yra kuo nors 
prisidėjęs prie miško apsau
gos?”

Per keletą sekundų tylu
ma užvaldė susirinkusius, 
paskui atsiliepė silpnas bal
selis nuo durų: “Aš kada 
tai genį nušoviau.”

. Ilgaliežuvė - pletkininkė 
boba Kunigunda, lyg katė 
su barškančia pūsle, pririš
ta prie uodegos, bėgioja po 
kaimynus liežuvaud’ama.

Viena kaiminka patėmijo 
Kunigundą einant pro jos 
langus ir sako vaikui: “Eik 
prie durų ir pasakyk jai, 
kad manęs nėra namie.”

Vaikas atidaręs duris sa
ko:

“Mamė sakė pasakyti tau, 
kad jos nėra namie.”

Kunigunda įsižeidus sa
ko: *

“Tu pasakyk mamei, kad 
aš esu labai linksma, kad 
pas ją neatėjau.”

L U.

Rašo J. Rumeks
rašytojų. sutikimą Maskvoj. 
Apibūdinęs pagrindinius la
tvių literatūros raidos eta
pus, pranešėjas smulkiai pa
pasakojo apie tarybų Lat
vijos nebūtą iki šiol liaudies 
ūkio pakilimą ir nacionali
nės latvių kultūros sukles
tėjimą pokariniais metais.

Tarybų Latvijoj yra 14 
valstybinių teatrų, 9 aukš* 
tosios mokyklos, 150 viduri
nių technikinių ir per pus
antro tūkstančio vidurinių 
bei pradinių mokyklų. Po
kariniais metais valstybinė 
latvių leidykla išleido per 
35 milijonus tomų knygų. 
Tarybų Latvijos literatūra 
įgijo naują skaitytoją. Kny
gai atviras kelias į pačias 
plačiąsias liaudies mases. 
Gausingos respublikos bi
bliotekos turi per 5 milijo
nus tomų knygų. Kas penk
tas Latvijos gyventojas yra 
bibliotekos abonentas. Dau
giatūkstantiniais' t i r ažais 
paplinta respublikoj latvių 
rašytojų kūriniai. Juos iš
leidžią broliškų tarybinių 
tautų — rusų, ukrainiečių, 
gruzinų, uzbekų ir kitomis 
kalbomis.

Latvių literatūra ryškiai 
kyla. Ji įgijo naują herojų 
— komunizmo statytoją. 
Pasirodė tokie kūriniai, 
kaip J. Sudrabkalno eilė
raščių rinkinys “Broliškoje 
šeimoje,” A. Grigulio pjesė 
“Molis ir porcelėnas,” ap
dovanoti Stalininėmis pre
mijomis, romanai A. Sak
ses “Į kalną,” ir V. Lacio 
“Audra,” V. Lukšo poema 
“Rita pradeda gyventi,” ei
lėraščiai apie patriotizmą, i
tautų draugystę ir darbą A. Joktyviniam ūkiui, 
Balodžio, J. Groto ir kitu.

Po pranešimo latvių po- pieno ferma kas mėnesį duo-

Pasibaigė latvių literatū
ros dekada, praėjusi Mas
kvoj didžiu pasisekimu.

Dekados metu latvių ra
šytojai pabuvojo svečiuose 
pas stambiausių sostinės į- 
monių darbininkus, pas 
aukštųjų mokyklų studen
tus, akademikus, meno dar
bu tojus ir ne kartą susitik
davo su Maskvos literatais.! 
Visur jaunosios tarybų Lat
vijos literatūros atstovai 
buvo šiltai ir širdingai su
tikti.

Dekados uždarymo išva
karėse įvyko tTSRS Tarybi
nių Rašytojų Sąjungos sek
retoriato posėdis, kuriame 
buvo suvesti dekados rezul
tatai. Būdami Maskvoj lat
vių rašytojai plačiai ir visa
pusiškai parodė broliškoms 
tarybinėms tautoms savo 
pastarųjų metų kūrybinius 
pasiekimus. Atsakingasis 
Latvijos Tarybinių Rašyto
jų Sąjungos sekretorius Ig- 
natas Muižniek savo kalbo
je pabrėžė, jog dekada jiems 
buvo didelė kūrybinė ir po
litinė mokykla.

Latvių literatūros deka
dos baigiamasis vakaras į- 
vyko vienoj geriausių Mas
kvos koncertų salių — P. 
G. Čaikovskio vardo salėj. 
Apie pusantro / tūkstančio 
žmonių1 audringais ploji
mais sutiko latvių rašytojų 
pasirodymą prezidiume, ka
dangi jų kūriniai, išversti į 
rusų kalbą, gerai pažįstami 
tarybiniams skaitytojams.
Apie Latvių Tautos 
Kultūrinius Laimėjimus

Latvijos Komunistų Par
tijos Centro Komiteto sek
retorius A. Pelšė pasveikino 
maskviečius Tarybų Latvi
jos darbo žmonių vardu ir
padėkojo už širdingą latvių etai A. Grigulis, V. Luks, da. Į.7,000 rubliu pajamų.

Hartford, Conn.

ĮVAIRUS KONCERTAS
RENGIA LAISVĖS CHORAS

Sekmadienį, Vasario 13 February, 1949
Lietuviui Amerikos Piliečiui Klubo Salėje

227 Lawrence Street, Hartford, Conn.
Programa bus didelė ir įvairi — iš dainų ir šokių

AMELIA JESKEVIOIOTft- 
(YOUNG) 

iš Queens Village, N. Y.
IGNAS KUBILIONAS, 
iš South Boston, Mass.

Programą išpildys vietinis Laisvės Choras po vadovyste WILMA HOLLIS. 
Choras dainuos naujas dainas. Bus ir gerų solistų. Dainuos gerai atsižymėjus dai
nininkė AMELIA JESKE VIČJUTĖ-YOUNG, soprano iš Brooklyn, N. Y. Tenoras 
I. B. KUBILIŪNAS, komiškų dainų dainorius, iš Boston, Mass. Dvi jaunuolės šoks 
gražius, šokius—tap dance. Jos yra Helen Mozeorem ir Florence Mulerankaitė, vie
tinės. Kompozitorius pianistas Frank Balevicius-Balwood, skambins savo kompozi
cijos kavalkus. Eiles deklamuos jauna lietuvaitė Elena Navajevaitė, iš E. Hartfordo.

Pirmu kartu pasirodys Laisvės Choro Oktetas su gražiomis dainomis.
Kviečiame visus dalyvauti ir pasilinksminti gražiomis lietuvių liaudies dainomis 

ir smagiai praleisti laiką.
Pradžia 2:30 po pietų. Įžanga $1 su taksais

G’ RENGIMO KOMISIJA.
\

---------- . . • >

J. Vanags ir A. čaks pas- t 
kaitė savo eilėraščius gim
tąja kalba. Eilėraščių verti
mus skaitė A. Surkovas, V. 
Deržavinas, N. Tichonovas, 
1. Selvinskis, P. Antokols- * 
kis. Ryškiu nesugriauna-*’ 
mos Tarybų Sąjungos tautų 
tų draugystės pavyzdžiu bu
vo uzbekų poeto Džumani- 
jazo šaripovo perskaitytas , 
jo paties išverstas į uzbekų 
kalbą'J. Balodžio eilėraštis 
“Tėvynei.” Latvių rašytojų 
kūriniai, išversti į rusų kal
bą buvo paskaityti Maskvos 
teatrų artistų. Baigiant va
karą įvyko didelis koncertas 
dalyvaujant Maskvos ir 
Latvijos artistams.

Sujaudinti ir su didžiu 
kūrybiniu pakilimu latvių 
rašytojai išvažiavo iš Mas
kvos. Rygos stotyje Mask
voje, stambiausiais tarybų 
Latvijos poetas Janis Sud- 
rabkalns visų'latvių rašyto
jų vardu pasakė:

— Mes laimingi, jog tu
rėjome galimumą skaityti 
savo kūrinius mūsų Tėvy
nės sostinėje. Susitikimas 
su Maskva buvo nuostabuš. 
Maskva praplėtė mūsų au
ditorijos rėmus. Mus išgir
do visa šalis!

Sveikinam Maskvą ir 
maskviečius! Iki busimųjų 
džiaugsmingų kury binių 
susitikimų!

Didėja Kolektyvinių 
Ūkių Pajamos

VILNIUS. — Tarybų Liętu- 
voj sparčiai vystosi gyvulinin
kystė. Į 1948 metų pabaigą 
respublikos kolektyviniuose 
ūkiuose buvo Įkurta 191 ’fer
ma stambiųjų raguočių, 144 
kiaulininkystės ir 106 avinin
kystės fermų.

Karolio Požėlos vardo ko-
Kėdainių

apskrityje, vien jo prekinė



Paraše t Jk H Lietuvių
Levas Tolstojus l\ A4UK A I v. Jonaitis 
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SIETYNO “JUOKU” VAKARAS
Jonas Kaškaitis

(Pabaiga)

(Tąsa)
— Girei-chanu tikėti galima, jo visa 

giminė — geri žmonės; jo tėvas ištiki
mas kunakas buvo. Tik tu klausyk dėdės, 
blogo aš tau nepatarsiu: pareikalauk, 
kad prisiektų, tada tikras būsi; jeigu su 
juo išvyksi, vis laikyk pistęletą paruoš
tą. O labiausiai, kai imsit arkliais dalin
tis. Kartą mane vienas čečėnas ko tik ne- 
nudėjo; iš jo aš paprašiau po dešimt 
rublių už arklį. Tikėti tikėk, o be šautu
vo gulti neik.

Lukaška atsidėjęs klausėsi senio.
— Ar tiesa, dėde? Sako, tu gyvažolę 

turįs, — tarė jis patylėjęs.
— Gyvažolės nėra, o tave kad nori 

pamokysiu; vyras esi geras, senio neuž
miršti. Ar pamokyti?

— Pamokyk, dėde.
—- Vėžlį pažįsti? Juk jis velnias, vėž- 

lys.
— Kur nepažinsi 1
— Susirask jo lizdą ir apipink aplin

kui pynele, kad jis negalėtų įeiti. Štai jis 
pareis, pasisukios ir tuojau atgal, susi
ras gyvažolę, atsineš, tvorelę išardys.. . 
Tai tu ir skubėk kitą rytą ir žiūrėk: kur 
tvorelė sulaužyta, ten ir gyvažolę rasi. 
Imk ir neškis, kur nori. Nebus tau nei 
užrakto, nei skląsto.

— O tu bandei gal dėde?
— Bandyti nebandžiau, bet geri žmo

nės sakė. Aš tiek ir temokėjau burtų, 
kad sukalbėdavau “sveikas būk,” ant 
žirgo sėsdamas. Niekas nenudobė.

— Kas tai yra “sveikas būk,” dėde?
— Tai tu nežinai? Ak, žmonės! Tai 

va, dėdės pasiklausk. Na, klausykis, kar
tok* paskui mane:

Sveikas būk, Sione, 
Viešpatie ir pone. 
Mes ant žirgo sėsim. 
Sofonijus kuria 
Zacharijus buria. 
Tėve Mandraiti 
Dieve - dieve - dievaiti.

Dieve - dieve - dievaiti, — pakartojo se
nis. — Ar moki.? Na, pakartok!

Lukaška nusijuokė.
— Ar tai dėl to tavęs, dėde, nenudė- 

jo? Gal taip tik.
— Protingi jūs pasidarėt. Tu viską 

išmok ir pasakyk. Dėl to nieko blogo ne
atsitiks. Na, sugiedojai “Mandraitį,” ir 
gerai, — ir senis pats nusijuokė. — O 
tu, Luką, į Nogajų nejok, va ką aš pa
sakysiu ...

— Kodėl? -
— Ne tokie dabar laikai, ne tie žmo

nės, gaila, kad kazokais tapote. O ir rusų 
ana kiek prigrūdo! Nuteis. Tikrai, mesk. 
Kur jums! Va tik mudu, būdavo, su Gir- 
čiku ...

Ir senis buvo bepradedąs pasakoti sa
vo nepabaigiamas istorijas. Bet Lukaška 
pažvelgė pro langą.

— Jau visai šviesu, dėde, — nutrau
kė jis jį. — Jau metas, užeik kada.

— Tesaugo tave dievas, o*aš prie to 
kario eisiu: pažadėjau medžioklėn nu
vesti ; žmogus, rodos, geras.

XVII ’
Nuo Jeroškos Lukaška pasuko namo. 

Kai jis sugrįžo, drėgnas rasotas rūkas 
pakilo nuo žemės ir apsiautė stanicą. Ne
matomi galvijai subruzdo visuose kam
puose. Vis dažniau ir smarkiau paleisda
vo savo giesmę gaidžiai. Oras skaidrėjo^ 
ir žmonės pradėjo kilti. Priėjęs visai ar
ti, Lukaška pažino šlapią nuo rūko savo 
kiemo tvorą, namų priebutį ir pravirą 
klėtį. Kieme pro rūką buvo girdėti, kaip 
skaldo malkas. Lukašką įėjo į trobą. Jo 
motina atsikėlė ir, stovėdama prie kros
nies, mėtė jon malkas.. Lovoje dar mie
gojo sesuo, mergaitė.

— Na ką, prisismaginai, Lukaška? — 
tyliai tarė motina.

— Buvau stanicoje, — nenoroms at
sakė sūnus, ištraukdamas iš makštų šau
tuvą ir jį apžiūrinėdamas.

Motina palihgavo galva.
Įpylęs parako, Lukaška paėmė maiše

lį, išėmė iš jo keletą tuščių šovinių ir 
.ėmė juos užtaisinėti, rūpestingai pagrūs- 
damas juos grūstuvėliu, apvyniotu sku
duru. Baigęs tą darbą, jis padėjo maiše
li-

— O kaip, motule, aš tau sakiau tar- 
bas sutaisyti; ar sutaisei? — paklausė 
jis. ' ' ’

— O kaipgi! Nebylė vakar lopė kažin 
ką. Ar jau metas kordonan? Aš tavęs vi
sai nemačiau.

— Štai kaip tik susirengsiu ir reikės 
eiti, — atsakė Lukaška, suvyniodamas 
paraką. — O kur nebylė? Ar išėjo?.

— Turbūt, malkas skaldo. Vis dėl ta
vęs jaudinosi. Nebematysianti daugiau 
tavęs, ir tiek. Vis ranka parodo veidą, 
pliaukštelia ir prispaudžia rankas prie 
širdies; girdi, gaila. Gal pašaukti? Apie 
abreką viską suprato.

— Pašauk, — tarė Lukaška. — Ir ten 
mano taukai buvo, atnešk čia; reikia 
kardas ištepti.

Senė išėjo, ir po valandėlės girgždan
čiais laipteliais į trobą įėjo nebylė Lu- 
kaškos sesuo. Ji buvo šešeriais metais 
vyresnė už brolį ir būtų be galo į jį pa
naši, jei ne bendras visiems nebyliams 
bukaprotiškas grubiai atmainingas vei
das. Vilkėjo ji šiurkščios medžiagos su
lopyta bliuze; vaikščiojo basomis, nešva
riomis kojomis; ryšėjo sena melsva ska
rele. Sprandas, rankos ir veidas buvo 
gysloti, kaip vyro. Iš drabužio ir visko 
buvo matyt, kad ji nuolat dirba sunkų 
vyrišką darbą. Ji įnešė malkų glėbį ir 
metė jį prie krosnies. Paskui su linksma, 
visą jos veidą suraukšlinusia šypsena, 
priėjo prie brolio, palietė jozpetį ir ėmė 
rankomis, veidu ir visu kūnu ženklais 
greit kažką jam aiškinti.

— Gerai, gerai! Šauni, tu Stiopka! — 
atsakė brolis, linksėdamas galva. — Vis
ką priruošei, sutaisei, puiku! Še tau už 
tai! — Ištraukęs iš kišenės du medali
ninkus, jis padavė jai.

Nebylės veidas nuraudo, ir ji lauki
niu balsu džiaugsmingai sumykė. Pa
čiupusi medauninkus, ji dar smarkiau 
ėmė daryti savo ženklus, dažnai pamoda
ma vienon pusėn ir storu pirštu pa
braukdama per antakius ir veidą. Lu
kaška suprato jos kalbą ir šypsodamasis 
vis linksėjo galva. Ji aiškino, kad brolis 
vaišintų merginas, kad mergos jį mylin
čios ir kad viena merga, Marjanka, gra
žiausia iš visų, ir ta jį mylinti. Marjan- 
ką ji žymėjo, greit rodydama jos kiemo 
pusėn, paliesdama savo antakius, veidą, 
čiauksėdama ir linkčiodama galva. “My
li,” rodė ji spausdama prie ^rūtinės ran
kas, bučiuodama savo ranką ir tarytum 
ką apkabindama. Motina grįžo į trobą 
ir sužinojusi, ką pasakojo nebylė, šypte
lėjo ir palingavo galva. Nebylė parodė 
jai medauninkus ir vėl sumykė iš 
džiaugsmo.

— Andai aš sakiau Ulitai, kad atsių
siu piršlius, — tarė motina. — Mano 
žodžius prielankiai sutiko.

Lukdška nieko nesakęs pažvelgė į mo
tiną.

— Tai ką, mama? Reikia vynas vežti. 
Arklio reikia.

— Nuvešiu, kai bus metas; šules su
taisysiu, — tarė motina, matyt, nenorė
dama, kad sūnus kištųsi į ūkio reikalus. 
— Tu eidamas, — tarė senė sūnui, — 
pasiimk, rasi priemenėj, maišelį. Iš 
žmonių skolinau, tau kordonan paruo
šiau. Gal į sakvas (sakvomis kazokai va
dina dvilypinius, už balno užmetamus 
krepšius)' sudėti?

— Gerai, — atsakė Lukaška. — Jei iš 
užterekio Gireichanas atvyktų, atsiųsk jį 
kordonan, nes dabar greit nepaleis. Tu
riu į jį reikalą.

Jis ėmė ruoštis.
— Atsiųsiu, Lukašką, atsiųsiu. Sakyk, 

tai tu visą naktį pas Jamką ir linksmi- 
nais? — tarė senė. — Aš ir pamaniau 
naktį, kai kėliaus galvijų pažiūrėti, lyg, 
tavo balsas dainuoją.

Lukaška nieko neatsakė, išėjo prie- 
rpenėn, persimetęs per petį krepšelius, 
pasitempęs žiponą, paėmė šautuvą ir su
stojo tarpdury;

— Sudie, motuše, — tarė jis motinai, 
užkeldamas, paskui save vartus. — ,Tu
šulaitę su Nazarka atsiųsk — vyrams 
pažadėjau; jis užeis.

— Tesaugo tave dievas, Lukaška! Lai
mingai! Atsiųsiu,-iš naujos šūlės atsių
siu, — atsakė senė, prieidama prie .tvo
ros. Paklausyk dar, — pridūrė ji, pa
lenkdama per tvorą.

Kazokas sustojo. . '
(Bus daugiau)

<
Praėjusį rudenį Vitas Dva

reckas, tarp kitko patiekė ir ši
tą nenuramdomai galingą 
žmogaus sielos šūkį, Lietuvių 
Kultūros name, 110 St. ir At
lantic Ave.t Richmond Hill, N. 
Y.: jis puikiai perjaustai išpil
dė šitą smuikinį šedevrą — Žu
lio Masenės “Meditaciją.”

Na, štai ir vėl .•. . išdaiga. 
Gal susibalansavimui įterpta. 
Sumūkęs, susmukęs pavargėlis 
seniokas prašo praeivio išmal
dos — dešimtuko kavos puo
dukui. Dešimtuką jis gauna — 
ir tuoj čia pat, iš kišenės išsi
traukęs plėčkutę, pavaišina ir 
savo geradėją ir pats burnelę 
nutraukia. Apsigrįžęs, susirie
tęs ir atsigula prisnūsti. Tuč 
tuojau jam barkšteli lazdele 
per padus praeinąs policistas:

“Lauk, lauk! pašol: čia tau 
ne patalas . . .

Šitas pokštelis tai dar nieko 
sau.

Vėl gražiai susibūrė visas 
sictyniškai sudainavo Turenko- 
sietyniškai sudainavo Turenka- 
vo “Kalviai.” Taikli, prasminga 
tai daina, sutartinio bendro 
darbo ir" liaudies kūrybinės va
lių^ daina. Gerai, kad nors pro- 
rečiai tenka išgirsti mūsiškiuo
se koncertuose dainą ne tik me
todiškai dailią, bet ir brandžią 
savo turiniu, — dainą, kuri pa
liečia tau ir širdf ir protą, pa
žadina, patvirtina tau klasinę 
sąmonę. Vien tuščiomis bala- 
baikomis tenkintis negalima, 
čia pravartu pastebėti, kad mū
siškių chorų ir solistų repertua
rai pasidarė savo bendra kryp
timi skystoki, neatitinka laiko 
dvasiai ir įvykių prasmei. Cho
rų vedėjai pasidarė kažkaip be
spalviai, be politinio nugarkau
lio. O seniau mūsų Sietynas bū
davo kitokias, mielosios mūsų 
Brony tęs šalinytės - Sukackie
nės laikais.- Jos vadovybėje Sie
tyno repertuaras buvo itin gau
sus rinktinėmis dainomis, ku
rios ir savo muzika ir turiniu 
gaivino klausovų nuotaiką, ža
dino, organizavo jų jausmus, 
teikė padrąsinįmo ir pasiryži
mo atspariai laikytis prieš gy
venimo smūgius, prieš 'bet ko
kią reakciją.

Dar kitą, lengvesnę dainą su
drožė Sietynas, ir tuč tuojau 
vėlx tie “juokdariai.” įsitempė 
siaurą, sulankstomą, lovelę — 
maigūną ir bando joje sutilp
ti du miegaliai . . . Vienas kitą 
stumdo, vartai toja^i, burleską 
varinėja.

Paskui vėl be reikalo daug 
laiko užmušė “juokaulyvi” lai
mėjimai. Buvo traukiami nu
meriai, kuriems buvo skirti 
“paslaptingi” laimikiai, kad 
būtų juoko . .. Mergina laimėjo 
rankinį, didelį išsipūtusį ridi
kui). Išvyniojus, rado, įsuktą, 
rodos, kopūsto ar salotos gal
vą.. . Vyras ištraukė gražiai 
apraišiotą dėžutę. Pasirodė mo
teriškos apatinės ružavos kel
nės . . Kitam vyitoi teko pati 
didžioji dėžė. Pradėjo jis išvy- 
niot, kraustyti ir mėtyt sulam
dytus popierius, vis ieškodamas, 
gal į kurį popierių įslpptas 
koks brangus daiktas. Po ilgo, 
nuobodaus mėtymo, dėžės dug
ne, išėmęs popieriaus- žmutą, 
išvyniojo mažytį naktinį puodu
ką ... Tai ir būta “juoko.”

Sietynas, vėl visas susibūręs, 
išpildė J. V. himną. Vadovavo 
choro mokytojas Vladas Žukas, 
stovėdamas. ne ant estrados, bet 
prieš Ją> svetainės prieky, kaip 
ir kitais atvejais.

Tuo ir užsibaigė “juokų” va
karas. Kiek teko paskui patir
ti iš klausovų, tai visiems pą- 
tiko pats tikrasis koncertas: 
choro ir solo ir dueto dainos, 
smuiki išpildymas, bet su tais 
“juokais,” tai, girdi, et! Kam 
čia- jų reikė... Jei jau yra no
ras koncertą kaip paįvairinti, 
tai nereikia gadinti jo grožinio 
įspūdžio. Pirmiau Sietyno' duo- 
tasai koncertas “Mėnesienos 
melodijos” buvo visai kas kita: 
visa kas vięningai, skoningai, 
meniškai buvo patvarkyta ir iš
pildyta.- Negėda buvo su tuo 

pasirodyti net ir tolimoj čika- 
go j.

Noriu tikėtis, kad sietynie- 
čiai priims šitą kuklutį nuro
dymą atitinkamoj dvasioj, kai
po nuoširdų patarimą nuošir
daus Sietyno “patrioto” ir mė
gėjo. čia nebuvo nė mažiausio 
noro bent ką įžeisti ar panie
kinti. Kaip tik atvirkščiai — 
motyvas buvo padėti ^Sietynui 
gražiai išlaikyti savo garbingą 
vardą ir ilgų metų tradiciją.

Montreal, Canada
Ištiko Nelaime*

Sausio 23 d., beeidamas gat
ve, Liudvikas Paulauskas pa
slydo ir išsilaužė koją. Tapo 
nuvežtas į St. Lucks ligoninę.

Jonui Andriuškai darbe nu
kirto du kairės i rankos pirš
tus. Ligonis randasi savo na
muose.

Ištiktiems nelaimės reiškiu 
užuojautą ir linkiu greitai pa
sveikti. '

Pasekminga Vakarienė
Sausio 22 d. Vytauto Klubo 

svetainėje buvo suruošta Vy
tauto Klubo Pašalpinės Drau
gijos Moterų Skyriaus vaka
rienė. Vakarienė buvo pasek
minga,-atsilankė daug žmonių 
ir buvo puikiai pavaišinti ir 
linksmai laiką praleido.

Metinis Susirinkimas
Sausio 23 d. įvyko LLD 137 

kuopos metinis susirinkimas 
Susirinkimas buvo skaitlingas 
(kaip metinis, žinoma, galėjo 
būti dar skaitlingesnis) ir pa
sekmingas.

Iš raportų paaiškėjo,’ kad 
kuopa per metus yra atliku
si daug kultūrinio ir apšvietos 
darbo. Ypatingai labai gra
žiai skambėjo raportas paren
gimų komisijos, kas liečia fi
nansų sukėlimą. Salės reika
lai ir jos išnuomavimas taipgi 
buvo tvarkomas labai pavyz
dingai. Nors kuopa yra la-. 
bai didelė narių skaičiumi ir 
nariai labai išsimėčiusiai gy
vena, po įvairius šio didmies
čio distriktus, dėka gero pa
sidarbavimo finansų sekreto
riaus, tas darbąs atliktas ge-. 
ra i. ’

Šių metų naują valdybą ir 
parengimų komisiją sudaro 
labai darbštūs nariai-rės. A- 
part parengimų komisijos, 
įvairius parengimus suruošti 
dar pasižadėjo visa eilė narių 
savanoriai. Galima tikėtis di
desnio ir pasekmingesnio vei
kimo šiais metais.

šiame susirinkime bemaž vi
si dalyvavusieji užsimokėjo 
duokles už šiuos metus. Gra? 
žus skaičius narių buvo tą at
likę prieš susirinkimą. Tai la
bai sveikintinas pavyzdys. 
Kad tai visi nariai pašoktų 
tą pavyzdį, o kiek brangaus 
laiko jie sutaupytų vadovau
jantiems draugams. . /

Pereitų metų knyga “žmo
gus ir Mašina” nariams bai
giama išdalinti. Kurie dar 
negavote, pasistenkite matyti 
finansų sekretorių. Jam sini< 
ku visiems išnešioti į namus.' 
' Kuopos susirinkimai nutarta 

turėti kiekvieno mėnesio pa
skutinį sekmadienį. Nariai tą 
turėtų gerai įsidėmėti ir ne
laukti paraginimų. Nariai taip
gi turėtų daugiau' įsipareigoti 
lankytis į susirinkimus.

Susirinkimas baigėsi labai 
nuotaikingoj dvasioj, su dides
niu ryžtingumu, dirbti kultūri
nį ir apšvietos darbą. Tiesa, 
buvo apkalbėtas ir LLD va
jus, kuris prasidėjo su vasa
rio 1 d. Nariai pasižadėjo 
pasidarbuoti gavimui naujų 
narių.

★ • ★ ★
Užgeso Jauna Gyvybė

Sausio 22 d. užgeso amži
nai Marjorie Motūziūtė, vos 
sulaukusi 22 metų amžiaus. 
Pačiame gyvenimo gražume, 
pačiame žydėjime. Jaunuolės 
sveikata jau iš anksčiau būvo 
pakirsta. Negelbėjo nė dėtos 

pastangos ją nu0 žiaurios ir 
negailestingos mirties išgelbė
ti. O ji gyventi, kaip ir visi, 
dar labai troško.

Didžiąusiams nuliūdime ir 
širdgėloj paliko savo mylimą 
motiną, du brolius ir mylimąjį 
vaikiną. Jos karstą puošė 
puikių gėlių vainikai nuo na
miškių, mylimojo ir nuo drau- 
gų-gių. Į kapus palydėjo 
skaitlingas būrys žmonių.

Lai būna lengva šalta že
melė Tau,' Marjorie, o moti
nai, broliams, mylimajam ir 
artimiesiems didžiausia užuo
jauta šioje liūdnoje ^valando
je. Korespondentas.

Detroit Mich.
Detroito if Apylinkės z 
Lietuviai Matys Veikalą 
“Kerštinga Meilė”

LDS 21-ma kuopa stato sce
noje įdomų veikalą po vardu 
“Kerštinga Meilė.” ši trijų 
aktų drama-komedija yra pa
rašyta iš lietuvių gyvenimo. 
Veikalas yra įdomus labiau
sia tuomi, kad jame atvaiz
duojamas vedusios poros šei
myniškam gyvenime vyro be
gėdiškas ‘nupuolimas doroj, 
veidmainystė bei apgaudinė
jimas savo žmonos. Pažemi
nimas ir paniekinimas savo 
žmonos, kuri visa siela ir šir
dimi yra atsidavusi jam, kuri 
savo vyrą myli ir dideliai ger
bia.

Kas įdomiausia, tai tas, kad 
šitas žmonos branginamas ir 
mylimas išlepintas,atsiprašant, 
“bizūnas,” nei iš šio nei iš to, 
įsimyli į sufanatikėjusią frau- 
ciškonų zokono jauną merge
lę. ši išdykus sutvėrimėlis 
ant tiek įsidrąsina, kad nusi
juosus visas šventąsias juoste
les pradeda lankytis į kalba
mos šeimynos namus meilės 

Dienraščio Laisvės

BAZARAS
Rengia Dienraščio Laisvės Bendrovė

Vasario-February 
25, 26 ir 27

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

f

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

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.

tikslais. Na, ir pasekmė to: 
šeimynoje įvyksta tragedija.

šis nepaprastai gražioje 
kalboje parašytas veikalas 
yra perdėm įdęmus ir pusė
tinai pamokinantis. Beje, 
“Kerštinga Meilė” veikalą 
maloniai puošia atitinkamos 
pritaikintos dainos - muzika. 
Kai kurios jų linksmo pobū
džio. Bet didžiuma jų širdį 
varstančios, graudingos - liūd
nos dainos. Štai pora posme
lių žodžią, kuriuos dainuoja 
paniėkinta, nuliūdusi moteriš
ka širdis:

“Niekas nemiela šiam 
pasaulyj, 

Be jo mirti velik tuoj. 
Nebelieka jau man vilties, 
Grabe ras mane rytoj.

‘ Man vaidinas vien grabai, 
Didi juodi akmenūi, 
Ir taip užgulę man širdį, 
žudo mane amžinai.” * 
šį operetišką veikalą reži

suoja Anaceta Zigmantienė. 
Aktoriai-vaidylos veikalo visi 
jau seni bičiuliai ir gerai su
sipažinę su mūsų scenos dis
ciplina. Vėliau bus parašyta 
apie juos daugiau. O tuo tarpu 
mūsų LDS 21-ma kuopa pra
šo visų Detroito pažangių or
ganizacijų pasižymėti žernįau 
paduotą dieną ir nerengti nie
ko tą dieną. Parengimas įvyks 
vasario 20 dieną, Draugijų 
Svetainėje, 4097 Porter Street. 
Tėmykite, bus daugiau prane
šimų apie tai. B. .

London.— Užsięninis An
glijos ministras Bevinas> 
plūdo Vengriją už kardino- * 
lo Mindszenty’o nuteisimą.

New Jersey valstijos sei
melis vienbalsiai ir keiks- 
mingai pasmerkė Vengrijos 
liaudies teismą prieš kard. 
Mindszenty, kaip išdaviką.

10,19494 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Vasario



SO. BOSTON, MASS.
GINTARO RADIJO 
PROGRAMOS POBŪVIS

Gintaro Radijo Programa 
gražiai pasitarnavo Massachu
setts lietuviams visais būdais. 
Per šią radijo programą buvo 
daug gražaus darbo atlikta 
nuo atidarvmo dienos iki va
sario 6-tos dienos. Per ši | 
trumpą laiką daug pirmeiviu I 
pasakė prakalbeles ir paskai-i 
tas. Pavyzdžiui, Jonas Gry-1 
bas kalbėjo apie Literatūros j 
Draugiją: M. Sukackienė įro
dė svarbą, kodėl lietuviu me-i 
nas reikalafija palaikymo ir 
patobulinimo; S. Zavis savo 
geroj paskaitoj painformavo 
mūsų radijo publiką, iš ko su
sideda kolektyviniai ūkiai ir 
ką jie žada atsiekti Lietuvoj. 
Taipgi mes turėjome prakal-į 
beliti, kurias pasakė Stanislo- 
vaitienė ir Eva Mizarienė. Pa
galiau, Massachusetts daini-

tais balsais ir tuomi sužavėjo 
radijo klausytojus.

Iš to visko galima spręsti, 
kad Amberlando Radijo pro
grama kultūrina lietuvius mū
sų valstijoje. * Taipgi per tą 
pačią programą visu pažan
giųjų organizacijų veikimai iri 
susirinkimai yra skelbiami la- 
bai gerai ir plačiai. Organi-1 
zaciju veikimui yra duotos 
reklamos, kokiu jokiu būdu į 
jos nebūtu galėjusios nupirkti i 
per kitas radijo stotis. _• Jei i 
tas reklamas ir būtu galėju- į 
sios nupirkti, tai būtu lėšavu- į 
sios tris ar keturis kartus 
daugiau. O kiek Lietuvos ži
nią buvo pranešta oro bango
mis, kurios, nurodė, kaip yra 
veikiama dabar Lietuvoj.' Tos 
ginies yra svarbios mūsų žmo
nėms !

Gal būt, kad jau visiems 
via aišku, kad radijas yra

nių rytais būtų girdimos, šia 
proga Bostono radijo rėmėjai 
kviečia Bostono ir jo apylin
kes lietuvius ateiti į labai šau
nu pobūvį, kuris susidės iš 
visokim žaislu ir lenktynių, už 
kurias bus duodamos gražios 
dovaneles tiems, kurie jas lai
mės. Taipgi publika bus vai
šinama skaniais užkandžiais.

Pobūvis Gintaro Radijo 
Programai palaikyti Įvyks šį 
šeštadienį, Lincolno Gimtadie
nį, vasario 12 d., 7 vai. vaka
re, So. Bostone.

Kviečiame visas ir visus ge
raširdžius lietuvius ateiti į šį 
gražų pobūvį ir tuomi paremti 
šią gražią Gintarų Radijo 
programą.

Kito sekmadienio rytą, 9 
vai., per radijo stotį WKO, 
1190 kilocycles, Dr. Jonas 
Repšys, 278 Harvard Street, 
Cambridge, Mass., kalbės te
moj, “Kaip Išvengti Žiemos 
Metu šalčio. Paskaita bus 
naudinga visiems išgirsti.

Amberlando Radijo

Dvylikos Komiiiiisty Bylos 
Atgarsiai J. V. Senate

(Tąsa nuo 2 puslapio)

patenkinantis. Mat, jie yra 
tie žmonės, kurie sprendžia, 
kas bus mūsų senatoriais 
ir kas bus mūsų miestų ma
jorais ir valstijų guberna
toriais. Jie, mat, yra tie 
žmonės, kurie išrenka žmo
nes, kurie yra mūsų fėde- 
raliniais teisėjais. Jie yra 
tie žmonės, . kurie apmoka 
mums algas, taip pat ir tei
sėjui Knox. Jie yra tie žmo
nės, kuriuos valdžia turėtų 
atstovauti! Trumpai pasa
kius, jie yra Amerikos žmo
nės. 'Bet tie žmonės nepa
kankamai geri teisėjui 
Knox. Jis turi savo distrik
te džiūrės tarnybai turėti 
geresnės kokybės žmones!

rial ir t.t.), su ta sąlyga, 
kad tie samdiniai žino, jog 
jiems per visą jų tarnybą 
džiūrėje apmoka jų 
didžiųjų korporacijų sam
dytojai !

To viso sėkmė yra tokia, 
kad New Yorko pietiniam 
distrikte išrinkimas džiūrių 
atstovauja tikslų ir siste- 
matišką išskyrimą visų, iš
skyrus tik dėl svieto akių 
vieną, kitą asmenį, žemes
niųjų įplaukų grupių ir tų 
žmonių, kurie neturi tokio 
socialinio stovio, kurį gerb
tų ‘teisėjas Knox. Tame dis
trikte džiūrės sudaromos 
beveik išimtinai iš elitinės 
(parinktosios) klasės žmo
nių.

apibūdinti klasiniu ir rasi
niu teisingumu.

Tai tik natūralu, kad to
kie sprendėjai daugiau šva
ros priduoda savo klasės 
liudininkams. Tuo tarpu vi
sas tikslas konstitucinės 
teisingos bešališkos džiūrės, 
atstovaujančios visą visuo
menę, garantijos yra tame, 
kad užbėgti už akių tam 
tikrų grupių prietarams ar
ba pasirinkimams. Tiktai 
teisinga visos visuomenės 
atstovybė užtikrina teisin
gą ir bešališką teismą, ku
riame parodymai būna sve
riami pagal bendrą visų 
žmonių sprendimą, pasire
miant tiktai parodymų tin
kamumu. Visiškai aišku, 
kad New Yorko pietiniam 
distrikte viešpataujamoji 
sistema ir gal daugelyje ki
tų vietų yra sudaryta taip, 
kad išvengus tokių džiūrių,

neatsižvelgiant į jų rasinį, 
religinį, arba ekonominį 
stovį. Bet kaipgi mes gali
me suderinti tuos tvirtini
mus su tuo faktu, kad mū
sų didžiausiam federali- 
niam distrikte ir gal taip 
pat kitur, mūsų teismai 
taip atvirai teisingumą da
lo pagalba sauvališkai pa
rinktų džiūrių, prikimštų 
turtingaisiais arba pasitu- 
rinčiaisiais? v

Ši padėtis yra mūsų pro
blema ir atsakomybė. Kon
gresas turi galią išleisti to
kius įstatymus, kurie užtik
rintų sudarymą teisingų ir 
bešališkų džiūrių mūsų fe- 
deraliniuose teismuose. La
bai tinka, kad Senatas pa
imtų vadovybę tuo reikalu, 
nes juk Senatas užtvirtino 
paskyrimą teisėjo Knox ir 
visų kitų federalinių teisė
jų. Tuo būdu penatas turi

ninkai ir dainininkės daug svarbus reikalas palaikyti. į 
kartų pasirodė su savo lavin-ikad jo programos sekmadie- I

Programos Komitetas.
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAlfeNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuojtojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

• Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. IĮOMAN
Laidotuvių 

Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVfcrgreen 7-4774

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

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

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjus
6762 FOURTH A VĖL, BROOKLYN 20, N. Y.

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

telefonuokite: i
Silorcroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
Šermenims, Vestuvėms ir Banketams

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

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 
vasario 13 d., 10:30 vai. ryto, 29 
EndiottSt. Visi nariai yra prašomi 
dalyvauti, turime daug naujų daly
kų aptarti. Būkite pasiruošę duok
les pasimokčti.-- J. M. Lukas, sekr.

(34-35)

HARTFORD, MASS.
LLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

kas antrą pirmadienį kiekvieno mė
nesio, Laisvės Choro salėje, 155 
Hungerford St. Pradžia 7:30 v. v. 
Sekantis susirinkimas bus 14 d. va
sario. Visi nariai kviečiami daly
vauti. — Vienas iš Valdybos.

(34-35)

Prisiminkite Laisves Bazarą šia
me susirinkime ir pasirūpinkite do
vanomis.

MONTELLO, MASS.
Liuosybės Choro metinis koncer

tas ir šokiai įvyks vasario 12 d., 
Liet. Taut. Namo apatinėje salėje, 
Vine ir N. Main Sts. Pradžia J:30 
v. v. įžanga 95c. Koncertas bus gra
žus, dalyvaus vietiniai ir iš apylin
kės talentai. Šokiams gros Art Ma
son's Orkestrą. Kviečiame visus da
lyvauti. (34-35)

CEVELAND, OHIO
LDS 55 kp. ir LLD 22 kp. ben

drai rengia įvairų vakarą su šo
kiais, prie gero ir naujo muzikanto, 
įvyks 27 d. vasario, Liet, salėje, 
6835 Superior Avė. Pradžia 2 vai. 
dieną. Įžanga veltui. Gaspadinčs 
pagamins skanių lietuviškų valgių, 
taipgi bus ir skanaus įsigėrimo. 
Kviečiame narius ir nenarius daly
vauti, įsitėmykite datą, kad nepa- 
mirštumet dalyvauti. Bus duodama 
ir dovanos. — Kom.

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, vasario 11 d., 8 v. v., 

Metropolitan Operos salėje, įvyks 
Lchino paminėjimo masinis mitim 
gas. Bus graži programa ir gerų 
kalbėtojų. Liet, pažangūs žmones 
nepraleiskite progos. Neužtenka 
skaityt vien tik mūsų spaudą, bet 
reikia dalyvauti prakalbose, aiški
nančias svarbius esančio pasaulio 
dalykus. Išvakarėse sąmokslų tei
siamųjų 12-kos komunistų, šiame 
susirinkime bus nurodyti faktai.— 
Rcp. (33-34)

WORCESTER, MASS.
Tarptautinis 5-tas metinis ban- 

kietas ir Lenino mirties 25 m. su
kakties minėjimas įvyks vasario 13 
d., 6:30 v. v. Liet. Salėje, 29 Endi
cott St. Apart gerų valgių, bus kal
bų ir dainų programas; svečias ir 
kalbėtojas bus iš New Yorko, Sid 
Stein. Jis aiškins kas link' 12 kom. 
partijos vadų teismo, kuris dabar 
eina New Yorko. Tai bus žingeidu 
išgirsti, ’ nes kapitalistinė spauda 
apie to teismo procedūrą nutyli bei 
slepia nuo visuomenės. Kviečiame 
visus dalyvauti. Įžanga $1.25—Rcp. 
D. G. Jusius. v (33-34)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks vasario 14 d., 7:30 v. v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St. Malonėkite 
visi dalyvauti ir naujų narių atsi
veskite. Turime svarbių reikalų. —■ 
A. W. (33-34)

Pasitarkite ir paremkite Laisves 
bazarą. 
*<—"n —• m —— an—nu—m • m —• —— m •—■ m —- « —»« —• * -*•

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

1 kreipkitės į

Lorimer* Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas I.
417 Lorimer Street

" Laisvės Name <•
Brooklyn, N. Y.

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

žovių ir pieninių valgių ;;
gražus pasirinkimas. ;;

rw—-xj—us-—un —a<-—

Iš kur gi jie paėmė vardus? *
Pagal Mr. Tolmano me

morandumą, dėl viršuje pa
žymėtų priežasčių, balsuo
tojų registracijos sąrašas 
buvo pavaduotas daugiau 
parinktais šaltiniais. Tai 
kas per vieni tie šaltiniai? 
Ogi “Who’s Who in New 
York,” “Poor’s Directory 
of Directors,” “Engineers 
Directory,” “Social Regis
ter” ir. įvairių kolegijų ir 
univ. mokslą baigusiųjų są
rašai. Pastebėkite ir čia pa
rinkimą. Nors Mr. Tolman 
mums nepasako, bet mes 
galime atspėti, kad teisėjui 
Knox Princeton arba Dart
mouth universitetų alumnų 
sąrašai yra geresnis me
džiagos šaltinis, negu sąra
šai New York City Kolegi
jos arba New York Univer
siteto.

Bet net svarbesnis šalti- 
| nis už šitas aristokratijos 
I sąrašo knygas yra New 
York City telefonų knyga, 
kurioje telefonų naudotojai 
surašyti ne pagal abėcėlės 
raides, bet pagal gatvių nu
merius ir vietas. Šita tele
fonų' knyga leidžia džiūrės 
sekretoriui — kaip pame
nate, tam teisėjo Knox en
ergingam jaunam, malo
naus būdo vyrui — panau
doti savo platų žinojimą 
apie geografinį padalinimą 
socialinių, rasinių ir eko
nominių grupių New Yorko 
mieste pasirinkimui vardų 
tų, kurie gyvena turtingo
sios klasės a p y 1 i n kėse. 
Aparato, šis jaunas vyras 
prideda prie džiūrimenų 
dar tokių piliečių vardus, 
kurie jam yra asmeniškai 
žinomi, arba kuriuos jam 
kas nors perstato. Bedar
biai, kurie gyvena iš bedar
bių pašalpos, ir moterys la
bai gražiaj atmetami, kaipo 
savanoriai džiūrimenai. Jei
gu dar kas nors tuo abejo
tų, štai gali pasiskaityti 
minėtam memorandume, 
kurį aš čia turiu..

Pilnas iššijojimas
Dar daugiau. Bet kad už

tikrintai “netinkami” žmo
nės nepralįstų į džiūrimenų 
sąrašą, džiūrės raštininkas 
kiekvieną parinktą žmogų 
pasišaūkia ir pats jį ap- 
klausinėja. Tik tie žmonės, 
kuriais jis būna po apklau
sinėjimo patenkintas, pa
galiau patenką į džiūrinie- 
nus. Tuo tarpu džiūrės ko- 
misijonierius — žmogus su 
gerais susisiekimaiš — per
tikrina didžiųjų korporaci
jų viršininkus, kad jie leip
tų savo samdiniams atlikti 
džiūrės tarnybą be jokio 
jiems finūnšinio nuostolio. 
Kitais žodžiais, teisėjas su
tinka savo džiūrėje turėti 
ir žemesnius korporacijų 
samdinius^ negu jų egzėku- 
tyvai (prezidentai, direkto-

i

Paprastiems žmonėms 
durys uždarytos

Pagal patikrintą Aukš
čiausiam Teismui įteiktą 
peticiją, tame distrikte de
vynių metų laikotarpio 
džiūrimenų sąrašo analyzas 
parodo, kad 45 nuoš. džiū
rimenų sudarė egzekutyvai, 
nors jie tesudaro 9 nuoš.
gyventojų. Dvidešimt nuo
šimčių sudarė profesijona- 
lai arba pusiau profesijo- 
nalai, nors jie tesudaro 11 
nuoš. gyventojų. Raštinin
kai ir pardavinėtojai, dau
giausia paimti iš kelia di
džiųjų korporacijų,, sudarė 
30 nuoš.; jie sudaro 25 nuo- 
šim. gyventojų. Paprastieji 
darbininkai tesudarė 5 nuo- 
šim., nors jie sudaro 55 
nuoš. gyventojų.

Aš paduodu davinius iš 
dokumento, kuris buvo pri
siųstas per Administrative 
Office, iš Supreme Court 
Building Washingtone, Ir 
ką gi mes ten surandame? 
Šis dokumentas datuotas 
1941 metų vasario 5 dieną. 
Mes surandame, kad džiū
rimenų sąrašą sudarė du 
nuošimčiai bedarbių arba 
pasitraukusių gyventi iš 
pirmesnių uždarbių. 88 
nuošimčius sudarė biznie
riai arba profesijonalai. 
Dešimtą nuošimtį sudaro 
moterys.

Ta pat patikrinta peticija 
taip pat parodo, kad dziū- 
res buvo prikimštos žmonė
mis, kurie gyvena geriau
siose aplinkybėse. Taip va
dinamasis “šilkinių pančia- 
kų” 17-tasis Kongresinis 
Distriktas, Manhattane, da
vė net 56 nuoš. šešių džiū
rimenų sąrašų, kurie buvo 
tyrinėti, nors tasai distrik
tas tik vienam Manhattano 
paviete tesudarė 1948 me
tais 20 nuoš. balsuotojų.

Tuose pačiuose sąrašuose 
tik 10.20 nuoš. narių davė 
18-tas, 19-tas, 22-ras, 23- 
čias ir 24-tas kongresiniai 
distriktai, sudėti kartu, 
nors šitie distriktai sudaro 
Manhattane ir Bronxe 42 
nuoš. balsuotojų. Šituose 
distriktuose gyvena dau
giausia darbininkų klasės 
žmonės, apimant negrus, 
žydus, itališkos kilmės pi
liečius ir pOrtofikiečius.

Klasinis ir rasinis 
teisingumas

Ponas Prezidente, šito
kia sistema bjauri ne tik 
dėl jos sudėties. Tai yra są
moningas parinkimas pri
siekusiųjų sprendėjų klasi
niu ir rasiniu pagrindu. O 
rezultatas yra toks, kad 
taip vadinamą . tame dis
trikte teisingumą galima

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Sumniep Ąveriuo, 

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

kurios tikrai atstovautų vi
suomenę.

Pasaulio žmonėms, ponas 
Prezidente, mes didžiuoja
mės mūsų valdžios pirmy- 
be. Mes skelbiame, kad mes 
esame demokratija, kurioje 
visi žmonės yra laisvi ir ly
gūs. Mes neva pripažįstame 
lygų teisingumą visiems,

tam tikrą atsakomybę už tų 
teisėjų veiklą.

Sauvališkai parinkti pri
siekusieji sprendėjai neturi 
vietos mūsų demokratijoje. 
Jie yra dėmė ir pažemini
mas sąžiningam įstatymų 
vykdymui. Jie negali būti 
teisingi nei kriminalinėse, . 
nei civilinėse bylose.

į MONTELLO, MASS.

Į METINIS KONCERTAS IR ŠOKIAI ■ 
į Rengia Liuosybės Choras
j LIET. TAUT. NAMO APATINĖJ SALĖJE ", '
1 Vine ir North Main Streets

i Šeštadienį, Vasario 12 Feb.
J. PRADŽIA 7:30 v. v. — ĮŽANGA 95c.f
! Koncerto programoj dalyvaus: Liuosybės Choras, 
Į vadovybėje E. 'Sugar, Norwood Vyrų Grupė, vado- 

vybėje St. Pauros; Moterų Apšvietos Grupė, vadovy-
j bėję Onos Mineikaitės. Solistai: Rožė Stripinis, 
j Aldona Wallen, John Wallen, Jr. Vietinis Kvarte- 
| tas; duetai: Ona Mineikaitė, John Wallen, Jr., 
| Rožė Stripinis, Paulina Kundrotas.
i šoldams gros Art Mason’s Orkestrą
! Kviečiame visus dalyvauti — Rengėjai.

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

□ 
Laidotuvių Direktorius 

. , Ū □ □
426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY I
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST., ;:
Cor. Howes St. j;

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

REQEPTU SPECIALISTAI.

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

Tel. Evergreen 7-6238

Fotografas ;
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ię krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokid 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St;, Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus ::

Darome ir Pritaikome Akinius::

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists > >

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Honje 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Yel. Virginia 7-4499
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Pasistiprinkite Sveikatai 
Svarbiomis Žiniomis

Labai svarbios prelekcijos 
apie sveikatą įvyks vasario 
13-tą, sekmadienį, 2 valandą 
po pietų,* Liberty Auditorijoje, 
kampas Atlantic Avenue ir 
110th St., Richmond Hill.

Prelekciją teiks daktaras J. 
J. Kaškiaučius iš Newark, N.J. 
Norintieji duoti klausimus, ge
rai prisirengkite, ant popieros 
gabalėlių pasirašykite juos ir 
perduokite kalbėtojui. Pasi
tikiu, kad daktaras Kaškiau
čius juos visus atsakys.

Dabartiniu laiku labai daug 
žmonių serga, todėl Lietuvių 
Sveikatos Kultūras Klubas, 
kuris stovi sveikatos sargybo
je, esant reikalui ir progai ir 
surengia paskaitas - prelekci- 
jas sveikatai pastiprinti.

Norintieji įstoti į LSKK ga
lės tai padaryti prelekcijose 
pasimokėdami duoklę $1 į 
metus ir gaus dovanų knygą. 
Nauji nariai yra labai reika
lingi mūsų klubo veikimui, nes 
turime labai daug darbo.

Sekr .A. Mureika.

Mokinames ir Dirbame... z
- Mokinamas! Dainuoti

Praeitą šeštadienį, vasario 5 
d., po lietuvių kalbos pamokų 
Aldona Žilinskaitė - Anderson 
(Tave pirmą pamoką LKM stu
dentams dainavime; buvo mo
komasi sudainuoti Lietuvos ir 
Amerikos himnus. Kadangi Lie
tuvos himno žodžiai jau buvo 
mokomi nuo seniau lietuvių 
kalbos pamokose, o Amerikos 
himnas yra mokomas angliško
se «mokyklose, tai studentai la
bai greit pradėjo sudainuoti.

Aldona pasižadėjo ir toliau 
tęsti dainavimo pamokas, nes 
ruošiamasi teatriniam persta
tymui, kuriame yra dainų, ir 
žaidimų su dainomis, tai bus 
Reikalingas mokėjimas tas dai
neles, kaip ir abudu himnus, 
sudainuoti.

LKM Stygų Ansamblis

Taipgi tšeštadienį, vasario 5, 
Alfredo Weslerio vadovybėje, 
LKM Stygų Ansamblis pradėjo 
savo repeticijas. Repeticijose 
buvo tik Florence Kazakevičiū
tė, Gladys White (Vinikaity- 
tė) ir Povilas Karvelis.

— Tai permažai muzikantų, 
— pastebėjau aš A. Wesleriui.

— Nieko. Aš norių nuošir
džių žmonių, kurie sudarytų 
Ansamblio branduolį, o. paskui 
pažiūrėsime, atsakė man Wes- 
leris. — Be to, jei bus reika
las, 15-tą gegužės, aš gausiu 
savo draugų, profesionalių mu
zikantų talkininkauti Ansam
bliui. Mes duosime ką nors to
kio labai gražaus.

Toliau A. Wesleris pastebė
jo:

— JeL randasi lietuvių, ku
rie įdomaujasi stygine muzika, 
pakviesk juos, nes čia juk pa
grindiniai turėtų būti lietuvių 
ansamblis, užtenka, kad aš 
vienas svetimtautis.

Pasižadėjau tą jo pageidavi
mą pranešti per Laisvę, ką da
bar ir darau.

šį šeštadienį, 5:30 vai. vaka
re, Liberty Auditorijoj vėl bus 
Ansamblio repeticijos.. Visi, ku
rie tuomi įdomaujasi ir šiek 
tiek nusimano apie muziką, 
prašomi-kviečiami ten būti.
Šeštadienį LKM Susirinkimas

Be kitų LKM veiksmų (liet, 
kalbos pamokų, dainavimo, tau
tinių šokių ir muzikos) šį šeš
tadienį, vasario 12, dar bus vi- 
sųsLKM valdybos narių, komi
sijų ir studentų tėvų bendras 
susirinkimas, čia reikės aptar
ti reguliarių LKM susirinki
mų dienos pakeitimas. Buvo 
pasirinktas paskutinis penkta
dienis kiekvieno mėnesio, bet 
tas pasirodo nepraktiška, nes 
penktadieniais Aido Choras ten 
pat laiko savo repeticijas, o an
tra, nekurie LKM nariai dirba 
naktimis ir negali paprastais 
vakarais dalyvauti.

Taipgi, ruošiantis prie savo 
, parengimo LKM turės nusitar
ti, ‘kokią programą sudaryti, 
kiek įrangos ir t.p.

Visi galintieji, prašomi susi
rinkime dalyvauti.
Reikia Daugiau Susidomėjimo

Jau daugelį kartų rašiau tuo 
klausimu, bet atrodo, kad kiek
vieną kartą mano žodžiai nu
puola ant sausos uolos — pa
sekmių iš to rašymo mažai ma
tosi. O visgi neiškępčiu dar 
kartą priminti, kad LKM yra 
labai svarbi jaunimo organiza

cija. Reikia jai pagelbėti, rei
kia ją stiprinti, organizuoti jo
je platesnį veikimą. O tas kil
nus organizavimo, palaikymo ir 
veiklos plėtimo darbas — nėra 
vieno ar dviejų entuziastų dar
bas. Vienam ar dviem asme
nims tai neįmanoma.

Dėl to Brooklyno ir apylin
kės visuomenė prašoma:

1. Paraginti savo jaunuolius 
įstoti į bile kurią LKM veiklą.

2.. Paraginti pašaliečius jau
nuolius, kurie neskaito Laisvės, 
įstoti į LKM.

3. Lankyti LKM susirinki
mus.

4. Lankyti LKM parengi
mus.

5. Organizacijos — paremti 
LKM finansiniai. .

Labai gražu buvo skaityti 
apie Čikagoje gyvuojančią pa
našią jaunimo organizacija — 
AžVD. Ji yra daugelio lietu
vių organizacijų palaikoma ir 
remiama, susideda iš apie 50 
narių.

Bravo, čikagiškiams!
Ką darys Brooklynas? Argi 

Brooklynas jau taip letarginio 
miego ledais apkaustytas, kad 
iš jo negalės išsijudinti? Argi 
mūsų veikėjams, visuomeninin
kams tik tiek terūpi jaunimas, 
kad palikti vienam ar dviem 
asmenims juomi rūpintis?

Lauksime, pažiūrėsime ...
Veiksnys.

KRISLAI
, (Tąsa nuo 1-mo pa si.) 

reikalams. Tik įsivaizduoki
me, kas būtų galima žmonių 
gerovei nuveikti su šitais bili
jonais !

Prie Amerikos technikos ir 
darbo išnašumo jau dabar vi
si žmonės galėtų, taip sakant, 
piene maudytis ir rojiškai gy
venti.

Bet nei Grafton, nei visi li
beralai, sudėti į krūvą, šios A- 
merikos žmonių problemos ne
išspręs. Kaip atrodo, tas la
bai sunkus ir atsakingas dar
bas atiteks tiems patiems ko
munistams, kurie * šiandieną 
yra taip koliojami ir ujami. ' 

★ > ★ >
Baisus čia daiktas, kad 

Vengrijos valdžia sučiupo iš
davikiškuose darbuose ir nu
teisė kardinolą. Kaip tai, 
girdi, komunistai išdrįso pa
kelti ranką prieš tą bažnyčios 
galvą!

Bet kodėl ne? Pats kardi- 
holas ten pat atdaram teisme, 
prisipažino kaltu. Tai kas su 
juo reikėjo padaryti? Paglos
tyti ir paleisti, kad jis toliau 
tęstų savo kriminališkus dar
bus ?

Ką gi Amerikoje daro su 
sučiuptu kriminalistu? Pri
klauso nuo prasikaltimo. Sun
kiai prasikaltusį pasodina ant 
viso amžiaus kalėjiman arba 
sudegina elektros kedėje. Tai 
visiems priprasta ir niekas dėl 
to nesiskandalija.

Tasai baisus riksmas dėl nu
baudimo Mindszenty. pareina 
iš to, kad tie, kurie taip rėkia, 
jaučiasi užgautais: jųjų žmo
gus pateko bėdon!

Generolas Eisenhower laiki
nai paliuosuojamas iš Colum
bia Universiteto pareigų. Jis 
pakviestas mūsų armijai “pa
tarėju” Washingtone.

Kviečiame į Karę
šį šeštadienį, Kultūriniam 

Centre turėsime parę pavai
šinimui tų dienraščio Laisvės 
patariotų, kurie dirba paren
gimuose. Laisvės piknikuose, 
banknotuose, koncertuose ir 
bazaruose daugelis draugų ir 
draugių sunkiai dirba ir netu
ri progos pasikalbėti ir pasi
linksminti kartu su svečiais, 
Tad Laisvės bendrovės direk
torių taryba, išreikšdama dė
kingumą parengimų darbinin
kams, nori juos biskį pavai
šinti ir draugiškai pasikalbė
ti su jais.

širdingiausia kviečiame vi
sus ii’ visas, kurie esate dirbę 
Laisvės parengimuose, ateiti į 

i parę šio šeštadienio vakarą, 
I vasario (Feb.) 12 d., apie '6 
! vai. Atsiveskite ir šeimas.

šioje sueigoje mos taipgi 
pasitarsimo apie Laisvės ba- 
zarą, kuris įvyks vasario 
(Fob.) 25, 26 ir 27 dd.

Laukiame linksmo pasima
tymo su Laisvės parengimų 
darbininkais šeštadienį, Kul
tūriniame Centre, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill.

Kliubiečių Žinios
Kriaučių Neprigulmingo 

Kliubo įvyksta svarbus susi
rinkimas 11-tą vasario, 7:30 
vakaro, Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo patalpoje, 280 
Union Avė.

Svarbu yra visiems kriau
čiams dalyvauti tokiame susi
rinkime. Tam visi turi teisę 
arba lengvai gali įsigyti. Ku
rie po pirmojo karo esate įsto
ję į kriaučių uniją, tie galite 
dabar pasimokėję vieną dole
rį tapti minėto.* kliubo nariu 
ir nereikės daugiau duoklės 
mokėti, nes tas vienas doleris 
užmoka narystę visam amžiui. 
Gi tie, kurie esate įstoję į uni
ją pirm pirmojo karo, 1918 
metais, tiems nereikia nieko 
mokėti, esate minėto kliubo 
pilnais nariais.

Moterys taipgi 
kląjpsyti ir jau 
klausančių.

Kodėl yra 
lyvauti minėto 
kime, būti jo

Kriaučių 
Kliubas yra 
kriaučių per
dėto, turto, kurio yra sutaupy
ta virš 30 tūkstančių dolerių 
($30,000). Taigi, kiekvienam 
kriaučiui - kriaučkai unijistui 
yra pareiga ir. proga ateiti į 
susirinkimą, pasimokėti dolerį 
if tapti to viso turto dalinin
ku.

Priklausančiųjų

gali 
daug yra

pri- 
pri-

da-reikalinga 
kliubo susirin- 

dalininku ?
Neprigulmingas 
savininkas visų 

metų metus su-

Minėjo Sukaktį
May ir Juozas Merk šiomis 

dienomis minėjo 39 metų su
kaktį savo vedybinio gyveni
mo.

—Viskas, — sakė užėjusi į 
Laisvės įstaigą May, — būtų 
gerai, tik aš iš po ligos vis 
dar nesu, pakankamai susti
prėjusi.

Mrs. Merk prieš tūlą laiką 
ilgokai sirgo, dėl to buvo per
traukusi ir dalyvumą Aido 
Chore, taipgi darbą Liberty 
Auditorijoje drabužių saugo
tojos. Laike suvažiavimų 
ne pirmu kartu po ligos 
vo sugrįžusi darban.

be
bu

i

Tubes Darbininkai Gal
Turės Streikuoti

Vasario 9-tos pusiaunaktį 
buvo tikimasi Hudson Tubes 
darbininkų streiko, jeigu pas
kutinėmis valandomis nebus 
bjivę susiderėta. Tai jau šeš
tu kartu bėgiu mėnesio dar
bininkai buvo priversti grąsin- 
ti streiku, nes firma, nesisten
gia susitarti.

MIRĖ
metųLillian M. Keegan, 4 

amžiaus, gyvenusį 523 Chaun
cey St., Bfooklyne, mirė va
sario 8 d., Bushwick ligoninė
je. Pašarvota Bieliausko ko
plyčioje, 660 Grand Street, 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
vasario 12-tą d., 10 vai. ryto, 
šv. Jono kapinėse. Laidotu
vių apeigomis rūpinasi Mat
thew P. Ballas laidotuvių 
įstaiga.

Velionė paliko vyrą Ed
ward ,dukterį Mrs. Rosema
rie Huber, sūnų Thomas, ir 
kitus, gimines. ‘

Ponios, Kailiniai, Reakcija 
Proteste Del Mindszenty

Now Yorko komercinė span-i ninkiškasis, pažangusis Now 
da visu kardinolo Mindszenty į Yorkas, kuris žino, kad mo- 
teismo laiku garsiai už jį blio-į narchijos ir imperializmas 

O stumia liaudį vergijon, stumia 
į karą, prie to protesto nepri
sidės. R.

vė. Radijas taip pat.
Mindszenty nuteisus visi re
akcinės propagandos organai 
šaukė 
prieš jo

si!
nė-

pa-

Priklausančiųjų p a r eiga 
lankyti susirinkimus ii' būti to 
viso sutaupyto turto sargybo
je, kad kas nors jo už dyką 
neišeik votų., -

Visiems kriaučiams yra ži
noma, jog ‘jau buvo pasikė
sinimas nupirkti farmą arba 
kokį vasarnamį ir dar buvo 
pasiūlymas padirbėti už dyką 
kelias subatas priedų prie to 
mūsų turto. O jau kriaučiai 
neturi darbo nei dirbamoms 
dienoms, tai yra visiems aiš
ku, kam tas turtas būtų tekęs 
—tam, kuris būtų skolas ap
mokėjęs ten gyvendamas.

Būnant Buivydui delegatu, 
tik keliems būnant pirmeny
bėje, buvo norėta tą’ kriaučių 
turtelį taip lengvai išleisti. 
Bet dėka tūliems kriaučiams, 
kurie tą visą dalyką perma
tė, Buivydo lietuviškų socia
listų mašinai pasipriešino, tai 
kriaučių lokalas pasiliko de
mokratiniu ii1 jo turtas paliko 
čielybėje. Jį kriaučiai dar 
galės pavartoti taip, kad pa
tarnautų visiems kriaučiams 
jų pačių reikale. J. S.

žmonos protestuoti 
nuteisimą.

jų šauksmo “kalnas 
pagimdė pelę.” z Demonstra- 
cijon prie City Hali susirinko 
apie tūkstantis (spauda, kuri 
reakcininkų žygius pučia, di
dina, tiek apskaitliavo) pro
testuotojų, vadovaujamų vie
tinės reakcines dvasiškijos ir 
reakcinių politikierių ne vien 
tik iš vengrų kolonijos New 
Yorke, bet iš viso miesto, vi
sų tautų.
Grupe Klaupė ant Šaligatvio

-Byi dosniam 
savo protesto, 
vaikų ir keli 
ant šaligatvio 
neva maldai,
vienai balsu šaukiančiai poniai 
tūla praeivė, matomai darbi- 

praeid'žtma pastebėjo 
will get your 

ponia pik-

IŠ Kliubo Susirinkimo

i sybė, keletas randasi sunkioje 
padėtyje, bet palyginus 
tiek priklausančių kliubo,

i ra taip jau baisu. Į
Raportas iš Naujų Metų

sitikimo bankieto parodo, 
kad, palyginus su pirmesniais 
motais, paskiausias Naujų Me
tų bank iotas davė mizerną 
pelną, tik $9 pelno pašalpi- 
nis skyrius gaus. O tikietų 

įviso buvo parduota 105. Pa
lyginus su kitų metų tikietų 

i pardavimu, turėjo būti par- 
I duota 180.

jvyks

SUSIRINKIMAI
' , BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. susirinkimas 
vasario 10 d., 7:30 v. v. Laisvės sa
lėje, 419 Lorimer St. Visi, nariai 
kviečiami dalyvauti, turime daugeli 
svarbių reikalų aptarti. — J. W. 
Thomson. (33-34)

Pažymėkite savo dieno! varkyje
Laisvės bazarą. .

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta'

Valandos:

dramatizavimui 
būrys moterų, 

vyrai suklaupė 
prie City Hali, 
Tačiau kada

Vasario 4 d. įvyko Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo su
sirinkimas. Pirmiausia buvo 
priėmimas naujų narių. Pri
imtas jaunas vyras daktaras 
P. Gustaitis, o kiti 4 jauni vy
rai perstatyti kandidatais į 
kliuba. Ir kitiems lietuviams 
yra proga įstoti, kadangi 
kliubas turi visų metų vaįų 
verbavimui naujų narių. Lie
tuviai, nepraleiskite progos! 
Dabar ir biskį senesnis, būda
mas 45 metų amžiaus, gali 
tapti kliubo nariu.

Ligonių lankytojų praneši
mai rodo, kad ne per dau
giausia kliubiečių serga. Tci-

Tam nepasisekimui gal pri
sidėjo ir nedarbas, kliubiečiai 
ir nekliubiečiai susilaikė nuo 
atėjimo į kliubą ,pasilinksmin
ti.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
tarybos, su prisiųstais jame 
tikietais. Kadangi laiške ne
prašė, kad kliubas tuos tikie- 
tus nupirktų, tad mūs sekre
torius jaunasis Linkus pasiū* 
lė, kad jeigu kurie kliubiečiai 
nori ten dalyvauti, gali tikie
tų nusipirkti pas sekretorių, 
tad tūli ir nusipirko.

J. Stakvilevičius.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

ninkė,
“Lady, you 
housemaid’s knee, 
tai sušuko žinomąjį nudėvėtą
riksmą “ko negrįžti atgal 
Rusijon.”

Matėsi, jog čia tas pats 
vaiskas, kuris tebeprotestuoja 
nuo 1917 metų revoliucijos 
laikų, gyvenimo permainos 
amžiaus, taipgi vaikai.

Pirmosios protestuotojų lini
jos atrodė panašios toms, ku
rios matomos išeinant iš kate
dros Velykų parade — kaili
niai keliatūkstantinčs kainos, 
branghi kailiukų skrybėles.

šiam svietui baisiai gaila, 
kad nuteistas Vengrijos liau
dį norėjęs parduoti monarchi
jai ii* užsienių imperialistams 
aukštas dvasiškis. Bet darbi-

zxxxzxxxxxxxxxxxzxxxxxx/xxSTANLEY ZUBAVICIUS 
Akountentas

Ill AINSLIE STREET 
Brooklyn, N. Y. 
Tel. ĖV. 4-3049

Kreipkitės* kas vakarą 
nuo 7-tos vai. 

šeštadieniais ir Sekma
dieniais ištisą dieną.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Peter Kapiskas

Degtines, Vynai ir Alus
RHEING0LD

Peter 
KAPISKAS

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
z

Geri Valgiai laukia jūsų visada <
DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ii’ Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GYDYTOJAS .

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

BROOKLYN, N. Y.

Valandos: .‘"t”0”1.
(6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

7ti

71 TIH>?Q R A R 411 grand street 
£iUirr O O/V1L BROOKLYN, N. Y.

z

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per

Albiną
Stripinį
Permanent Waves

50
BAR & GRILL

BEER & ALES'

32 Ten Eyck
Tel. EVergreen 4-8174

% 7' j;

UP

Swirl Cut

00000000000000000000000000000000000000000000000000000

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

S
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgiu

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

for difficult, resis
tant, for bleached 
for dyed ... or/ ba
by fine... harckto- 

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

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

Fashion
Center

sutai-

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

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

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

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą . . blizganti 

sukelia komplimentus

Hairdressers

būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Ketv., Vasario 10,1949




