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“Vasario 16 dieną (1918 
m.) nepriklausomybės paskel
bimas buvo padarytas niekeno 
nerinktos Lietuvos Tarybos, 
kuri paskui tą paskelbimą pa
ti paniekino, sutikdama ati
duoti vyriausią valdžią Lietu
voj vokiškam kunigaikščiui 
Urachui. Vasario 16 gal pa
siliks tiktai kaipo biurokratų 
ir atžagareiviu šventė.”

Kas taip rašė: Leonas Prū- 
seika? Antanas Bimba? Vin
cas Andrulis?

Ne!
Tai žodžiai Pijaus Grigai

čio, tilpę 1924 metų vasario 
12 dienos “Naujienose.”

★ ★ ★
Pijus Grigaitis, vadinasi, ga

li pasididžiuoti: žiūrėkit, ir aš 
kadaise esu parašęs keletą 
teisingų žodžių ?...

Sutiksime! Pacituotieji jo 
žodžiai buvo teisingi. Bet p. 
Grigaitis juos pamiršo taip 
greit, kaip greit jie buvo pa
rašyti.

šiandien jis “nobažnai” 
švenčia tą. . . “biurokratų ir 
atžagareivių Šventę.”

šiandien jis veikia išvien su 
smetonininkais ir kunigais, 
kurie kadaise kvietėsi Urachą 
i Lietuvą.

šiandien jis yra vienoje 
kompanijoje su tais, kurie bu
vo sukaustę Lietuvą fašisti
niais retežiais, kurie, beje, sie
kias! tais retežiais iš naujo 
Lietuvos liaudį surakinti.

Nepavydėtinas to žmogaus 
likimas-likimėlis!. . . ' .

★ Ar *
Nežinau, iš kur buvo pa

teiktos direktyvos kampanijai 
dėl kardinolo Mindszenty, — 
tiesiai iš Wall stryto ar iš 
Washington!), — bet kampa
nija suorganizuota tikrai ge
rai.

Triukšmavimas per radiją, 
per spaudą, davatkų organi
zavimas “demonstracijoms,”— 
visa tai ne iš piršto išlaužta. 
Visa tai buvo iš anksto gerai 
suorganizuota, apgalvotai su
planuota.

Net ir Vengrijos konsulo 
pasitraukimas iš vietos N e w 
Yorke buvo gražiai suderintas 
sjulyg reikalu.

šitos kampanijos organiza
toriams priklauso pilnai už
tarnautas nuopelnas!

★ ★ *
Iš kitos pusės visas šis ne

ribotas triukšmas vei’čia žmo
gų paklausti kai kurių klau
simėliu, kaip štai:

Kokią moralę teisę turi 
triukšmauti dėl Mindszenty 
tie žmonės, kurie neprotesta
vo, kai kalėjime nekaltai bu
vo pūdomas Tom Mooney?

Kokią ynOralę teisę turi dėl 
Mindszenty triukšmauti tie 
žmonės, kurie džiaugėsi Sacco 
ir Vanzetti nužudymu ?

Kokią moralę teisę turi dėl 
Mindszenty triukšrhauti tie 
žmonės, kurie “nemato,” kas 
darosi po ju nosim : “nemato” 
beveik kasdien linčiuojamų, 
žudomų persekiojamų negrų?

Kokią moralę teisę turi dėl 
Mindszenty triukšmauti tie 
žmonės, kurie šimtu nuošim
čiu užgiria komunistų vadų 
teismą Nev/ Yorke — teismą, 
suruošta marksistiniam moks
lui nelegalizuoti Jungtinėse 
Valstijose ?...

★ ★ ★
Kardinolas Mindszenty bu

vo teistas ne dėl to, kad jis 
kardinolas, bet dėl to, kad jis 
dirbo išvien su ' užsieniniais 
neprieteliais prieš vengrų tau
tą, prieš Vengrijos respubli
ką, prieš Vengrijos liaudį.

Jis “darbavosi” už respubli
kos nuvertimą- ir Vengrijon 
grąžinimą monarchijos — fa-

ŠIAURINIO ATLANTO
SANTARVE DAILINAMA

DEL KONGRESO AKIŲ
Trumano Valdžia Perša Pakeisti Tūlus Karinės Sutarties 
Žodžius, kad Ją Užgirty Jungtinių Valstijų Kongresas .

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson siūlė pakeisti tūlus 
žodžius plane dėl karinės 
Šiaurinio Atlanto sutarties, 
taip kad Senatas ją užgir- 
tu.

Šį siūlymą Achesonas iš
dėstė slaptam susirinkimui, 
kuriame dalyvavo atstovai 
Anglijos, Kanados, Franci- 
jos, Holandijos, Belgijos, 
Luksemburgo ir Norvegi
jos.

Pradinis planas reikalau
ja, kad visi Atlanto san
tarvės kraštai tuojaus kari
niai veiktų, jeigu bent vie* 
nas jų būtų “užpultas?’ A- 
chesonas piršo išbraukti žo

Pdindszenty Tame Pat Kale
rime, Kaip Rakosi pirm Karo

Budapest, Vengrija. — 
Kardinolas Mindszenty tu
rės sėdėti tame pačiame ka
lėjime, kur fašistinė Hor- 
thy’o valdžia pirm karo įka
lino vengrų komunistų va
dą Mathią Rakosį. Mind
szenty rėmė Horthy’o dik^ 
tatūrą.

Rakosi dabar yra Vengri
jos premjero pavaduotojas.

I Rašytoja Gręsia Traukt 
MacArthurą Teisman

Washington.— Generolas 
j MacArthur, amerikonų ko- 
: mandierius Japonijoj, pa
skelbė, kad Sovietai, girdi, 
. palaikę šnipų lizdą Japoni
joj pirm japonų atakos 
; prieš berili Uostg.

Pasakiškas Ma'cArthuro 
| raportas įtaria ir ameriko- 
nę rašytoją Agnes Smedley 

! kaip vieną vadinamų sovie
tinių šnipų.

Agne^ Smedley ketina 
traukt MacArthurą teisman, 
už apšmeižimą.

Penkios Kinų Provincijos Ieško 
\Atskiros Taikos su Komunistais

Nahking, Kinija. — Vie-< 
tinės tautininkų valdžios 
penkiose provincijose ir tri
juose miestuose vidurinėje 
Kinijoje susitarė išvien eiti 
į derybas dėl taikos su ki
nų liaudininkais - komunis
tais; nusprendė nelaukti, i- 
ki tautininkų Li Tsung-jeno 
valdžia prisirengs tartis'su 
komunistais dėl santaikos 
visai Kinijai.
' Tos penkios ' provincijos

šistinių Hapsburgų dinastijos.
Prie to pražūtingo darbo 

jis pats teisme prisipažino!
Tai ko gi jūs, ponai ir po

nios, norite?!
Kuo jūs pavadintume! Ven

grijos vyriausybę, jei ji, visa 
tai matydama, būtų nieko ne
veikusi, nusikaltėlių prieš tau
tą nesuėmusi ir nepabaudu- 
sf?!. . .

dį “kariniai” ir palikti tik
tai “veiktų.”0 tai dėl dvie
jų tokių priežasčių:

Jeigu būtų vartojamas 
žodis “kariniai”, tai Jungti
nių Valstijų Senatas gal to 
neužgirtų; ir Amerika būtų 
įpareigota kariauti be karo 
paskelbimo iš Kongreso pu
sės. 0 tatai būtų priešinga 
Jungtinių Valstijų Konsti
tucijai.

Valstybės departmento 
atstovas ,tačiau, paaiškino, 
jog vartojant Nutartyje tik
tai žodžius “tuojaus veikti”, 
vis tiek liktų ta pati karinė 
Šiaurės Atlanto santarvės 
prasmė (prieš Sovietu Są
jungą).

I Trumanas Reikalauja 
Užšaldyt Tūlas Algas

Washington. — Prėzid. 
Trumanas pasikalbėjime su 
reporteriais pakartojo, jog 
reikalaus, kad Kongresas 
duotų jam galią užšaldyti 
darbininkų alga's ir dirbinių 
kainas tūlose pramonėse.

Prezidentas pareiškė, jog 
Kongresas turi užgirti’tak
sų sumos pakėlimą 4 bilio- 
nais dolerių sekamiems me
tams.

Vengrijos teismo spren
dimą prieš kardinolą Mind
szenty Trumanas apšaukė 
“niekšišku.”

Jungt. Valstijos Deportuoja 
Kanadon Carrą ir Žmoną

Washington. — Ateivybės 
komisionierius Watson D. 
Miller įsakė deportuot iš 
Jungtinių Valstijų į Kana
dą Šamą Carr’ą ir jo žmo
ną. Jie išduodami Kanados 
teismui kaip neva sovieti
niai šnipai.

Carr buvo Kanados Ko
munistų Partijos organiza
torius.

ra Hupeh, Honan, Hunan, 
Kiangsi ir Fukien, o trys 
minimi miestai'— čangša, 
Nančang ir Hankow. Jų val
dybos išrinko bendrus at
stovus į komisiją deryboms 
su komunistais. ,

Šių provincijų ir miestų 
konferencija kartu atsišau
kė į tautininkų “preziden
tą” Li Tsung-jeną, kad vyk
dytų savo prižadus dėl pi
lietinių teisių ir dėl politi
nių kalinių išlaisvinimo.

Šanghajaus didmiesčio pi- 
lečiai taip pat išrinko dele
gatus į atskiras taikos de
rybas su liaudininkais-ko- 
munistais.

Tautininkų valdžia sus
pendavo Vienam, mėnesiui 
dienraštį “New China Ti
mes” todėl, kad jis kritika
vo armijos terorą ir žiauru
mus sostinėje Nankinge.

Mirė Didysis Lietuvių
Muzikos Kompozitorius

Juozas Tallat-Kelpša
$

VILNIUS.— Amžinai mi- 
ne tinas'lietuvių tautos sū
nūs Juozas Tallat-Kelpša, 
žymiausias lietuvių muzikos 
kompozitorius, netikėtai mi
rė vasario 5 d. nuo širdies 
ligos.

Tallat - Kelpša buvo 
Tarybinės Lietuvos 
Muzikos Kompozitorių Są-. 
jungos pirmininkas, Valsty
binės Operos Orkestro ir 
Baleto konduktorius, stali
ninės premijos laimėtojas.

Kuomet vokiečių fašistai 
okupavo Lietuvą, Tallat- 
Kelpša buvo pašalintas iš o- 
peros, ir tik Tarybų kariuo
menei išlaisvinus Lietuvą, 
jis galėjo grįžti prie savo 
darbo. Tuomet kūrybinė jo 
veikla pasiekė aukščiausią 
laipsnį. ,

Tallat - Kelpša gimė 1888 
metais, JCalnujų bažnytkai
myje, Raseinių apskrityje.

Muzikinio išsilavinimo jis 
pirmiausiai įgijo Vilniaus 
Muzikos Mokykloje. 19.06 
m. Tallat - Kelpša buvo Vil
niaus Lietuvių Choro direk
torius ir parašė dramatinę 
muziką senajai liaudies pa
sakai apie “Žalčių Karalie
nę.”

Sekamaisiais metais jis 
nuvyko į Petrapilį ir tobuli
nosi muzikoje pas profeso
rių Liadovą ir kitus kompo-

Prašo $161,00(1,(108
Radariniai “Apsaugai”

Washington. — Jungtinių 
Valst. oro ‘jėgų sekretorius 
Symingtorias prašė Kongre
są paskirti bent 161 milioną 
dolerių radaro - lėktuvų sto
tims įtaisyti, esą, “apsaugai 
nuo priešo lėktuvų netikėto 
užpuolimo.”

Symingtonas ’ sak,ė, kad 
reikią radarinių apsaugų 
visiems Jungtinių Valstijų 
pajūriams ir Alaskai.

Žądą Naudot Franko ir 
Vokiečius Karui

London. — Šiaurinio At
lanto kraštų , diplomatai 
svarsto, kaip reikėtų ’ būsi
mam karui vartoti vokie
čius ir Franko fašistų val
domą Ispaniją. Sakoma, jog 
Amerikos nuomonė bus 
svarbiausia kas liečia vokie
čių. ir Ispanijos naudojimą 
karui (prieš Sovietų Sąjun
ga). ♦,

Kongresmanai Skiria $200,000
Neamerikinės Veiklos Komitetui

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas 352 balsais 
prieš 29 nutarė paskirti 
$200’000 raudonbaubiškam 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitetui per metus.

DaYbietis kongresmanas 
Vito Marcantonio dėl to pa
reiškė : i.

— Tuo nutarimu demok
ratai sumindžiojo dar vieną 
pasižadėjimą. -■ 

zitorius. 1916 m. jis užbaigė 
muzikos mokslą Petrapilės 
Konservatorijoje.

Kuomet 1919 m. Vilniuje 
buvo paskelbta Tarybų val
džia, Tallat-Kelpša darbavo
si liaudies komisariato mu
zikos komisijoje.

1920 m. jis dalyvavo veik
loje dėl lietuvių operinio 
meno pakėlimo ir vadovavo 
paruošimui pirmojo “Tra
viata” operos vaidinimo.

Tuo pačiu laiku Tallat- 
Kelpša rinkę liaudies dai
nų melodijas ir paruošė jas 
muzikai^ Tarp kitko, jis pa
rašė muziką “Trys Dainos” 
mišriam chorui ir “Ne Pil- 
kaplunksniai V a n a g* a i,” 
“Šiandien Šventė Mano Sie
loj”, “Žaliojoj Pievelėj”, 
“Laikštingala” ir kt.

Jo talentas subrendo ypač 
Tarybinės Lietuvos metais. 
Tada jis pagamino eilę kū
rinių simfonijos orkestrui, 
pasiremdamas liaudies dai
nų melodijomis. Jis taip pat 
sukūrė kompozicijų dūdų 
muzikai. Žymiausias jo mu
zikinis veikalas — “Stalino 
Kantatą”, kurios žodžius 
parašė poetė Salomėja Ne
ris.

Tallat - Kelpša pašventė 
visą savo amžių lietuvių 
muzikos išvystymui.

Juozas Banaitis.

Lenkija Smerkia Lerma 
Dėl Mindszenty’o

Lake ‘ Success, N. Y. — 
Lenkijos atstovas dr. Katz- 
Suchy Jungt. Tautose • pa
reiškė, jog Amerikos val
džia tyčia kelia trukšmą 
prieš kardinolo Mindszenty 
nuteisimą Vengrijoj; sako, 
to isteriško lermo tikslas y- 
ra kurstyti karinį ūpą prieš 
Sovietų Sąjungą ir draugiš
kus jai kaimynus.

Sovietai Remia Jugoslavą 
Reikalavimus iš Austrijos

Londoh. — Keturių . di
džiųjų talkininkų užsieninių 
ministrų pavaduotojų susi
rinkime sovietinis ambasa
dorius - delegatas # Zarubi
nas remia Jugoslavijos rei
kalavimą, kad Austrija ati
duotų jai slavišką plotą ir 
sumokėtų Jugosla vijai 
$190,000,000 karinių atpildų.

ORAS.—šiek tiek šalčiau.

Rinkimų vajuje demokra
tai' ketino panaikinti šį ko
mitetą. Prezidentas Trum'a- 
nąs vadino jį net 'mirusiu 
komitetu.’

Dabar gi demokratiniai 
kongresmanai didžia dau
guma balsų užgyrė Neame- 
rikinį Komitetą, kaip įnagį- 
persekiojimui politinių pa- 
žangūnų ir darbo unijų;

KOMUNISTAI RAGINA 
SUGRĄŽINT WAGNERIO 
ĮSTATĄ BE DARKYMŲ
įspėja Demokratus Vykdyti Rinkiminius Pasižadėjimus; 
Valdinė Komisija Priešinasi Pilnam Uniją Pripažinimui

Washington. —.Komuni
stų Partija atsiuntė reika
lavimą darbinei Senato ko
misijai, kad tuojau ir besą
lyginiai panaikintų prieš- 
unijinį Tafto - Hartley’o j- 
statymą ir sugrąžintų uni
jinį Wagnerio įstatymą.

Komunistų Partija, šau
kia atmest visus neva Wag
nerio įstatymo taisymus, 
kuriuos siūlė prezidentas 
Trumanas ir kuriu s perša 
valdinis darbo santykių ko
mitetas.

Komunistai remia darbie- 
čio kongresmano Vito Mar
cantonio sumanymą atšauk
ti Tafto-Hartley’o įstatymą 
ir sugrąžinti Wagnerio į-

Valstybės Sekretorius 
Grasina Vengrijai

Washington. — Dean A- 
cheson, Amerikos valstybės 
sekretorius, grąsinančiai 
smerkė Vengriją už kardi
nolo Mindszenty’o, kaip iš
daviko, nuteisimą kalėjiman 
iki gyvos galvos.

Achesonas apšaukė teis
mo sprendimą “besąžinišku 
antpuoliu prieš religijos 
laisvę” ir tvirtino, būk “pa
sibaisėjimas tuo teismu net 
susirgdinęs amerikiečius.”

Kongreso Atstovų Rūmas 
urmu priėmė rezoliuciją, ra
ginančią Trumano valdžią 
užprotestuoti prieš Mind
szenty’o nuteisimą p e r 
Jungtines Tautas ar kitais 
būdais.

(Pranešimai iš Washing
tono ketvirtadienį sakė, toks 
protestas suklimptų Jungt. 
Tautų Saugumo Taryboje; 
todėl Amerika, matyt, nesi
kreips į ją.)

Philadelphia. , — Gręsia 
gatvekarių, požeminių gele
žinkelių, “eleveiterių” ir au
to - busų streikas.

Vengrija Išveja Jankių Atstovų 
Kaip Šalies Išdavikų Padėjėją

Budapest, Vengrija. — 
Vengrijos valdžia įsakė A- 
merikos atstovybės nariui 
Robinui E. Steussy’ui išsi- 
kraustyt iš Vengrijos per 
24 valandas. Valdžia pra
neša, kad Steussy padėjo 
Vengrijos respublikos prie
šams - išdavikams bėgti į 
užsienį.

Teisme * prieš kardinsią 
Mindszenty buvo nurodyta, 
kad pats Jungtinių Valsti
jų atstovas Selden Chapin 
veikė kardinolo - monarchi- 
stų suokalbyje — nuversti 
respubliką ir pasodinti sos- 
tan austrišką kunigaikštį 
Otto Hapsburgą.

Kode! Jis Prisipažino? 
f

Vengrijos komunistų laik
raštis Szabad Nep rašo:

— Kardinolas Mindszenty 
teisme prisipažino kaltas 

statymą be jokių pakeiti
mu.

V t

Komunistų Partija pasiū
lė Dajly Workerio redakci
jos narį George Morrisą se- 
natinei darbo komisijai, 
kaip liudytoją prieš bruka
mus taftiškus darkymus 
Wagnerio įstatymui.

Komunistų a t s i ų s t as 
pareiškimas tai. komisijai 
primena, jog demokratai 
rinkiminėje savo kampani
joje pasižadėjo panaikinti 
Tafto-Hartley’o įstatymą, o 
panaujint Wagnerio įstaty
mą be jokių darkymų. Bet 
Trumano valdžia jau laužo 
pasižadėjimą: ji siūlo neva 
pagerinimus šiam įstatymui, 
kad galėtų varžyti unijų 
streiko teisę.

Žymėtina, jog valdinio 
darbo santykių , komiteto 
vyriausias advokatas Ro
bertas Denham’as siūlo ši
taip “pataisyti” Wagnerio 
įstatymą:

Užginti pilną unijų pripa
žinimą darbavietėse, vartoti 
teismų indžionkšinus (drau
smes) prieš streikus svar
biose pramonėse, varžyti 
daugmeniškus streiko pikie- 
tus.

Valdžia nieko nesako 
prieš visašališko Fabrikan
tų Susivienijimo raginimą 
“pataisyt” Wagnerio įstaty
mą posmu, reikalaujančių, 
kad unijų vadai prisiektų, 
jog jie ne komunistai ir nie
ko bendra neturi su “rau
donaisiais.”

Visi tie pasimojimai grę
sia pavojum, kad į Wag
nerio įstatymą gali būti per
kelti aršiausi Tafto-Hart
ley’o įstatymo posmai prieš 
unijų ir streikų laisvę.

Roma. — Klerikalai ruo
šė demonstracijas prieš kar
dinolo Mindszenty’o nuteisi
mą. Kai kur jie susidūrė su 
užginančiais nuteisimą dar
bininkais.

dėl dviejų priežasčių: Vie- 
•na, patys jo dokumentai liu
dijo prieš jį; antra, jis yra 
“mizernas bailys.”

Imperializmas ir reakcija 
negamina didvyrių, bet tik
tai kraugeriškus bestijas, 
bailius nykštukus, kurie bū
na pasipūtę ir nachali^kai 
elgiasi, kuomet jiems viskas 
gerai eina, bet jie pasirodo 
nykštukais bailiais, kada 
jiems nevyksta.

Kard. Mindszenty’o advo
katai ruošia apeliaciją auk
ščiausiam Vengrijos liau
dies teismui; prašo suma- 
žint jam bausmę.

Pirmasis teismas nu
sprendė įkalint Mindszenty 
iki gyvos galvos.

Tel Aviv. — Izraelio val
džia ketina paliuosuoti po
litinius kalinius.
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Sveikinimai Laisvės Bendro
vės Akcininkų Suvažiavimui

Šiaurės Korėjos Uodies ir Kultūra 
Dideliaiu Pakilime

ra----------------------- ;-------------------—-------------

metus -suaugusiųjų mokyk
lose apmokyta per 2 milijo
nus berąščių ir mažaraščių.

Korėjos Spaucja
Šiuo metų Šįąurės Korė

joje yra leidžiami 23 laik
raščiai 11x14 žurnalų korė
jiečių kalba. Spauda dabar 
prieinamą visai liaudžiai. 
Visos politinės partijos, 
profesinės sąjungos ir stam
biausios visuomeninės or- 
ganizącijos furi savo spau
dos organus.'Sparčiais tem
pais atgyja korėjiečių lite
ratūra ir nacionalinis me
nas. šfaųrės Korėjos kultū
ros ir meno darbuotojų a- 
sociacija vienija per 8 tūk
stančius rašytojų, artistų, 
dailininkų ir muzikų. Kul
tūros ir mokslo darbuotoju 
veiklą karštai remia visi 
gyventojai. Draugijoje, re
miančioje Šiaurės Korėjos 

1 nacionalinės kultūros vys-

Aukščiausiojo Liaudies 
Susirinkamo išrinkimas ir 
1948 metų rugsėjo* mįėųęsį 
Korėjos Demokratinės liau
dies respublikos įkūrimas 
buvo svarbiausiu istoriniu 
įvykiu korėjiečių tautos gy
venime ir konkrečių rezulta
tų rimtų laimėjimų,, pasiek
tų Šiaurės Korėjoje per pa
skutinius trejus metus.

Demokratinės Reformos
Jau 1946 metais Šiaurės 

Korėjos Liaudies Komite
tas, remdamasis Vieningu 
Nacionaliniu - Demokrati
niu frontu it“aktyviąja pla-

Rašo V« K* > (tąsa)
“Sveiki, gyvi brangūs suvažiavimo svečiai. Linkime 

jums padaryti gerų tarimų mūsų mylimai Laisvei. Lai 
ji gyvuoja per amžius. Čia randate auką ?5. Jurgis ir 
Ona Šilkai, Wethersfield, Conn.”_____ \

“Sveikiname dienraštį Laisvę, linkime jai ilgai gyvuo
ti, kviečiame ir kitus -jos rėmėjus darbuotis gavimui nau
jų skaitytojų. Čia randate auką .$5. Dienraščio vajinin- 
kai Jurgis Kudirka^r^A. Stripeika, Elizabeth, N. J.

duoti dvarininkams daugiau 
kaip pusę derliaus, buvo lik
viduota. Tai sudarė plačias 
galimybes sėkmingai vysty
tis žemės ūkiui, kuris japo
nams viešpataujant buvo 
visiškai nusmukęs ir degra
duotas.

Pagrindinių žemės ūkio 
kultūrų derlingumas Šiau
rės Korėjoje šiuo metu jau 
žymiai viršija prieškarinį 
lygį, o pasėlių plotai, paly
ginti su 1945 metais, padi
dėjo 15,6 procento. Ryžių 
bei vasarojimų kultūrų pa
sėlių plotas 1948 metais, pa
lyginti su 1947 metais, pa
didėjo 98.573 ha, o viso per 
trejus metus — daugiau 
kaip 400 tūkst. ha. Bendras 
kviečių, rugių ir miežių su
rinkimas padidėjo 13,8 pro
cento. •

Ir Hollandija!
Žinios skelbia, jog Hollandijos parlamentas pareiškė 

protestą dėl kardinolo Mindszenty nusmerkimo kalėj i- 
man už tai, kad kardinolas sąmokslavo prieš Vengrijos 
respubliką.

Amerikinė spauda ir radijas šį Hollandijos parlamento 
“žygį,” aišku, pasitiko labai šiltai. rk>-'
mokratijos stoja už Mindszenty!” — skelbia spauda iri įvykdė eilę labai svarbių de- 
radijas. I mokratinių reformų, tame

Bet kas gi tas Hollandijos parlanfentas, kuris išliejo tarpe žemės reformą ir pa- 
gaidžio ašarą už Mindszenty? Argi tai nėra tas pats par- grindinių pramonės šakų.

užgyrė besti jiškų Hollandijos valdžios transporto, ryšių priemonių
' ' ' i ir bankų, priklausiusių ja-

Tie’patys žmonės! ponams ir korėjiečių tautos i
išdavikams, bendradarbia- Į Nežiūrint į tai, kad pieti-

“Lietuvių Literatūros Draugijos Centro Komitetas 
sveikina dienraščio Laisvės suvažiavimą, ir aukoja $100. 
Kviečią visas kuopas, apskritis ir narius visomis jėgo
mis remti Laisvę ir Vilnį. LLD CK pirmininkas — A. 
Bimba; sekretorius I). M. Šolomskas; iždininkas J. J. 
Kaškiaučius.”

Žiūrėkit, kokios de-: Ajų liaudies masių parama, ’ s “Sveikiname Laisvės suvažiavimą ir jos 30 metų su
kaktį. Lai dienraščio Laisvės žodis skleidžiasi tarpe ap- 
šviętą branginančius žmones. Čia randate $10. Su gilia 
pagarba, Juozas ir Marijona Strižauskai, Waterbury, 
Conn.”

lamentas, kuris i
užpuolimą ant Indonezijos respublikos'?

Taip, tai yra tas pats parlamentas! rl
. Visai neseniai, atsiminkime, Hollandijos ginkluotosios 
pajėgos Rytų Indijose (Indonezijoje) pradėjo pasalingą 
karą prieš respubliką: jos valdžią suėmė, sukišo kalėj i- 
man; tūkstančius Indonezijos respublikos gynėjų Hollan
dijos galvąžudžiai užmušė, nužudė ar lėktuvų bombo
mis sutaškė; apgriovė Indonezijos miestus, išdegino 
daugybę Indonezijos sodžių ir miestelių!

Šiandien Indonezijos respublika, apie 70,000,000 žmo
nių, yra Hollandijos imperialistų pavergta.

Visa tai Hollandijos parlamento narių dauguma ■ 
klerikalai, socialistai ir kiti — entuziastiškai užgyrė. 
Prieš tai balsavo tik komunistai parlamento nariai.

Nūnai tas pats parlamentas pasmerkė Budapešto teis
mą tik už tai, kad jis nusmerkė kalėti valstybei-respubli- 

, kai nusikaltusį kardinolą Mindszenty, kuris prie kaltės 
prisipažino — prisipažino viso pasaulio akyse!

Štai, koks demokratinis tas Hollandijos parlamentas! 
Štai, kas jam rūpi, su kuo jis stovi!

urna v uvcnuu, j - ------------ t —----- -------- -------- ) . ' . 1

vusiems su japomį imperia- ne Korėjos dalis, kuri suda- tymąsi yra 1.549.000 narių.
listliis, nacionalizacija.

Šių demokratinių refor
mų įvykdymas sudarė vi
soms pagrindinėrųs liaudies

Puikūs laimėjimai, pa-i ro pagrindinius šalies že
mės ūkio rajonus, yra ame- siekti Šiaur. Korėjos liaų- 
rikinės kariuomenės oku
puota ir atplėštą nuo Šiau- 

. v- -i r - I rėš Korėjos, sėkmingas že-ūkio sakoms reikalingas sų- mgs „kioVystymąsi/'šiau- 
rėš Korėjoje suteikė gali-

■ mybę pilnutinai aprūpinti 
. • gyventojus maistu, o pra-

i monę žemės ūkio žaliava.
žmonių Gerovė

Visų liaudies ūkio šakų 
Šiaurės Korėjoje, sėkmingas 
išvystymas pakėlė miesto ir 
kaimo gyventojų materiali
nį gyvenimo lygį. 1948 metų 
birželio mėnesį Šiaurės 
Korėjos Liaudies Komitetas 
priėmė nutarimą apie dau
gelio prekių ir maišto pro
duktų kainų' sumažįnimą 
valstybinėj įr kooperatyvi- 
nėj prekyboj. Šiuo metu 
pramoninių prekių ir mais
to kainos’Šiaurės Korėjoje 
keletą kartų žemesnės negu 
Pietų Korėjoje, kur ameri
kiečių okupacinės valdžios 
organų ir Korėjos reakcio
nierių šeimininkavimas vis 
labiau didina ękonominę su
irutę ir gyventojų skurdą.

Kultūriniai Laimėjimai
Ne mažiau reikšmingi lai

mėjimai, pąsįpkti taip pat 
įr korėjiečių paęionaĮinės

lygas sparčiai atstatyti bei 
| vystyti vieningo ūkinio pla- 

“ no bazėje.
Ūkis Pagal Planą

Pirmasis Korėjos istorijų-: 
je 1947 metų planas liau- į 
dies ūkiui atkurti bei išvys
tyti, paruoštas Šiaurės Ko
rėjos Liaudies Komiteto ir 
patvirtintas liaudies komi
tetų suvažiavimo, buvo sėk
mingai ‘ įvykdytas. Į 1947 
metų pabaigą buvo atkurtos 
beveik visos 1.034 nacionali
zuotos įmonės. Vėl pradėjo

1 
smulkių įr vidutiniškų įmo-

Paskola Ispanijai, Boikotas Liaudies 
Respublikoms

Neiv Yorko Chase National Bankas paskolino budelio
Franko valdžiai Ispanijoje dvidešimt penkis milijonus veikti apie 200 privačių 
dolerių. > smulkių įr vidutiniškų įmo-

Tą paskolą užgyrė Jungtinių Valstijų valstybės de- nių, buvo sutvarkytas gęle- 
partmentas. " žinkelio transporto darbas.

Sakoma,. Ispanijai labai reikalingas kreditas, reikalin-i , 1947 metais Šiaurės Ko
ga paskola. . I rėjoje daugelio pramoninės

Niekas neginčys, kad fašistams paskola reikalinga, produkcijos rūšių išleidimas 
Atsiminkime, jog budelis Franko su savo klika baigia Is- pasiekė 1944 metų lygio, o 
paniją nugyvendinti. Jei ne anglai imperialistai, jei ne kai kurių
Wall Strytas, jei ne dolerio ir sterlingo pagalba, fašiz- tą lygį žymiai viršijo. Da
mas jau seniai būtų buvęs iš Ispanijos iššluotas. • bar pramoninės įmonės iš-

Ispanijos kalėjimuose yra, šimtai tūkstančių politinių! leidžia per šimtą naujų pro- 
kalinių. Kalėjimuose kankinami anti-fašistai, kuriuos i dukcijos rūšių, kurios pir- 
sudąro komunistai, liaudininkai ir marksistiniam moks-ima ištisai buvo įvežamos iš, 
lui ištikimi socialistai. Japonijos.

Ispanijos kalnynuose tebeveikia partizanų būriai, ko- įi948 metų pradžioje Šiau-
voją už respubliką. ■ rėš Korėjos Liaudies Susi- kultūros išvystymo ir gy-

Ispanijos anti-fašistai, gyveną užsieniuose, prašo Ame- rinkimas patvirtino 1948 ventojų kultūrinio lygio pa- 
rikos neduoti nieko Frankui, nutraukti su Ispaniją pre- metų planą liaudies ūkiui kėlimo srityje.
kybinius ryšius, — priversti Franko pasitraukti iš vai- išvystyt, kuris numato tole$- Liaudies švietimo ręfpr- 
džios, kad ten juo greičiau sugrįžtų demokratinė valdžia, nį pramonės produkcijos iš- mos rezultatę buvo pąnai-

Deja! ’ Geidimo augimą, eilės naujų | kip-th jąponų apmųkymą sį-
Nei Anglijos imperialistai, nei Wall Strytas, nei Wa-i įmonių įvedimą rįkiuotėn, p stema visose mokyklose. Į- 

shingtonas nekreipia į tai nei mažiausio cjėmesio! ■ taip pat ir tolesnį žemės vėstąs dėstymas korėjiečių
' Užuot išklausę vaitojančios Ispanijos liaudies balso, j ūkio ir prekybos išvystymą, kalba vietoj japonų kalbos, 
mūsų bankininkai ir vyfiausybė klauso Franko balso. Šio plano įvykdymo rezulta-1 Pradinių mokyklų skaičius

Tuo pačiu sykiu, kai mes šelpiame Franko, boikotuo- tai puikūs, per 80 stam- Šiaurės Korėjoje 1948 ne
kuria švie- biausių Šiaurės* Korėjos į- tais, palyginti su 1945 mę-

mūsų bankininkai ir vyfiausybė klauso Franko balso.

jame liaudiškas respublikas Europoje, kurios 
sesių? Savo žmonėms gyvenimų.

Kur nueisime, šitaip eidami?!- \

rūšių išleidimas

bar pramoninės įmonės iš-
1 • 1 V • ’* V • 1 •

Liaudies švietimo ręfpr-

monių, tame tarpe Chyna- 
mo chemijos kombinatas, 
Čendino plieno liejamoji gą-

■ mykla, Pchenjąno chemijos 
_ kombinatas i-r kt. įvykdė 

metinį planą 150 procentų.
Korėjos Valstiečiai

Šiaurės Korėjos valstieti-

Kam Dumti Žmonėms Akis?
Spauda ir radijas nuolat ir nuolat (per pastarąjį mė

nesį) rėkė ir rėkė: žiūrėkit, kaip gyvenimo produktų kai- 
nps^smunka žemyn! Koks džiaugsmas!. ..

Iš tikrųjų, žmogui, gyvenančiam kūr nors Marse, o
ne žemėje, girdint tokius nuolatinius kartojimus, gali, jajšvaduolą ’išJkoloniaiinės 

\ atrodyti, jog amerikiečiui darbo žmogui prasideęja ne-i priespaudos bei dvarininkų 
irirdėta trėrbūvio eadvnė. 1 ' " -

i

girdėta gerbūvio gadynė.
Bet ne taip yra žmogui, gyvenančiam, sakysime, New 

Yūiike ,ar Chicagoje, ar San Francisco mieste.
Kad gyvenimas darbo žmogui tebėra sunkus, kad gy

venimo produktų kainos tebėra /labai aukštos, kaip ir bu
vo, patvirtma net patys valdžios pareigūnai.

Štai, vyriausybės ekonomistas Leon Keyserling aną 
dieną Washingtone atvirai pareiškė, jog skelbimai apie 
gyvenimo produktu kainu mažėjimą yra '“gerokai per
dėti.”

Ligi šiol gyvenimo produktui kainos tenupuolė tik 2 
nuoš., palyginti su neseniai buvusiomis kainomis.

Atsiminkime, nurodė Mr. Keyserling, jog palyginus su
1939 birželio mėnesio gyvenimu, nūdieniškas pragyve-

• nimas buvo pakilęs net 74 nuošimčiais. Jeigu jis sumažė
jo 2 nuošimčiais, tai visvien šiandien dar jis tebėra 72 
nuošimčiais aukštesnis, negu buvo W39 metų birželio 
mėnesį!

Ta pačia proga Keyserling reikšmingai prasitarė: “ir bininkų į bedarbių gretas!

vergovės, tapo tikruoju že
mės šeimininku. Žęmčs re
formos rezultate 725 taiks
tančiai kumečių, bežemių ir 
m ą ž ą ž emių aręndątorių 
gavo neatlygintinai per 1 
milijoną hekatarų žemės, 
kuri priklausė japonams ir 
korėjiečiams dvarininkams. 
Vergiška natūralinės aren- 
dos sistema, verčianti beže
mius valstiečius kasmet ati-

dies ūkio išvystymo ir na
cionalinės kultūros atgimi
mo srityje, vaizdžiai de
maskuoja melagingą “teori
ją” apie korėjiečių tautos 
nesugebėjimą įr nepasiruo
šimą savivaldai, savo nepri
klausomybės, demokratinės 
valstybės sukūrimui.

Tebesitęsianti amerikie
čių okupacija Pietų Korėjo
je ir JA Y vyriausybės atsi
sakymas išvesti . savo ka
riuomenę, nežiūrint f tai, 
kad tarybinė kariuomenė iš 
Šiaurės Korėjos buvo eva
kuota, ir kad plačios Korė
jos tautos masės primygti
nai reikalauja amerikiečių 
kariuomenės išvedimo, šiuo 
metu yra pagrindinė kliū
tis, trukdanti visai Korėjai 
kuo greičiausiai susivienyti 
į‘ demokratinę nepriklauso
mą valstybę.

Šypsenos

tais, padidėjo trigubai, 
moksleivių skaičius jose per 
trejus metus'užaugo iki 1.- 
740.000 žmonių, o 1945 me- i ‘ 
tais jų buvo 370,000. Jad 
1947 metais buvo įvestas vi-1 
suotinįs pradžios mokslas ir j madam”, 
visi mokykljpio amžiaus j 
vaikai dabar mpkosi. Japo
nų režimo 
Korėjoje tębųvo 44 viduri
nės mokyklos, nebuvo nei 
vienos aukšt. mokslo įstah

Džentelmanas labai nusi
stebėjo, kada gražiai atro
danti moteriškė pasveikino 
jį, tardama: “Gerą vaka
rą.” . Jis niekaip negalėjo 
prisiminti, kad jis pirmiau 
kur tai būtų ją matęs.

Ji veikiai suprato, kad 
padarė klaicĮą ir atsiprašan
čiai paaiškino: “Ach, aš lai
bai apgailestauju. Iš pirmo 
pamatymo aš maniau, had 
jūs esate tėvas mąno dviejų 
vąikų.”

Ji ėjo tolyn. 0 vyriškis su 
nuostaba žiūrėjo į ją, akis 
įspyręs. Ji nepajėgė išaiš-c 
kinti jam, kad jis suprastų 
faktą, jog ji yra vaikų mo
kytoją.

Čion yra tabako auga- 
; las savo pilname žydėjime, 1 M

Sena ponia:
“Kaip tas labai įdomu, o 

įlietu Šiąurės kiek laiko užims, pakol pri- 
' noks cigarai?”’ ’ ' •>

t__ Senyvas vyras, p.adėda-
gos. 1948 mętąįs vidurinių mas dešimtuką ant salavei- 
mokyklu skaičius padidėjo šių armijos būgno, klausia 
iki 720.*Ęuvo.įkurtą 1,1 ąųį<- būgną globojančios ipe’rgi-

“Miami, Floridos lietuviai sveikina suvažiavimą. Au
koja po $5: Valiulioniai, draugai Finenko, Geo. ir Helen 
Mikitai, Ig. ir Iz. Sutkai, brooklynietis Šapolas, atidavęs 
penkinę, dar pridėjo porą dolerių už savo šeimininkę; 
Kazimieras Degutis, buvęs brooklynietis, dabar Albany, 
N. Y. Po $2: M. Stankaitienė, Petras Daujotą, čikagietis, 
A. Liutvinienė, detroitietė, Koch, Mr. ir Mrs. Krupp, Jo
nas ir Alena Žekoniai. Po $1: J. ir E. Sliekai, Paul Jones, 
Meisonai, brooklynietė M. Stanelienė, Aleks Moreika, 
Jurevičiai, J. Maurušaitis’ V. J. Stankus, J. Gari jonas, 
M. Tvarskienė, M. ir F. Cvirkai. Viso $56. Priduoda K. 
Petrikienė.”

, “Sveikiname Laisvės šėrininkų suvažiavimą. LLD 6 
kp. $5 ir Moterų Apšvietos Klubas $5. G. Shimąitis $3. 
P. Mickevičienė $1.50. Viso $14.50. Pridavė Geo. Šili
mai t i s, Brockton, Mass.”

“Sveikiname Laisvės Bendrovės suvažiavimą su $5. 
J. ir S. Cedronai, brooklyniečiai ir J. ir iV. Kauliniai, 
maspethiečiaį.”

“Sveikiname Laisvės šėrininkų suvažiavimą ir linki
me, kad Laisvė ir ant toliau būtų švietėja ir vadu lietu
vių darbo žmonių., Kad nebūtų tušti žodžiai, prisideda'su 
skatiku. Po $5: LDS 75 kp., J, Bartkevičius, A;. Murei- 
kięnę, Eddie tylureika, U. Walins, J: B. Yusaitiš, A. ir 

i P. Katinas, A. Raguskas. Po $3: Draugas, A. Švėgžda, 
€. Meškelio. J. J. Mockaitis, $2.50. J. Yasiūnas, $2.-O. 
Arison, $1.50. A.t Jocis, $1. Viso $56. Pridavė J. J. Moc-

| kaitis, Bridgeport, Conn.” i
\ 1

“LLI} 12 kp.,’ .sveikina Laisyės suvažiavimą su auka 
$5. Vėlina dienraščiui ilgai gyvuoti. A. Valinčius, sekr., 
Pittston, Pa.”

’ J • w

“Sveikiname, dienraščio Laisvės suvažiavimą. ^Nuo 
LLD 1 kp. $20. Nuo narių, Jonas Gužas, $10. Po $1: 
A. Velička, J. Rušinskas, V. Rudaitis. Viso $33. Drau
giškai, D. M. Š., Brooklyn, N. Y.”

f kp. narių, kurie sveikina“Daugiau aukų nuo LLD i Kp. narių, Kurie sveiKina 
suvažiavimą: P. G., $2. A. IV ureika, $1.50. J. W. Thom
sen, $1. Gailiūnas, 50c. Viso $5. Draugiškai, A. Mu- 
reika, Brooklyn, N. Y.p 

f/ " ——
“Gerbiamieji: Sveikiname Laisvės Bendrovės suvažia

vimą ir vėliname viso gero. Po $5: LDS 5 kp. ir Phila. 
Liet. 'MpteTų Klubas. Viso $10. Draugiškai, Anna Zal- 
ner, Philadelphia, Pa.”

“Gerbiamieji: Čia rasite čekį sumoje $14, tai nuo 
Stoųghtpnų draugų ir rėmėjų, kurie sveikina Laisvės sų- 
važįavipią įr jos 30 m. gyvavimo sukaktį. Vėliname daug 
pasisekimo visuose darbuose. Juozas ir Agnes Petrukai- 
čiai, $5. Vincas ir Marijona Stulgaičiai, $3. Po $2: Juo
zas Lavas, Mike ir Anna Norkai. Po $1: Kl. Chestnat ir 
Juozas Kaziulis. Draugiškai, M. Stulgaitienė, Stoughton, 
Mass.” ,

\ į *

^‘Sveikiname Laisvę su $17 iš M. Wingraicio laidotu
vių pietų. Dėkojame Laisvei už atsilankymą ,per 30 m. 
Aukoja po $5: P. K. Juozupaičiai, J. A. Žemaičiai. F. M. 
Dilbai $2. Po $1: A. Wingraitis, T. Gruckis, S. Bagdo
nas, N. Judikaitienė, M. Kazlauskienė. Draugiškai, A. 
Žemaitienė, Binghamton, N. Y.” * ' t •

“Gėrb. Draugai: Čia rasite money orderį sumoje $15, 
nuo LLD 153 kp. Laisvės dalininkų suvažiavimui pasvei
kinimą telegrama pasiuntėm anksčiau. Draugiškai, B. 
J. Sutkus, San Francisco, Calif.” ’ i

stojo mokslo įstaigų, tamejnųs: “Ką tu darysi su pL 
nigais?”<’ •

“Atiduosiu juos dievui.”
“Kiek tu amžiaus esi, jau

na moteriške?”
“Devyniolikos metų.”
“Aš aštuonios dešimtis 

septynerių”, sako vyras, pa
siimdamas dešimtuką nuo 
būgno viršaus. “Nereikalin
ga' trukdytis tau, jaunuole, 
dėl mano dešimtuko, aš pir
miau pasimatysiu 
negu

tarpe JPchenjano universite
tas..

Didelis darbas atliktas 
likviduojant' neraštingumų 
ir mazaraštingumą suaugu
siųjų gyventoju tarpe. Ęer 3

mes negaliyie tikrai pasakyti, ar pragyvenimas' ir vėl 
neiškils.”

Matot, kas darosi! .
' i • '

Na, o akyregyj to, iš fabrikų, iš kasyklų, iš geležin
kelių dirbtuvių vis daugiau ir daugiau paleidžiania dar-

tu, sesut.”
su dievu,

I. U.

Daugiau sveikinimų nuo org. ir pavienių:
Laisvės Priėtelis........................  $100.00
ALDLD ir LDS kuopos,1 Newark, N. J. $50.00 
Aido .Čhdras, Brooklyn, N. Y. . . .• . $25.00 
Petras Kąpickąs, Brooklyn, N. Y. . . . $20.00 
Nellie Ventienė, Brooklyn, N. Y. . . . $15.00 
L. L. D. 10 kp., Philadelphia, Pa. . . $10.00

(Bus daugiau)
2 pusi,—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Vąs. U, 
v '
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Ot gadynė! Kas tik kovo
ja ar loja prieš komunistus, 
tam pinigai visai lengvai at
eina.

Paimkime įvykius, ku
rie mums aiškiai ne tik per-, 
matomi, bet jau įvykę. Pono 
Bevino valdžia Anglijoj jau 
yra gavusi virš penkių bili
jonų dolerių per pastaruo
sius tris metus. Jis smarkus 
kovotojas prieš komunistus 
ir Sovietų, Sąjungą. Ponas 
Schumanas irgi gaunąs dėl 
“Francūzijos išgelbėjimo”, 
sakoma, po bilijoną dolerių 
į metus. Jis irgi smarkus 
kovotojas prieš komunistus 
ir Sovietų Sąjungą.

Ponas de Gasperi, Italijos 
gelbėtojas nuo komunizmo, 
irgi, kaip rašoma spaudoje, 
gaunąs apie bilijoną dolerių 
kas metą.

kurį Anglija užsodino ant 
sosto, o d^bar mūs vyriau-- 
sybė pasiryžusi vėl duoti 
pusę bilijono prie pirmiaus 
duotų 800 tūkstančių, kad 
tik išnaikinus komunistus ir 
visus tuos, kurie trokšta 
Graikijos liaudžiai pasiliuo- 
savimo iš išnaudotojų prie
spaudos.

Turkija irgi gavo pusėti- 
■ nai dolerių, kad užtvėrus 

tvorą prieš komunizmo vė
ją.

Poną Čiang Kai-šeką šė
tonas griebė, nežiūrint, kad 
virš penkių bilijonų dolerių 
ten buvo sukišta į jo ir*jo 
sėbrų kišenius. Ten “komu
nizmo vėtros” nesulaikė.

Holandijai liko net per
viršis milijonų dolerių nuo 
vedamos kovos prieš Azijos 
gyventojus Indonezijoj nuo 
Marshallo Plano skirtų pi
nigų.

Ir dar vis bus daugiau 
duodama pinigų toms ypa- 
toms, valdžioms, kurios kal
bės, kovos komunistus ir 
komunizmą.

Net ir unijų lyderiai ga
vo auksinę progą sau ir sa
vo mašinų nariams nesvie
tiškas alga paikelti: Lewis, 
Murray, Reuter ir kiti. Ži
noma, pirmiausiai stambūs 
unijų lyderiai proponavo 
pakelti savo mašinų nariam 
po keletą tūkstančių dolerių 
į metus. O mašinų nariai 
dar gausiau atsilygino savo 
vadams. Lewisui pakėlė al-

* gą iki 50 tūkstančių, Gree- 
nui iki 25, Murray iki 25, 
Reutęriui iki 25. Na, o ke
lionės ir viešbučių iškaščius 
unijos sumokės. •

Dar to visko neužtenka. 
Mūsų gerb. prezidentas Ha
rry Truman, kaip tik suri
ko, kad jis dar smarkiau 
kovos ’’barbaristinį komu
nizmą”, nežiūrint, kur jis 
pasireikštų, jam irgi buvo 
pakelta metinė alga 25 tūk
stančiai ir 50 tūkstančių iš
laidoms!

Ir tas viskas ir tiems vi
siems galima tik dėlto, kad 
šiandien komunizmo moks
las vystos į realybę skriau
džiamos pasaulio liaudies 
tarpe.

Visus tuos, kuine skriau
dė dirbančiųjų liaudį apėmė 
didelė baimė!

Jei tik kuris asmuo drįs
ta išsireikšti mintį kas link 
to neteisingumo, jis yra ap
šauktas “raudonuoju.” 

Kad mūsų gyvenimo laip
snis yra aukščiausias visa- 

. me pasauly, tai nėra nei a- 
bejonės. Bet smerkti kitų 
tautų žmones už jų žemą 
gyvenimo laipsnį, taipgi nė
ra logiška.

Mūsų politikai ir redak
toriai ir komentątorai turė
tų žinoti, kad ir mes pergy
venome sunkius laikus. Dar

ir dabar mūs šaly irgi ran
dasi šeimų, kurios gyvena 
sunkiose sąlygose.

Daugiausiai yra užmeta
ma Sovietų Sąjungos val
džiai, kad ji dar labai yra 
atsilikusi gyvenimo laipsny, 
palyginus su mumis.

Gerai. Jau ir visiems yra 
gerai žinoma karų priežas
tis. Turčiai ir politikieriai 
įvykdo karus. Darbo žmo
nės ir jų triūsas, per šimt
mečius sukurtas, buna iš
naikintas, kyla liaudis, mai
nosi tvarka. Reikia viską iš 
nieko pradėti. Taip vyko 
Rusų tautos likimas.

Ant griūvėsiu krūvos įsi
kūrė dabartinė Sovietų Są
junga. Ji buvo bandoma nu
žudyti vos gimusi. Talkinin
kų armijos buvo nusiųstos 
naują valdžią sunaikinti 
1918-1919 metais.

Rusų tautos nauja valdžia 
nusikratė 
fluenzos”.
jojo-

“Šėtono 
Vokietijos 
prisirengęs sunaikint vos 
sulaukusią 24 metų Sovietų 
Sąjungą. Bet toj kovoj ’’šė
tono macies” jėgos buvo su
daužytos, nors tai jaunutei 
Sovietų Sąjungai baisiai 
brangiai atsiėjo.

Mums visiems yra aišku, 
kad ten žmonių gyvenimas 
dar yra pusėtinai sunkus. 
Bet jie bando savo gyveni
mą taip tvarkytis, kaip tik 
yra galima. Ir jis, gyveni
mas, šuoliais gerėja.

talkininkų “in- 
Pagijo, augo, bu-

macis”, rudasis 
fašizmas, buvo

Bet mes, kurie atvykome 
į šią šalį, sakysime, 40 me
tų tam atgal, -— koks mūsų 
gyvenimo laipsnis buvo?

Man teko pirmą darbą 
dirbti šioj šaly mamose, 
Westmorland County, Pa. 
10 valandų į dieną reikėjo 
anglį kasti ir krauti į “ka- 
rukus”. Mokestis 37 centai 
tik už stambius kavalkus. 
Smulkesnį anglį ir šlaką rei
kėjo už dyką krauti.

Gulėti irgi prisėjo ant 
grindų, ant šieno, maiše 
prikimšto. Tas buvo Ameri
koj, ne Sovietų Sąjungoje. 
Jungtinės Valstijos jau bu
vo virš 130 metų senumo. 
• Dar to neužtenka. Daug 
darbininkų turėjo po ketu
ris viename rūme gulėti. 
Vandens stubose nebuvo.

Vadinasi mū£ patrijotai 
užmiršo savo praeitį, o tik 
didžiuojasi dabartimi, 
smerkdami Sovietų Sąjungą 
ir jai draugiškas tautas, ku
rios trokšta sukurti sau to
kią tvarką, kurioj vieni pi
liečiai neturėtų teisės ap
gaudinėti, apvogti kitų.

Kalbant apie “barbarišką 
komunizmą” reikia nepa
miršti, kad barbariškiausias 
dalykas žmonių 'gyvenime, 
tai karai, kuriuose milijonai 
liaudies tinkamiausių žiedų- 
vyrų būna išžudyta. Ir tuos 
karus, tas skerdynes, su
rengdavo turčių ir politikie
rių grupės dėl savo ypatiš- 
kų interesų.

Tai aišku, kurioj pusėje 
barbariškumas!

Kai tik kalbos pradeda 
skleistis apie taiką, o ypa
tingai iš Sovietų pusės, tuo
jau pradedama šaukti, kad 
tai propaganda. Aiškiai ir 
trumpai pareiškia, tai pin
klės - trap mūsų planams. 
Ir vėl varoma ta pati melo
dija, kad nereikia nusileisti. 
Girdi, mūsų tvirtas^usista- 
tymas priverčia juos pasi
duoti.

Ir šauksmai: tvirtinkime 
karines jėgas, gaminkime

(Tąsa 4-me pusi.) _________ ______ . _____________\______
3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lath. Daily)—Penkt., Vas. 11, 1949

Francisco Rodriguez (viduryje) išeina iš teismabučio 
Mankato, Minnesotoje, kur jis liudijo, kad farmerys 
George Stark ji išlaikė vergijoje 6 metus. Su juomi 

išeina du valdžios advokatai, vedantieji bylą.

Milžiniškas Pasiruošimas
Dainų Šventei Lietuvoje

1950 metais Lietuvoje įvyks Dainų šventė. Prie jos 
ruošiasi visa Tarybų Lietuva. Tuo reikalu susirūpino ne 
tik visos kultūrinės Lietuvos organizacijos, bet ir pati 
tarybinė vyriausybė. Lietuvos Rašytojų Sąjungos organe 
Literatūra ir Menas skaitome pranešimą, kad Lietuvos 
Ministrų Taryba^ Dainų šventės reikalais pateikė labai 
plačius planus. Mūsų skaitytojų informacijai žemiau pa
teikiame Ministrų Tarybos nutarimus, kaip jie buvo Li
teratūra ir Menas paskelbti. Ministrų Taryba nutarė:

Dainų šventę rengti 1950 
m. liepos 17-22 dd. Vilniuje, 
Vingio miške. Nustatyti, jog 
respublikinėje Dainų šventėje 
dalyvaus visi kultūros-švieti
mo įstaigų meninės saviveiklos 
'•borai, profsąjungų, mokyklų, 
specialių ir aukštųjų mokslo 
įstaigų, amatų ir fabrikinio- 
gamyklinio apmokymo moky
klų, o taip pat ir profesiona
liniai chorai, orkestrai, respu
blikos teatrai, Respublikinis 
radijo komitetas ir Lietuvos 
TSR liaudies dainų ir šokių 
ansamblis.

Nustatyti šventės 30,01)0 da
lyvių paskirstymą.

Dainų šventei organizuoti ir 
tvarkyti prie Dainų šventės 
Organizacinio Komiteto suda
ryti šias komisijas:

1. Repertuaro komisija su
daro repertuarą, paruošia jį 
spaudai, organizuoja dainų 
konkursą ir tikrina chorų pa
sirengimą. Pi rm i n ink a s—M e- 
no Reikalų Valdybos viršinin
kas Banaitis, pirmininko pa
vaduotojas—LKP (b) CK pro
pagandos skyriaus 
Pivoriūnas; nariai: 
T S R Tarybinių 
torių Sąjungos 
kas Tallat - Kelpša, Lietuvos 
TSR Tarybinių Rašytojų Są
jungos Pirmininkas Šimkus, 
TSRS Liaudies Artistas Daugu
vietis, Lietuvos TSR nusipelnę 
meno veikėjai švedas ir Kle- 
nickis, Lietuvos TSR nusipel
nęs artistas Kelbauskas, Vil
niaus Muzikos mokyklos di
rektorius Kaveckas, Meno 
Reikalų Valdybos viršininko 
pavaduotojas Pečiūra, Lietu

atstovas
Lietuvos

Kompozi-
pirminin-

vos TSR Filharmonijos choro 
meno vadovas Motiekaitis, 
Lietuvos TSR Liaudies dainų 
ir šokių ansamblio šokių vado
vas Lingys, Liaudies Kūrybos 
Namų direktorius Galdikas, 
LLKJS Centro Komiteto se
kretorius Randakevičius.

2. Propagandos ir spaudos 
reikalams komisija populiari
na Dainų švento spaudoje ir 
per radiją, spausdina reper
tuarą, programas, plakatus, 
Garbės raštus.

3. Organizacinč-ūkinė komi
sija atlieka visą Dainų švėntės 
organizacinį kultūrinį-masinį 
darbą, sudaro pajamų ir išlai
dų sąmatą, vadovauja Dainų 
šventės estrados statybai bei 
jos apipavidalinimui.

Apskričių centruose ir res
publikinės priklaus o m y b ė s 
miestuose 1950 m. birželio 
mėn. surengti apskričių dainų 
šventes.

Įpareigoti partijos apskri
čių komitetus ir vykdomuosius 
komitetus:

a) apsvarstyti visas priemo
nes ryšium su Dainų šventės 
renginiu, sudaryti miestų bei 
apskričių Dainų šventės komi
sijas ir jų sąrašus pristaty
ti Dainų šventės Organizaci
niam Komitetui iki 1948 m. 
gruodžio 1 dienos;

b) Dainų šventės klausi
mams aptarti iki 1949 m. sau
sio 1 dienos surengti klubų, 
kultūros namų, klubų-skaity- 
klų vedėjų, chorų ir šokių ra
telių, vadovų, dainavimo' mo
kytojų ir apskričių aktyvo pa
sitarimus.

Įpareigoti LLKJS Centro 
Komitetą (Raguotis) duoti 
nurodymų komjaunimo orga
nizacijoms aktyviai dalyvauti 
Dainų šventės pasirengimo 
darbuose. , •

Dainų šventės vyf*. dirigen
tais patvirtinti: Lietuvos TSR 
nusipelniusį meno, veikėją, 
Stalininės premijos laureatą 
Tallat-Kelpšą, Lietuvos TSR 
nusipelniusi meno veikėją šve
dą, Vilniaus konservatorijos 
docentą Kavccką, Valst. fil
harmonijos choro meno vado
vą Motiekaitį, Klaipėdos 
zikos mokyklos direktorių 
rosą.

Dainų šventės masinio 
dinimo režisierių grupę
tvirtinti šios sudėties: Valst. 
Dramos Teatro meno vadovą 
ir režisierių, TSRS Liaudies 
artistą, Stalininės premijos 
laureatą Dauguvietį (vyr. va
dovas), Valst. Operos ir Bale
to Teatro direktorių ir rėži- > 
sierių Grybauską, Valst. Dra- ’ 
mos Teatro režisierių Kerna
gį.

mu-
Ka-

vai-
pa-

Liaudies šokių pastatymo 
vadovais patvirtinti: Valst. 
liaudies dainų ir šokių ansam
blio liaudies dainų vadovą 
Lingį (vyr. vadovas), Valst. 
Operos ir Baleto Teatro reži
sierių Baravyką.

Įpareigoti Tarybinių Rašy
tojų Sąjungą (Šimkus), Tary
binių Kompozitorių Sąjungą 
(Tallat-Kelpša) ir Lietuvos 
Teatro Draugiją (Dauguvie
tis) iki 1949 m. gegužės 1 d. 
paruošti masinio pobūdžio 
vaidinimą su dainomis ir šo
kiais, vaizduojantį lietuvių 
tautos kovą už Tarybų val
džią ir socialistinės statybos 
laimėjimus per dešimtmetį.

Meno Reikalų Valdybą (Ba
naitis) įpareigoti:

a) Pateikti patvirtinti Dainų 
šventės Organizaciniam Ko
mitetui Dainų šventės reper
tuarą ;

b) siekiant pakelti Dainų 
šventės liaudies šokių bei mu
zikos ratelių ir dūdų orkestrų 
vadovų kvalifikacinį lygį, už-

Vengrijos Liaudies Respublikos sostinėje Budapešte | 
šiomis dienomis ėjo byla prieš * kardinolą Mind
szenty ir kitus aukštus dvasininkus. Jie kaltinami išda
vikiškuose žygiuose. Visas pasaulis seke bylos eigą. Kal
tinamieji teisme jau prisipažino prie dalies jiems daro
mų kaltinimų. Kas per vienas kardinolas Mindszenty? 
Ką jis atstovauja? Koks vaidmuo katalikų bažnyčios 
aukštosios dvasininkijos Vengrijoje?

Rašo D. Z.

senovinio 
griuvėsių, 
per . ku-

pamatysite
Estergomo miesto

Tai taip pat senas
Jis iki šiam laikui 

įžymius pastatus: di-i

Kelias iš Budapešto eina 
tiesiai į šiaurę dešiniuoju Du
nojaus krantu. Išsireiškiant 
figūrališkai, jis veda į tolimą
ją Vengrijos praeitį. Jau čia 
pat, tik išvažiavę iš miesto, 
jūs patenkate prie 
miesto Avinkumo 
Virš iškasinėjimų, 
riuos buvo atrastos senovės 
miesto sienos, stovi muziejus, 
ir jame statulų nuolaužos, va
zų šukės. , Tai nebylus pasa
kojimas apie tai, jog kitados 
Dunojaus lyguma buvo vadi
nama romėnų provincija Pa- 
n on i j a.

Jūs važiuojate toliau pui
kiu keliu išilgai Dunojaus, ir 
stačiuose kauburiuose pama
tote miestuką vardu Vyše- 
grad. Tai reiškia, jog nuo 
neatmenamų laikų čia gyveno 
slavai.

Dar dešimtis kilometrų, ir 
kelias, einąs išilgai Dunojaus, 
staiga, beveik tiesiu kampu, 
pasuka į kairę. Vingyje, tarp 
tankių žalumynų 
puikaus 
vaizdą, 
miestas, 
turi du 
dingą bažnyčią aukštame kal
ne ir puošnius rūmus kalno 
papėdėj. Bažnyčia tebestovi 
kaip stovėjusi. Rūmai nebe
gyvenami, ištuštėję. Neseniai 
čia gyvenęs kardinolas Mind
szenty suimtas padaręs valsty
binį išdavimą, už šnipinėjimą 
ir už spekuliaciją užsienine 
valiuta.
Tarnas Reakcijos ir Kapitalo

Kardinolas Mindszenty bu
vo Vengrijos reakcijos galva. 
Jis visų mažiausiai buvęs baž
nyčios tarnu. Jis visų pirma 
buvo užsienio kapitalo tarnu. 
Iš Estergomo katalikų bažny
čios primas atkakliai kovojo 
ne gindamas religiją, kuriai 
Vengrijoj niekas negrasino ir 
kuri naudojasi visiška kulto 
laisve. Jis įniršusiai kovojo 
gindamas dvarininkus, ku
riems buvo atimta žemė, ir 
kapitalistus, kuriems buvo na
cionalizuotos stambios pramo
ninės įmonės.

Tai ir nenuostabu. 1 Mind
szenty pats buvo labai stam
bus dvarininkas ir kapitalis
tas. Jie niekaip negalėjo su
sitaikyti su faktu, jog patys 
neturtingieji Vengrijos vals
tiečiai gavo žemę, priklausiu
sią vienuolynams.

tikrinant 
pildymą, 
kursus;

gerą repertuaro iš- 
organizuoti jiems

1949 m. sausio 1 d.
patvirtinti Dainų

Organizaciniam Ko-'
pateikti
Šventes
mitetui apskričių dainų šven
čių vyr. dirigentų ir liaudies 
šokių vadovų sąrašus;

d) chorų parengiamųjų dar
bų, liaudies dainų ratelių, 
liaudies instrumentų ir dūdų 
orkestrų patikrinimui iki 1949 
m. gegužes 1 d. sudaryti bri
gadas ir pristatyti jas patvir
tinti Dainų šventės Organiza
ciniam Komitetui.

Įpareigoti Kultūros-Švietimo 
Įstaigų Komitetą (Načas) :

,a) 1948 m. lapkričio mėn. 
sušaukti miestų ir apskričių 
kultūros - švietimo darbo sky
rių ir apskričių kultūros namų 
vedėjų respublikinius pasitari
mus organizaciniais • Dainų 
šventės rengimo klausimais;

b) paruošti Dainų šventės 
dalyviams ir lankytojams me
talinius žetonus pagal respu
blikinio komiteto patvirtintą 
eskizą.

Įpareigoti Liaudies Kūrybos 
Namus (Galdikas) padaryti 
Dainų šventės dalyvių» regis
traciją, aprūpinant juos re
pertuaru.

Jo “Ganytojiškieji Laiškai”

Mindszenty atvirai skelbė 
maištą prieš teisėtąją valdžią. 
Jis išsiuntinėjo “ganytojiškus 
laiškus,” kurie buvo akiplė
šiškos kontrrevoliucinės pro
klamacijos. Mes žinome, iki 
ko priėjo šis išdavikas suta
noj : jis tapo užsieninių žval
gybų agentu, organizatorium 
sąmokslo prieš 
monarchistų galva, 
Habsburgų dinastijos

Mindszenty manė, 
mama aukšta bažnytinė vieta 
suteiks jam neliečiamybę. Es
tergomas turėjo tapti Vengri
jos Vatikanu. Ten susikon
centravusios katalikų bažny
čios įstaigos, gyvena įvairaus 
rango kunigai, ten yra semi
narija. Mažas naiestas tvinte 
patvinęs abiejų lyčių vienuo-

respubliką, 
vokiečių 
atstovu.

Jog u ži

Kardinolas be Įtakos Masėse

Karingasis kardinolas tačiau 
nebuvo labai populiarus net 
tarp savųjų. Katalikybė stipri 
Vengrijoj, bet jos galva neį
gijo autoriteto. Atvirkščiai, 
jis kaskart vis labiau nustojo 
tos pagarbos, kurios galėjo ti
kėtis pagal savo užimamą vie
tą. Jis švabas, kilimo—vo
kietis. O vengrai visuomet 
nemėgo švabų. Ir šitas ne
mėgimas virto stipria neapy
kanta vokiečių okupacijos me
tu ir po karui. Vengrijos dva
sininkija visai nelinkusi tar
nauti Habsburgams.

Mindszenty savo šiurkščia 
ultra - reakcine politika su
kėlė nepasitenkinimą tarp 
k a i m o katalikų kunigijos, 
priverstos skaitytis su vals
tiečių nuotaikomis. Kardi
nolas aštriai ir nesutaikomai 
pasisakė prieš žemės reformą. 
“Ganytojiškuose laiškuose” 
jis iškoneveikė ne tik vyriau
sybę, bet ir valstiečius, gavu
sius žemę. Dėl to kaimo ku
nigai atsidūrė nepatogioj pa-, 
dėtyj. Kai kurie atsisakyda
vo klausyti, ir į nepaklus
niuosius iš Estergomo pasipy
lė bausmės ir šiurkštūs kęlio- 
jimai. (

Lygiai taip pat sukėlė ne
pasitenkinimą atvira reakcinė 
Mindszenty 
klausimu.

politika mokyklų

Mokykla ir Bažnyčia

rnio senų laikųMokykla
Vengrijoj buvo bažnyčios va
dovaujama. Kubigai pasisa
vino jaunuomenės auklėjimo 
monopolį. Bažnyčia skyrė 
gimnazijų, direktorius, ji pa
ruošdavo ir mokytojus. Tiky
bos pamokos, žinoma,. buvo 
privalomos ir svarbiausiu, dės
tymo dalyku.
- Liaudinė dęmokratija pada
rė galą šitam bažnyčios mo
nopoliui. Įstatymu bažnyčia 
mokykloje atskirta nuo vals
tybės. Tikyba tebedėstoma, 
bet apskritai, mokykla įgijo 
pasaulinį pobūdį. Mokyklos 
vadovus ir mokytojus skiria 
Liaudies švietimo Ministerija.

Reformatų bažnyčia priėmė 
šitą reformą,1 jausdama jos 
neišvengiamumą. Katalikų 
bažnyčia kardinolo nurodymu 
turėjo stoti prieš reformą 
piestu. Liaudis visur priėmė 
su didžiausiu pasitenkinimu 
mokyklų perėjimą į demokra
tinės valstybės žinią. ' Ven
grijos katalikų bažnyčios ku
nigaikščiai tokiu būdu išstojo 
prieš vyriausybę, prieš liaudį, 
net prieš žymią dalį kunigų.

Estergomas ėmė pilte' pilti 
laiškus, grasinusius bausmė
mis, atskyrimu tiems kuni: 
gams, kurie sutiks dėstyti ti
kybą pasaulinėse mokyklose. 
Dėl šitos priežasties sustiprė

jo opozicinis sąjūdis pačios 
katalikų bažnyčios viduje. J 
archiganytojiškus laiškus ne
patenkintieji kunigai, kurie 
numanė esą reikalinga p risi- . 
taikyti prie naujų laikų, atsa
kė savo laiškais. Kardinolą 
patys jojo pavaldiniai, tame 
skaičiuje kai kurie vyskupai, 
kaltino neturint reikalingo 
lankstumo. Pop u 1 i a r u m ą 
tarp žmonių galima įsigyti tik 
demokratiniu antspąlviu. Tai 
ir darė kaimo kunigai, pareiš
kę savo simpatijas žemės ir 
mokyklų reformoms. O Mind
szenty šitą politiką žlugdė. 
Reikalaudamas, kad kunigai 
boikotuotų pasaulines moky
klas. jis tikrai padarė meškos 
paslaugą savo paties bažny
čiai. Tarpusavio polemika 
Įsiliepsnojo bažnyčios tarpe, ir 
aplink Estergomą ėmė rastis 
tuštuma.
Patys Katalikai Protestavo 
Prieš Kardinola

Estergomas gaudavo pro
testo laiškus iš žymių visuo
menės veikėjų—katalikų. Be
simokantis jaunimas išėjo iš 
katalikų organizacijų. Pačia
me Estergome buvo surengta 
protesto demonstracija aikštė
je prieš Mindszenty rūmus. 
Susirinkę reikalavo, kad jis 
pasitrauktų iš primo posto.

:r Kardinolo Mindszenty de
maskavimas, kaip vengrų tau
tos priešo, užsienio šnipinėji
mo agento, monarchistinio są
mokslo- prieš liaudies respu
bliką galvos, neatrodys neti
kėtas Vengrijoj. Jo politinė 
išvaizda buvo žinoma liau
džiai. Estergomas tikrai ta
po juodu reakcijos lizdu, fa
šistinės agitacijos židiniu. 
Liaudinė demokratija parodė 
nuostabų kantrumą: pasipik
tinimas prieš Horty šalininkus 
sutanose ilgai jau kaupėsi. 
Nūnai kardinolas pagautas in 
flagranti. Jo suėmimas—tai 
smūgis visai vengrų reakcijai, 
besislepiančiai valstybės ply
šiuose.
Niekas Nebegali 
Sulaikyti Progreso

Prieš Vengrijos liaudį pir
mą kartą plačiai atsivėrė 
kultūrinio išsivystymo keliai. 
Mokyklos tapo mokyklomis, o 
ne bažnytiniais priestatais. 
Darbo jaunimas stojo mokytis 
į universitetą ir į institutus, 
kurie anksčiau jiems-buvo ne
prieinami. Miestuose jaunuo
liai ir jaunuolės sudaro “liau
dies kolegijas,” — tai draugi
jos ir žemiečių sąjungos, k no
rios padeda bendrai gyventi 
mokslo metu, šitose “liaudies 
kolegijose” suklestėjo meninė 
saviveikla ir jau išryškėjo ta
lentingi kolektyvai.

Estergomas bandė sulaikyti 
iliaudies judėjimą į savo na
cionalinę kultūrą, į mokslą, į 
meną. Estergomas susilaukė 
neišvengiamo žlugięno.

Manchester, Conn.
MIRĖ JOSEPH T. BASTIS
Vasario 2 dieną, 7:30 vai. 

ryto, po ilgos ir gana sunkios 
ligos, mirė Joseph T. Bastis, 
56 metų, palikdamas nuliūdi
me savo moterį Mrs. Kune- 
gunda Bastis, dvi dukteris ir 
du sūnus. Viena duktė yra 
ženota su Edward Sidney, o 
kita su Joseph Twaronite. Sū
nus Joseph Bastis gyvena pas 
motiną, o John yra U.S. laivy
ne.

Palaidotas vasario 4 dieną, 
iš St. Bridget bažnyčios, So. 
Manchester kapinėse. Velio
nis prigulėjo prie Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugystės 
Ir buvo malonus žmogus. Tu
rėjo daug gerų draugų. Jam 
mirus, gyvų gėlių vainikai pri
pildė kambarį.

Mirusiam draugui Juozui 
linkiu ramybės žemėje, o li
kusiai šeimai—našlei ir vai
kams—reiškiu mano širdingą 
užuojautą,

\ Bruno Lemežis.
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(Tąsa)
— Tu čia pasilinksminai, ir ačiū die

vui! Kur čia jaunas nesilinksminsi? Dar 
dievas ir laimės davė. Tai gerai. Bet ten 
jau žiūrėk, vaikeli, saugokis. . . Labiau
siai vyresnybės klausyk, nesispyriok! O 
aš parduosiu vyno, pinigų parūpinsiu 
žirgui pirkti ir merginą išpiršiu.

— Gerai, gerai, — atsakė raukyda
masis sūnus.

Nebylė šūktelėjo, kad jis atkreiptų į 
ją savo dėmesį. Parodė galvą -ir ranką, 
kas reiškė: nukustgalvis, čečėnas. Pas
kui-, suraukusi antakius, parodė lyg tai
kanti iš šautuvo, riktelėjo ir uždainavo 
greit, linguodama galva. Ji sakė, kad 
Lukaška dar nušautų čečeną. .

Lukaška suprato, šyptelėjo ir leng
vais, greitais žingsniais, prilaikydamas 
ant nugaros, po burka, šautuvą, dingo 
tirštam rūke.

Tyliai pastovėjusi prie vartų, senė grį
žo į trobą ir tuojau pat ėmėsi darbo.

XVIII
Lukaška išėjo kordonan, o tuo pačiu* 

metu dėdė Jeroška švilptelėjo šunims ir, 
perlindęs per tvorą, iš užpakalio pakie
miais priėjo Olenino butą (eidamas me
džioklėn, Jis nemėgo susitikti moterų). 
Oleninas dar miegojo, ir net Vaniuša, 
pabudęs, bet .dar nesikeldamas, dairėsi 
aplinkui ir svarstė, metas jau keltis ar 
dar ne, kai dėdė Jeroška, su šautuvu 
ant pečių ir su visa medžioklio ^apranga, 
atidarė duris.

— Lazdų! — sušuko jis savo storu 
balsu. — Pavojus! čečėnai atėjo! Ivanai! 
Samovarą kaisk ponui! O tu kelkis! Sku
bėk! — sušuko senis. Tai va kaip mes 
darom, geradari! Ana jau ir mergos su
kilo. Žiūrėk, žiūrėk pro langą, vandens 
eina, o tu miegi.
• Oleninas išbudo ir pašoko. Ir taip gie
dra, linksma jam pasidarė, pamačius še—- 
nį ir išgirdus jo balsą.

— Greičiau! Greičiau, Vaniuša! — 
sušuko jis.

— Tai taip tu medžioklėn eini! Žmo
nės pusryčiauja, o tu miegi. Liamai! 
Kur tu? — sudraudė jis šunį.

— O šautuvas ar paruoštas? — šūka
vo senis, lyg troboj būtų buvę pilna žmo
nių.

— Na, esu kaltas, nieko nepadarysi. 
Parako, Vaniuša! Pakulų! — reikalavo 
Oleninas.

— Pabauda! — šaukė senis.-
— Dm te vulevū? — kalbėjo šaipyda

masis Vaniuša.
— Tu ne mūsiškis! ne mūsiškai kever

zoj], yelne! — šūkavo ant jo senis, rody
damas savo dantų vienas tik šaknis.

— Pirmą kartą reikia dovanoti, — 
juokavo Oleninas, aūdamasis dideliais 
batais.

— Pirmas kartas dovanojamas, — at
sakė Jeroška; — bet antrą kartą pamig
si — čichirio kibirą pastatysi. Kai atšils, 
jau briedžio neberasi.

« — O jeigu ir rasi, tai jis gudresnis už 
mus, — tarė Oleninas, kartodamas se
nio žodžius, pasakytus vakare; — jo ne
apgausi.

— Nejuokauk! Pirma nudobk, tada ir 
kalbėk. Ei, greičiau! Ana, žiūrėk, ir šei
mininkas pas tave ateina, — tarė žiūrė
damas pro langą Jeroška.'— Matai, iš- 
sipuošė, nauju švarku apsivilko, kad tu 
matytum, jog jis karininkas. Et, žmonės, 
žmonės!

Iš tikrųjų, yaniuša pranešė, kad šei
mininkas norįs matyti poną.

— Laržan, -— tarė jis reikšmingai, 
įspėdamas poną, ką gali reikšti chorun
žo vizitas. Netrukus' ir pats chorunžas 
su nauja čerkeska, su karininko antpe
čiais, nuvalytais batais — retenybė ka
zokų tarpe, — šypsančiu veidu, linguo
damas įėjo į kambarį h- pasveikino šven
tės proga.

Chorunžas, Uja Vasiljevičius, buvo 
kazokas ' 'mokytas, pabuvojęs Rusijoj, 
pradinės mokyklos mokytojas ir, kas 
svarbiausia, kilmingas. Jis norėjo atro- 

, dyti kilmingas', bet via dėlto pro tą ap
simetimą, nenatūralų čiutnumą, vinklu- 
mą, savim pasitikėjimą ir biaurią kalbą 
buvo jaučiamas tas pats Jeroška. Tai bu
vo žymu ir iš jo įdegusio veido, ir iš ran
kų, ir iš apyraudonės nosies. Oleninas 
pakvietė jį sėstis.

— Sveikas, ponuli Ivanai Vasiljevi-

čiau, — tarė Jeroška atsistodamas ir, 
• kaip Oleninui pasirodė, ironiškai žemai 
nusilenkdamas.

— Sveikas, dėde! Jau tu čia? — atsa
kė chorunžas, abejingai linktelėjęs gal
va.

Chorunžas buvo keturiasdešimties me
tų vyras smaila žila barzdele, sausas, 
laibas ir dailus, ir pagal savo metus dar 
gana gerai atrodė. Aėjęs pas Oleniną, 
jis, matyt, bijojo, kad. jį gali palaikyti 
paprastu kazoku ir norėjo iš karto duoti 
pajusti savo reikšmingumą.

— Tai mūsiškis Egipto Nimbrodas, 
tarė jis, savim patenkinta šypsena kreip
damasis į Oleniną ir rodydamas į senį.
— Šauklys pries poną. Visiems 'darbams 
pirmutinis. Jau malonėjot susipažinti?

Dėdė Jeroška, žiūrėdamas į savo ko
jas, apautas šlapiomis naginėmis, susi
mąstęs lingavo galva, lyg stebėdamasis 
chorunžo vikrumu bei mokytumu ir kar
tojo sau panosėje: “Gipto Imrodas! Ko 
tik neprasimano?”

— Va, norim eiti medžioklėn, — tarė 
Oleninas.

— Tikrai taip, — pastebėjo chorun
žas; o aš pas jus su reikaliuku.

— Ką teiksitės pasakyti?
— Kaip tamsta esi kilmingas žmogus,

— pradėjo chorunžas,—ir kaip aš galiu 
suprasti, kad mes taipgi turim karinin
ko laipsnį ir todėl pamažu visuomet ga
lim susiderėti, kaip ir visi kilmingi žmo
nės. (Jis stabtelėjo ir su šypsniu lūpose 
pažvelgė į senį ir Oleniną). Bet jeigu jūs 
turėtumėt noro, man sutinkant, kadangi 
mano žmona yra moteriškė kvaila mūsų 
luome, negalėjo šiuo metu visai išmany
ti jūsų vakarykščių žodžių. Todėl mano 
butas pulko adjutantui galėjo būti išnuo- 
muotas be arklidės už šešis rublius, o do
vanai aš visuomet, kaip kilmingas žmo
gus, galiu pašalinti nuo savęs. O kadan
gi jūs turit noro, tai, pats turėdamas 
karininko laipsnį, galiu dėl viso ko as
meniškai susitarti su jumis ir, kaip šio 
krašto gyventojas, ne tik pagal mūsų pa- * 
pročius, bet ir visame kame galiu išlai
kyti sąlygas...

— Švariai kalba,—murmtelėjo senis.
Chorunžas dar ilgai tokiu būdu kalbė

jo. Iš to viso Oleninas ne be tam, tikro 
vargo galėjo suprasti apie chorunžo no
rą imti po šešis sidabro rublius per mė
nesį už butą. Jis mielai sutiko ir pasiū
lė savo svečiui stiklą arbatos. Chorunžas 
atsisakė.

— Pagal kvailą mūsų paprotį mes lai
kome lyg ir nuodėme gerti iš paprastos 
stiklinės. Nors tiesa, pagal savo mokslą 
aš galėčiau suprasti, bet mano pati iš 
žmogiškosios silpnybės .. .

— Tai malonėsit arbatos? - ' >
— Jei leisit, aš savo stiklą atsinešiu, 

skirtingą, — atsakė chųrųnžas ir išėjo 
priebutin. — Stiklinę duokit! — sušu
ko jis.

Netrukus durys prasivėrė, ir įdegusi 
jauna ranka rausva rankove kyštelėjo 
pro duris stiklinę. Chorunžas priėjo, pa
ėmė stiklinę ir pakuždėjo kažką dukte
riai. »Oleninas įpylė arbatos chorunžui į 
skirtingą, Jeroškai į paprastą stiklinę.

—'Tačiau nenoriu jus trukdyti, — ta
rė chorunžas, nuplikdamas lūpas ir 
baigdamas savo stiklinę gerti. Aš, taip 
sakant, irgi didelį turiu patraukimą žu
vauti ir čia parvykau vien paviešėti, kaip 
ir rekreacijon nuo tarnybos. Taip pat 
turiu noro laimės pamėginti, gal ir teks 
mano daliai Tereko dovanų. Tikiuos, 
tamsta kada nors mane atlankysi ir pa
ragausi mūsų naminio gėrimo, kaip pas 
mus stanicoje priimta, — pridūrė jis.’

Chorunžas atsisveikino, paspaudė Ole
ninui ranką ir išėjo. Besiruošdamas Ole
ninas girdėjo griežtą chorunžo' balsą, 
kurs įsakinėjo namiškiams. O po kurio 
laiko Oleninas matė, kaip chorunžas, pa
siraitęs ligi kelių kelnes, šų apdriskusiu 
bešmetu, persimetęs tinklą per pečius, 
nuėjo pro jo langą.

— Sukčius gi, — tarė dėdė Jeroška, 
baigdamas iš paprasto stikįo savo arba
tą. — Nejau tu ir mokėsi jam šešis^ rub
lius? Ar tai girdėtas daiktas! Geriausią 
stanicoje trobą už du rubliu atiduoda. 
Tai bestija! Kad .nori, aš tau savo už 
tris rublius atiduosiu.

— Ne, jau aš čia pasiliksiu, — tarė 
.Oleninas.

(Bus daugiau) -

Darbinihkų judėjimo skaldytojui Carey pavyko iš uni
jų viršininkų susidariusias delegacijas amerikiečių, an
glų ir holandųz išvesti iš Pasaulio Darbo Unijų Fede
racijos mitingo, Paryžiuje. Carey savo Išėjimą bandė 
pateisinti tuomi, būk federacija esanti komunistų do
minuojamą ir kad ji veikianti prieš Marshall© pl^aną. 
Tačiau didžiuma federacijos narių, kurie nebal
savo su Carey nei prieš, sako, kad jie nei neketina 
panaikinti pasaulinę darbininkų organizaciją. Su Ca

rey kalbasi M. Kubėrs iš Holandijos Darbo 
Federacijos

DETROITO ŽINIOS
♦
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Kas Naujo Michigan Valstijoj

šiomis dienomis gubernato
rius Soapy Williams įteikė 
Michigan valstijos legislatūrai 
proponaciją sukėlimui būsian
čio valstijoj ne elate k liaus bu- 
džete apie 40 milionų dolerių, 
kad uždėjus taksus ant korpo
racijų pelnų.

Nedidelį, rodos, nuošimtį jis 
proponuoja, tik 4%, lAirie bus 
galima išskaityti vėliau iš fe- 
derales valdžios taksų nor
mos.

Matyt, kad kils pasipriešini
mas iš korporacijų, nes su lai
ku jos tikisi, kad federaliai 
taksai bus sumažinti, bet vals- 
tijiniai paliks.

Piliečiai turėtų bombarduoji 
laiškais legislatures mrrlus, 
kad >tokius taksus priimu 
dabartiniame laike Mic
valstijos korporacijos su Isavo 
dideliais pelnais išsisuka ir 
moka labai mažus taksus, pa
lyginant su paprastų gyvento
jų taksais.

Tai dalykas, kuriame turė
tų susiinteresuoti mažieji na
mų savininkai, reikalaudami 
tokių korporacijoms taksų.

★ ★ ★
Tušti Mokslo Kambariai

Per ’kelius metus laiko ve
damos pamokos per Universi
ty of Michigan dėl davimo 
šiokio - tokio supratimo apie 
ekonomiją ir politiką, kur da
lyvaudavo šimtai. unijistų iš 
CIO ir AFL.

Bet tas nepatiko tokioms 
korporacijoms kaip Fordas, 
Chrysleris ir General Motors.

Tos didžiosios' korporacijos, 
mat, kontroliuoja beveik visas 
Michigan valstijos mokyklas 
per savo taip vadinamus “re
gents” universitetuose ir ap- 
švietos tarybas miestuose. 'Tik 
jų plauko žmonės patenka į 
tokias vietas.

Ta nekalta darbininkų ap- 
švietos akcija pasirodė skau
duliu toms korporacijomis, ir 
kad tą skaudulį prašalinti, 
vienas iš Genėtai Motors šu
lų lankė tą mokyklą, mėnesį- 
kitą. Po to atsidūrė Washing- 

Tone, skųsdamas Ne-Ameriki
niam Komitetui, kad tie kur
sai esą skleidimas komuniz
mo.

To tik ir reikėjo.
Ruthven, galva University 

of Michigan, nelaukė ilgai iš
girdęs savo boso balsą — už
darė tas pamokas, teisinda
mas, kad jos atsidarys vėliau, 
p e r t v a r k i u s d a 1 y k u s.

Pertvarkymas buvo tik toks, 
kad pravijo iš darbo palšus 
socialistus, kurie vedė tas kla
ses.

šiais metais likosi sudarytas 
štabas mokytojų iš ištikimų 
korporacijoms žmonių.

Bet atsitiko ‘nelaimė.” Nors 
mokyklos atsidarė, per gelton- 

. lapius. būbnijo, kada ir kur

prasidės, bet kada'atėjo lai
kas pamokų, suolai buvo visi 
tušti.

Michigan valstijos CIO, ku
rį kontroliuoja dabar socialis
tai ,taip lygiai ir socialistas 
W. Reutheris iš UAW, prita
riant ir Michigan valstijos 
AFL,, boikotuoja tuos kursus.

Mat. jų šalininkams “pork- 
čapus” atėmė.

Progresyvių Partija

Praeitų metų rinkimų eigoj, 
kada buvo reikalavimas iš ei
linių narių sutverti Michigan 
Labor Party, it- tas buvo gali
ma, nes randasi pusantro mi- 
liono organizuotų darbininkų 
Michigan valstijoj, bet tie va
dai ne tik kad neklausė narių 
balso, bet užbėgimui už akių 
Progresyvių Partijai jie be na
rių žinios ir atsiklausimo už
kvietė prezidentą Trumaną 
dalyvauti Labor Day iškilmė
se.

žinoma, kad tuomi daugelis 
darbininkų klasės narių likosi . \apmulkinti.

Nepaisant to, Progresyvių 
Partija vistiek gavo užtektinai 
balsų, kad dabar randasi ofi
cialiai trečioj vietoj Michigan 
valstijoj. Nereikės rankioti 
panašų dėl statymo kandidatų 
į valstijos įstaigas.

Vasario 26 d. Flint, Mich., 
bus suvažiavimas Progresyvių 
Partijos , valstijos komiteto 
nustatymui kandidatų į pava
sarinius rinkimus, taip lygiai 
ir kitus.

Visi, kurie interesuojasi 
progresu, turėtų atkreipti 
daugiau atydos į tą, nes tik 
vien Progresyvių Partijos sta
tomi reikalavimai privertė 
ir Trumaną laike rinkimų pa
keisti savo kalbas, kurių jis 
dabar nepildo.

Trumano pasiūlytas naujo 
budžeto pąrodo, kad žmonių 
noras vengti naujo karo nu
ėjo niekais, nes iš 42 bilionų 
dolerių budžeto dėl karinio 
ir su karu surištų dalykų ski
riama apie 22 bilionai dole
rių.

Vietoj taikos—didesnės ato
minės bombos; vietoj duonos 
ir geresnių gyvenimui namų, 
kurių milionai reikalauja — 
daugiau kulkų ir kanuolių!

Kažin į kokius dievus visi 
mūsų valdininkai tiki, tik ne į 
tą Kristų, nes jis, pagal evan
gelijos žodžius, išvijo prekiau
tojus-—pirkėjus, pardavėjus ir 
pinigų mainytojus — su bizū
nu laukan! S.

Rhodes Sala.— Jungtinių 
Tautų tarpininkas dr. Ralph 
Bunche tikisi, kad Egiptas 
ir Izraelis susitaikysią.

New York. — Kuo že
miausiai nupuolė grūdų ir 
medvilnes serai Wall Stryte.

Philadelphia, Pa.
SĖKMINGA VAKARIENĖ
Sausio 30 d. LLD 10 kp. 

rengta vakarienė pagalbai 
drauges Akulaitienės dukre
les Helen puikiai pavyko.-Pel
no liko $118.44. Aukų surink
ta $23.05. Viso ligonei ren
gimo komitetas pridavė $141.- 
49.

Labai skanų valgį pagami
no Teresė šiaulinskienė, taip
gi tikietų iš anksto pardavė 
38. .Jeigu visi būtų taip pasi
darbavę, kaip mūsų darbščio
ji Teresė—pasekmės būtų bu
vę dar geresnės. Kiti du ko
misijos nariai taipgi gerai pa
dirbėjo—J. šapranauskienė ir 
R. Merkis. Prie stalų patar
navo Ona Paudųkaitienė, Ba
ranauskienė ir Paliepienė. 
Prie gėrimų—Adomas Paulu- 
kaitis.

Vakarienės komisija širdin
gai ačiuoja dalyviams už 
skaitlingą atsilankymą ir dir
busiems už malonų svečiams 
patarnavimą.

Helena jau 10 metų kaip 
serga “artritis’u.” Buvo kiek 
pasitaisius, apie jx>rą metų 
dirbo, dabar jau 2 metai kaip 
guli lovoj.

Kam laikas pavėlina, atlan
kykite sergančią, jaunuolę. 
Antrašas: 1254 N. 30th St7~ 

★ ★ ★
MIRĖ

Sausio 25 d. rnjrė Jonas Pe
traitis, 65 metų amžiaus, gy
venęs 357'7 Richmond St. Pa
laidotas sausio 29 d., šv. Petro 
kapinėse. Liūdesyj liko žmo
na Emilia, sūnus Stasys ir 
dukterys: vienuolė seselė 
Albina (tai vienuolei duotas 
vardas) ir Albina Fox, Jr.

Laidotuvių direktorius — 
Domininkas J. Eraminas, 
2339 E. Allegheny Ave.

' Reporteris.

Taip Atrodo
(Tąsa nuo 8-<io nusJJ 

dar stipresnes atomines 
bombas, einą kaip iš pyp
kės. <

Biblija ndrodo, kad Ado
mas buvo neatsargus su Ie
vos vaisiu. Jis sugriešino. 
Dievas išvarė abu iš ro
jaus.

Dabar pagal Drew Pear
son pranešimą per radiją ir 
spaudoj aprašymą, kun. 
Coughlin, būdamas tame 
rojuje, kur’ nereikia “nei 
sėti, nei piauti, o aruodas 
vra ko prikrauti,” sugrieši- 
jęs su kokia ten daktaro Ie
va. Ir, sakoma, būk jam 
prisėję sumokėti virš 60 
tūkstančių dolerių...

Kuom tas viskas pasi
baigs, pamatysim.

Bet, kad Adomai naudo
jasi Ievų vaisiais, tai tas y- 
ra visiems aišku. Nuo to 
nei Dįevo įpėdiniai negali 
išsisukti.

Kiek metų tam atgal, net 
du Detroito lietiniai kuni
gai už uždraustą Ievos vai
sių buvo “išmesti iš ro
jaus.”

Pr. Jo—nis.

Dewey šaukia Stipriau 
Remt Kinijos Tautininkus

Washington. — New Yor- 
ko valstijos gubernatorius, 
republikonas Tomas Dewey 
smerkė Trumano valdžią, 
kad ji “negana rėmus” Ki
nijos tautininkų karą prieš 
komunistus. Dewey' kalbėjo 
republikonų vadų susirinki
me.

Washington. — Pasveiko 
Marshall, buvęs valstybes 

I sekretorius.

Dienraščio Laisves

Rengia Dienraščio Laisvės Bendrovė

Vasario-February 
25, 26 ir 27

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

/ G ■

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

Kas vakarą bus 
dainų programa. 

Kas yakarą geriausi 
valgiai ,ir gėrimai

Kas vakarą šokiai. 
Geo. Kazakevičiaus 

Orkestrą gros įvairius 
kavalkus.

Penktadienį
. Feb. 25th

šeštadienį
Feb. 26th
Įžanga 40c į

Sekmadienį
Feb. 27th
Įžanga 40c

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

įžanga 35c. Taksai įskaityti.

šeštadienį Pradžia 3 P. M.
MUZIKA NUO 7:30 P.' M.

Įžanga 40c. Taksai įskaityti.

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

Įžanga 40c. Taksai įskaityti.

4 pusi.—*Laisve (Liberty, Lith. Daily) Pcnkt., Vas. 11, 1949



Worcester, Mass
Tai BUvo Smagus Vakarėlis

Vasario 6 d. vakarė susirin
ko gražus būrelis draugų ir 
draugių pasiklausyti raportų 
bei pranešimų iš atsibuvusio 
žygio už laisvę šalies kapito- 
liuje Washington©, sausio 18 
d. Tame žygyje nuo lietuvių 
buvo Agnes Vasilienė. Ji ga
na Įdomų raportą ir gražiai 
tinkamai pasakė, vietomis net 
sugraudinančiai.

Antras raportas — tai iš 
“Laisvės" Bendrovės dalinin
kų ir Kultūrinio Centro Namo 
dalininkų suvažiavimų Brook- 
lyne. D. G. Jusius dalyvavo. 
Jis atstovavo vietinių organi
zacijų. savo ir keleto pavie
nių ypątų sūrus. Jo praneši
mas buvo platus ir susirinku
sius užganėdinantis. Po pa
minėtų rapoitų, trumpai kal
bėjo Cornelia Anderson. Pro
gresyvių Partijos sekretorė, 
apie vietini veikimą ir II. Dė
ti regory padarė pakvietimą j 
tarptautini bankietą, kur bus

25atžymėta Lenino mirties 
metų sukaktis, vasario 13 
.29 Endicott St., vakare.

Kalboms užsibaigus L. 1’ 
į Kliubo rengimo komisija—E. 
i Dovidonienė, Tamutienė ir J.
Jaskevičius .— turėjo prirengę 
šiltos kavos ir pyragaičių, tai 
užkandžiavimas čjp besišne
kučiuojant. Beje, susirinku
sieji. būdami gerame ūpe, su
dėjo aukų sekamai:

Po $1: K. Kosulis, J. Jas-1 
j kevičius, V. Jaučius, J. Kaulu-1 
šaitis, S. Janulis, A. Pilkaus-: 
kas, U. Tumanienė, M. Jucio-į 
nė, J. Senkus, B. Mizara, M. i 
Sukackiene, E. Pilkauskienė

Po 50 centu: A. Januliene 
J. Jusienė, i. Lozoraučius, P 
Sadauskas, M. šupėnienė, I’ 
šušas, J. Daugėla, M. Novikie 
nė,
kauskas. Viso $19.90. 
misija taria širdingą ačiū 
šiem aukavusiam. Kiekvk 
centas šiame 
naudojama. ki hiiems

L. P. B.
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KES. TEL.
I1Y. 7-3631

Ku-
Ko-

su

Kiiubo Koresp.

Aš juos pripildysiu sviestu—tavo burnoje jis netirps.

MATTHEW P. BALLAS

g 660

(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 
FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 
(Laisniuotas Balsamuotojas)

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems I’ifsarvoti Dovanai

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių

Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110 1

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

(Kampas 68lh St.)'
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 

telefonuokite:
Slloreioad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermeninis, Vestuvėms ir Bankietaius v'

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

i

ST. PETERSBURG, FLA
Sausio 30 d. turėjome skait

lingą Lietuvių Literatūros 
Draugi.jos 15 kuopos susirin
kimą pas Tashalius, 617 — 
13th Ave., St. Petersburg. 
Susirinkimas buvo skaitlingas 
ne vien nariais, bet ir sve
čiais, kuriu dabar Floridoj 
yra is daugelio valstijų.

Nutarta paremti svarbius 
visuomeniškus reikalus. Visi 
tam pritarė apart vieno jau
no, kuopos nario, kuriam tie 
dalykai dar gal nesupranta-

Conn., kurie leidžia medaus 
menesi Floridoj. Jiems Flo
rida patinka, jie pasipirko na
mą ir ketina apsigyventi ant 
visados. Tai gerai, kad mūsų 
LLD 45 kuopa auga nariais. 

t,

Kuopa nutarė vėl surengti 
pikniką, kuris įvyks sekmadie
ni, vasario 20 d., pas drau
gus Jurgį ir Alenutę 
tus ant jų ūkio, labai 
vietoj, netoli US kelio 
ir kelių No. 93 ir 23.

šią vietą jau žino, 
piknikai įvyko. Gird 
šį kartą dalyvaus ne vien 

Petersburg©, Tampos ir 
vakacijas ’ leidžiantieji lie

tuviai, 'bet geras būrys atvyks 
iš Miami, Orlando-ir kitu lic- 
tu.vi-ų kolonijų. Prašome skait
lingai .dalyvauti.

K. J. Tashalis.

Berno- 
gražioj 
No. 41,

Lietu- 
nes

mi.
Buvo skaitytas laiškas iš 

komiteto, ginančio mūsų ša
lyje liaudies civilines laisvės. 
Visi sutiko paremti tą kovą, 
nes reikalas svarbus. Reikia 
žiūrėti, kad Amerikos pilie
čiai nepadarytų tokios klai
dos, kaip padarė Vokietijos 
žmonės, nes ir ten Hitleris'ir 
jo
“tik komunistus, 
sus, kam 
Kovai už 
aukota iš 

r
Antras

kas dienraščio Laisvės, prane
šant apie jo finansinę padėtį. 
Paramai Laisvės ant vietos 
aukavo po $1: George ir He
len Bernotai iš Tampa, J. ir 
V. Simams į 
tijos, kuri
Tampoj; N. Lenigan, A. Duls- 
kis, J. ir O. Greblickai, K. ir 
A. Tash aliai, 
E. Bingelienė, 
25c., A* ir P

pirmiausiai puolė 
o vėliau vi- 

tik brangi laisvė, 
civilines laisves pa- 
kuopos iždo $10.
buvo skaitytas laiš-

Connecticut vals-
dabar gyventi

M. Tite i kieno, 
M. Pocienė —- 
Pakalniškiai—

Viso aukų sukelta $10. Ačiū 
visiems aukavusiems.

Trečias laiškas buvo skaity
tas dienraščio Vilnies bazaro 
reikalu. Mūsų moterys pasi
žadėjo pasiųsti savo rankdar-

St.

Minersville, Pa
Alekas Čeponis nesijaučia 

'. gerai. Tiesa, dar lovoje ne- 
Įguli, bet sakė, kad jaučiasi 
prastai. Todėl išvažiavo j 
Chicagą, kur jo duktė yra 
slaugė, tai pasitars su ja ii 
daktarais. Linkiu greitai ir 
pilnai pasveikti.

Vasario 4 d^ numirė, Anta
nina Ramašaųskionė, sulaukus' 
73 metų. Palaidota vasario 7 
d. Paliko nuliūdipie 3 sūnus 
ir 2 (j tikras, visi jau vedę.

Veliones pirmas vyras—M. 
Ramašauskas—miręs apie' 27 
metai atgal. Velionė keli me
tai atgal buvo vedusi su A. 
Linakum, abu buvę našliai. 
Lai velionei būna lengva ilsė
tis žemelėje.

V. Ramanauskas.

BOSTON, MASS
Kalba, Pasakyta “Amberland” ( Jie ten tarėsi, kaip kuogrei-
Radijo Programoj per S. Zavis

ten

Mieli broliai lietuviai!
Kiekvienam iš mūs suvirpa 

širdis iš džiaugsmo sužinojus, 
kad toli lytuose dunksanti 
mūsų mylimoji šalis, mūsų 
gimtinė Lietuva keliasi iš ka
ro griuvėsių ir bendromis spė
komis kuria naujos gadynės 
naują gyvenimą.

Kiekviena ateinanti iš
žinutė yra mums brangi, ma
loni, nes ten yra lietuvio na
mai, ten yra jo širdis ir sieįa.

Lietuva yra žemės ūkio ša
lis, tai šiandieną mes ir pakal
bėsime apie Lietuvos žemės 
ūkį. Pradžioje šio šimtmečio 
valdžios patariami ir spaudos 
raginami Lietuvos kaimiečiai 
pradėjo suprasti, kad vienkie
mių ūkio forma daug geres
nė už kaimo ir va prasidėjo 
dalinimas kaimų į vienkie
mius, kuris- tęsėsi net nepri
klausomos Lietuvos laikais.

Po pirm,o pasaulinio karo, 
Lietuvos respublikai susikūrus, 
dvarų žemės, kurių buvo ga
na daug, likosi apkarpytos ir 
tos atkarpos išdalintos nau- į mes 
jakuriams. Naujakuriai gavo 
•žemės, bet nieko prie jos, kad 
įsikurti ant jos, kad susilipinti 
bakūžę, kad pasipirkti kume
laitę, karvutę, žagrę ir akė
čias — jie priversti buvo ieš
koti paskolų, mokant po K), 
15 ir 20 procentų palūkanų. 
Tai ne dyvas, kad Smetonos 
viešpatavimo laikais, krizei 
pasireiškus — Anglijai ir 
kietijai atsisakius pirkti lietu
viškus bekonus' — daugelio 
naujakurių ir kitų smulkių 
ūkininkų ūkiai likosi iš varžy
tinių parduoti už skolas. Jų 
žemes 
ninkai, 
te 1 gos. 
išaugo

čiaušiu laiku pralavinti kuo- 
didesnį skaičių specialistų 
naudojimui sudėtingųjų di
džiųjų traktorių, kombainų ir 
kitų mašinų, kurios jau veikia 
ant plačiųjų Lietuvos kolekty
vių laukų.

Ūkininkai, įstodami į kolek
tyvus, nepraranda teisės prie 
savo žemės, žemė kaip buvo, 
taip ir pasilieka jų. Kolekty- 
viečiai patys nusitaria ir pa
sidalina darbais ir dalinasi sa
vo darbo vaisiais. Supranta
ma, Tarybų Lietuvos valdžia 
skatina ūkininkus dėtis į ko
lektyvus, teikdama jiems leng
vatų ir pagalbą kreditais, ma
šinomis ir kitkuo, nes valdžia 
mano, kad ta forma ūkio yra 
praktiškiausia. Kad kuo dau
giau žmogus panaudoja me
chaniškos jčgps, tuo jis dirba 
lengviau, trumpesnes valan
das, tuo jis turi daugiau lai
ko dėl poilsio, lavinimosi, mo- 
kinimosi ir kultūrinimosi. Tą
ja tai linkme eina Lietuvos 
ūkininkai dabar. Ar mums, 
Amerikos lietuviams, patinka 
tas jų užsibrėžtas kelias ar 

3 esame bejėgiai tą su- 
I stabdyti arba pagreitinti žy-
giuotę.

Karts 
simės surinkti 
formacijų apie Lietuvą pasi
dalinimui su jumis.

nuo karto »mes steng- 
konkrečių in-

Scranton. Pa

ver-
vėl

Sausio 29 d. LLD 39 kuopa 
buvo surengus vakarienę. 
Nors bilietas buvo nebrangus, 
vos $1, bet vakarienė davė 
gražaus pelno, o už tai, kad 
buvo gerai pasidarbuota plati
nime bilietų iš anksto.

čia paduodu vardus, kurie 
gerai atsižymėjo pardavinėji
me bilietų. Daugiausia par
davė: P.\ Šlekaitis, E. Geje- 
žauskienė,’ A. Perednienė, He
len Gardeli (Šlekaičiūtė), A. 
Valukienė R. Yenušaitis, M.

v t • f N

Giuoksni-enė ir M. Vinckas. 
Daugelis pardavė po' mažiau,

mažažemiams 
hektarų kiek-

valdžia pagal

supirko stambieji 
valdininkai ir kiti

Pasekmėj to ir 
nauji dvarai.

Tarybinei Lietuvos valdžiaiI susikūrus, pagal žemės refor
mos projektą, dvarų ir stam
biųjų ūkininkų žemės vėl li
ko apkrapytps, paliekant jų 
savininkams po 20 hektarų, o 
perviršis to buvo padalintas 
bežemiams ir 
po 6, 8 ir 10 
vienam.

Nors tarybinė
savo išgalę teikė visokeriopą 
pagalbą, naujiems ūkininkams 
-—' gyvuliais, 'įrankiais, sėklo
mis, ir kitkuo, bet kądangi per 
karą geresnius gyvuliui vo
kiečiai įstengė išgabenti į Vo
kietijų, e prastesnius kariuo
menė suvalgė, tai gyvulių 
Lietuvoje • pasireiškė didelis 
trūkumas. Kad apdirbti že
mę, valdžia graibstė iš visur 
Traktorius, kurių nemažai 
broliškos sovietinės respubli
kos, nepaliestos karo ugnies, 
dovanojo 
žjnonėms. 
tom, kad 
traktorių
žemdirbystes mašinomis, ku
rios aria, sėja ir akėja netu
rinčiųjų priemonių ūkininkų 
žemes. ,

Dabar gi ateinančios iš Lie
tuvos žinios sako, kad ūki
ninkai vienijasi — dedasi ų 
kooperatyviškus ūkius, vadi-, 
naihus kolektyvais. Tai yra: 
20, 50, 100 ar daugiau ūki
ninkų suvienija savo žemes į 
vieną ir dirbą ją bendrai. To
kių kolektyyių ūkių Lietuvoje 
dabar yra jau virš 500 
sako, kad
džiaugiasi pasėkomis bendro 
darbo, nes jie /peymato, kad 
(jirbs lengviau, o gyvens daug 
sočiau'.

Kolektyviečiai net savo su
važiavimą - kongresą turėjo 
Vilniuje, kuriame dalyvavo 
1,060 delegatų, ir ten jie ta
rėsi, kaip pasekmingiau tvar
kyti savo ūkius, panaudojant 
moderninę mašinų techniką 
.ūkių darbuose, kad gavus 
kuodidesnį ir nesėsiu derlių.

MATTHEW A.BUYUS
(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

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

MArket 2-5172

bet mažiau 5 bilietų varčių 
negarsinu, nes užimtų daug 
vietos laikraštyj; meldžiu už 
tai atleisti.

Vakarienė buvo pagaminta 
iš įvairių valgių, kas svečiams 
labai patiko, o tai vis reikia 
atiduot kreditą mūsų gaspa- 
diliems, kurios nepatingėjo 
viską taip skaniai pagaminti. 
Gaspadinėms vadovavo drau
gė E. Geležauskienė, o jai pa
gelbėjo draugės A. Medelienė, 
M. Gluoksnienė, M. Vanagai- 
tienė ir A. čerkauskiūtė.

Vanagaitienė, P.
E. Geležaus-

Perednienė, Ą.
D. šlekaitienė, A.

. Reikia pastebėti ir tai, kad 
Buvo ir rekordų muzika, ku
riuos tvarkė jauna draugė I. 
Gluoksniukė, ir norintieji ge
rai pasišoko. Negalima palikt 
nepaminėjus ir to, kad gaspa- 
dinių pirmininkė E. Geležaus
kienė buvo sutaisius dvi “bds- 
kes” (įvairių reikmenų) dėl 
dovanų, o tuos įvairius daik
tus surinko aukomis. Aukavo 
sekančios ypatos: M. Gluoks
nienė, P. Indriulienė, A. Valu
kienė, M. 
Ruseckichė, 
kienė, O. 
Medelienė,
Čerkauskiūtė, A. Sakevičiukė, 
J. Benson, A. Gečienė, P. 
Pėstininkas ir P. Galinauskie- 
nė. Čia paminėtos ypatoš su
darė dvi beskutes. Tos dvi. 
beskutės davė gražaus pelno.

Labai gerai pasidarbavo 
draugė M. čerkauskiūtė par-, 
davinėdama gėrimui tikietus, 
o ir bartenderiai draugai J. 
Elinskis ir W. Medelis. Ko
misija man pranešė, kad liko 
gražaus pelno, bet nesakė 
kiek, o kuopos vaidyba pra
šė, kad visiems bent kuo prl- 
sidėjusiems prie vakarienės 
surengimo, ir svečiams, kurie 
atsįlanke, padėkavočiau per

Taigi varde kuopos valdy
bos aš ir tariu visiems dar
bininkams, gaspadinėms ir 
svečiams už atsilankymą šir
dingai ačiū!

Tamošiaus Draugas.

London. — Anglijos val
džia kals metalinius žydiš
kus pinigus, pagal Izraelio 
valstybės užsakymą.

Fotografas
: Traukiu paveikslus familijų, ves

tuvių, kitokių pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 

L sudarau
rikoniškais. Rei- 

H kalui esant ir 
gpadidinu tokio 
r dydžio, kokio pa-

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmoro 5-6191

nutemtų rajonų' 
Ir va, jau mes ma- 
Lietuvojc susikuria 

stotys su kitomis

tos Floridos.
Prie kuopos prisirašė trys 

nariai, tai Antanas Du Iškiš, 
kuris pirmiau gyveno N. J. 
valstijoj, vėliau Detroite, o 
dąbar mano apsigyventi Flo
ridoj. Taipgi persikėlė Į mū
sų kuopą abu Simons, kurie 
pirmiau- gyveno New Britain,

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer
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Egzaminuojant Akis,
: Rašome Receptus :

Darome ir Pritaikome Akinius ■

ir
kolektyviečiąi

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Drs. Stenger & Stenger ::
Optometrists <

394-398 Broadway 
•Brooklyn, N. Y. / ■-

Tel. ST. 2-8842 5
4.4.**********+*-M«*****+*+**

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės i

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių Valgių 
gražus pasirinkimas.

s HARTFORD, MASS.
LLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

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

Prisiminkite Laisvės Bazarą šia
me suvirinkime ir « pasirūpinkite Įdo- 
vanomis. • /

MONTELLO, MASS, >
Liuosybčs Choro metinis koncep' 

tas ir šokiai įvyks vasario 12 c|., 
Liet. Taut. Namo apatinėje salėję, 
Vine ir N. Main Sts. Pradžia 7:3Q 
v. v. Įžanga 95c. Koncertas bus gra
žus,* dalyvaus vietiniai ir iš apylin
kės talentai. Šokiams gros Art Ma
son's Orkestrą. Kviečiame' vikųs da
lyvauti. (34-35)'
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū- 

5dikiam reikmenys, įvairūs daik-; 
; teliai, ligonių kambariui reikme-'’ 

nys už griežtai žemas kainas.

(34-35)'

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288
« * Jft ftZft iSft aSft aXft aXft ftlft aS* • aS* sift J* -9- -9- -9-

5 pusi.—Laisvė (Liberty^ Litb. Daily)- Penkt.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

1 Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

11, 1949
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Webster Hall
Kriaučių Atydai!

Pakvietimas į 
Prakalbas

Ir vėl jus, brangūs lietuviai, 
Sveikatos Kultūros Klubas 
kviečiame į labai svarbias 
sveikatos klausimu prakalbas. 
Lietuviai yra geri, susipratę, 
mylinti progresą žmonės, jie 
gausiai lankosi į įvairiomis te
momis surengtas prakalbas. 
SKK nori, kad visi lietuviai, 
kaip moterys, taip ir vyrai ži
notų, kaip užlaikyti gerą svei
katą.

Sveikata yra brangesnė už 
didžiausią turtą, taigi, bran
gūs lietuviai, mes turime ži
noti, kaip ją užlaikyti, ne
prarasti jaunose dienose. Tai
gi. ateikite į SKK prakalbas, 
kurios atsibus vasario 13 d., 
2 vai. po pietų, Kultūros Cen
tre, kampas 110th St. ir At
lantic Ave., Richmond Hill. 
Ten išgirsite kalbant Dr. J. J. 
Kaškiaučių apie “Šaltį ir Kaip 
Jį Prašalinti.” Tema yra la
bai svarbi. Įžanga nemoka
ma.

Kviečia SKK Valdyba.

Mirė Fotografas 
Jonas Stokes

am-

Brooklyno-New Yorko 
Organizaci j oms

Reakcijai šėlstant, turto gro
bikams karą kurstant, darbi
ninkų judėjimas, kuris 
progreso ir taikos, yra labiau 
persekiojamas. Jokia unija, 
jeigu ji yra tikra unija, kovo
ja ne prieš darbininkus, bet 
už juos, neišvengia atakų.

Bile kuris iš veiklių unijis- 
tų ar kitos organizacijos na
rys gali tapti auka tos prieš- 
darbininkiškos iste r i j os.

Ta plėga dar aršiau siau
čia prieš sveturgimius darbi
ninkus.

Supažindinti žmones su tais 
pavojais, suteikti informacijų, 
kaip nuo tų atakų gintis, iš
sidirbti bendrus sveturgimiams 
amerikiečiams apginti planus, 
Amerikinis Sveturgimiams

siekia

Ginti Komitetas 
for 
Born)

(Committee 
of Foreign 

konferenciją, 
• organizaci- 

kl ubams

Protection 
šaukia 

visoms 
draugijoms, 
turėti savo atstovybę.

joms,
reikėtų

Konferencija įvyks vasario 
Tigo^lav American 
15 WNllst St., New 
Laikas: nuo I lig 6

20-tą, 
H'ome, 
Yorke, 
vai. po pietų.

Konferencijos vienu svarbiu 
darbų punktu bus mobilizavi
mas protestų prieš Sam Hobbs 
bilių (HR 10), kuris siūlo 
įsteigti koncentracijos kem
pes sveturgimiams Amerikoje. 
Tas bilius “yra vienu 
šiaušių,” sako Abner 
k on f ere n c i j os ša u k ė j ų 
nizacijos sekretorius.

iš ar-
Cl reen, 

orga-

Kelione Oru į Floridą ir 
Atgal

vasa-
Ilall,

K. Jotauta Gražiai 
Palaidotas

Praeitos savaitės pabaigoje 
Džimis Sutkus, savininkas Re
public Bar and Grill, kampas 
Hooper ir Grand St., sako, kad 
kelione oru į Floridą .jis pilnai 
pasitenkinęs. Keliaujant busu 
imtų apie 46 vai. o lėktuvu, jei 
nesusidaro kliūčių, ima tik tris 
valandas. Kelionė dviem kaina
vo $378. įskaitant visas išlai
das — vežiką į 
į vietą vienam 
nuo j a apie $200.

Džimis Sutkus 
nui Meisonui, 
apsigyvenęs Floridoj, taipgi dė
koja Stankui, kuris jį gražiai 
po Floridą1- pavažinėjo.

Džimis grįžo, ‘bet jo žmona 
Izabelė , dar pasiliko tūlam Mi
kui pas Meisonus.

Džimis sako, kad daugiau 
apie Floridą pasižadėjo parašy
ti K. Petrikienė, su kuria Dži
mis susitiko pas Meisonus.

ne rod romą ir 
asmeniui kai-

i

į dėkoja Anta- 
pas kurį buvo

Vasario (Feb.) 11 d., 7:30 
vakaro, įvyks Kriaučių Nepri- 
gulmingo 
rinkimas 
Piliečių 
Kriaučiai

Loftus’o Bylos Išvada 
Dar Nežinoma ,

gyvena- 
trūksta, 
ir kai-

Kliubo metinis susi- 
Lietuvių Amerikos 
Kliubo patalpoje, 

ir kriaučkos, būtinai 
te. Susirinkimas yra

svarbus, nes Įvyksta valdybos 
rinkimai ir kiti jums patiems 
svarbūs dalykai. Taipgi pri
puola penktadienio vakaras, 
galite turėti įvalias laiko. Jei
gu nebūtumėt susirinkime, 
jums patiems tektų rūpintis, 
ką buvusieji nuveikė. 
\ ---------------------

MIRĖ
S.

viršininkoGaisragesybos
Peter Loftus’o bylojo dėl pir- 
makalėdinės “pares” liudytojų 
perklausinėjimai baigėsi, bet 
pasekmės dar nežinomos. Me

to di- 
mažai

menko

S?' '

Jonas Stokes, 67 metų 
žiaus, turėjęs savo studiją 
Marion St., Brooklyne, mirė 
vasario 10 d., Swedish ligo
ninėje. Bus pašarvotas Do
novan Chapel, 1363 Bush wick 
Ave., Brooklyne. Laidos va
sario 12-tą, 10 vai. ryto, Šv. 
Jono kapinėse.

Paliko liūdesyje žmona 
Adelė, duktė Ona Anderson ir 
anūkas.

F. W. šalinskas prižiūri lai
dotuves. Daugiau apie velio
nį Stokes matysite sekamose 
laidose.

Ne Visi Tarybos Nariai 
Užstojo Nuteistą 
Mindszenty

Vasario *9 d. Maple Grove 
kapinėse likosi palaidotas Ka
zimieras Jotauta. Laidotuvėse 
patarnavo F. W. Shalins-Ša- 
linskas, kurio koplyčioj, 8402 
Jamaica Ave., Woodhavene, 
velionis buvo pašarvotas.

Prie kapo J. ’Siurba pasakė 
trumpą prakalbą, pažymėda
mas ,kad velionis prigulėjo 
pažangiųjų lietuvių organiza
cijose, kad buvo draugiško 
būdo žmogus. Nemažas skai
čius velionio draugų ir pažįs
tamų dalyvavo laidotuvėse.

Velionis Jotauta buvo pavie
nis. Paliko brolį Antaną, gy
venantį Kalifornijoj, ir seserį 
Agotą, Chicagoj. Brolis ir se
suo pranešė, kad jie negalės 
atvykti į laidotuves. Bet lai
dotuvėse dalyvavo velionio 
mirusios sesers sūnus ir duk
tė.

Laidotuvėmis daugiausia rū
pinosi Jonas Brunza iš Jamai
ca, I.
sūnus ir duktė, padėjo daug 
darbo surasti velionio gimines. 
Taipgi jie rūpinosi laidojimo 
vietos suradimu. Ir jie parin
ko gražią vietą Maple Grove 
kapinėse.

Velionis Jotauta, kaip da
bar paaiškėjo, jokių ryšių ne 
turėjo su savo giminėmis, ir

Jo visa šeimyna, jo

,—velio- 
raugas, tai,

, valdžia būtų turėjus 
velionį palaidoti, nes iš gimi
nių niekas neatsišaukė, kol 
Brunzai giminių nesujieškojo. 

Velionis Jotauta paėjo iš 
Mozūriškių kaimo, Veiverių 
parapijos, Marijampolės ap
skrities. Amerikon atvyko 
1914 metais. Tūlą laiką dir
bo anglies kasyklose. O pas
kui per daugelį metų dirbo 
prieplaukoj prie laivų iškrovi
mo New Yorke. Tai buvo 
sunkaus darbo darbininkas.

Velionis Jotauta staigiai mi
rė šeštadienio rytą, vasario 5. 
Kas tai rado jį pusgyvį ant 
South 4 th Street, netoli 
nuo namo, kur jis gyveno su 
kitais dviemis Vyrais. Dakta- 

mirties liudijime pažymi, 
velionis mirė iš priežas- 

širdies atakos. Bet, sako- 
vclionis nesijautė sergan- 
. Tą patį šeštadienio rytą

eigu me Jonas
nio
kiau

gerą

Laikas Raportuoti 
Income Taxes

Nesivėluokite atlikti 
Tax raportus. Jums 
nai patarnaus atlikti' 
Tax raportus Stanley 
čius, 111 Ainslie St., 
lyn, N. Y. Telefonas

Income 
akurat- 
Income 
Zubavi- 
Brook-

taksų 
biz- 

ofisą

Naktį iš 4-tos į 5-tą 
rio užsidegė Webster 
esanti prie 1 1 th St., New Yor
ko. Gaisro gesinti iššauktos 
5 kompanijos gaisragesių. Su
žeisti du gaisragesiai, Eli Co- 
vitz ir William -Bereza. Juos 
nugabeno į ligoninę. Leng
viau sužeisti trys kiti, po ap
žiūrėjimo ligoninėje, tapo pa
siusti namo.

Gaisras padaręs “kelis šim
tus tūkstančių dolerių” nuo
stolių pačios salės vertybėms. 
O kiek rendomis,'kurių neteks 
iki salę pataisys, sunku apro- 
kuoti. Salių, kaip ir 
mų namų, vis dar 
nuolat išnuomojamos, 
nos būdavo aukštos'.

Pastato trečias ir ketvirtas 
aukštai labai išdegę, o apati
niai du sužaloti anuos gesi
nant prilijo vandens. Di
džiuma ątogo išdegė. Bet sie
nos, • sakoma, išlikusios sau
gios. xAr dar bus bandoma 
atstatyti 86 metų amžiaus pa
statą salėms, kol kas nežino
ma.

šis gaisras, penktasis salės 
gyvenime, menama, užsikūręs 
iš numesto į gurbus cigarete, 
kuris pamažu ruseno kur 
šiukšlėse ir jas uždegė. Pa
statas, buvęs ankstybame sa
vo gyvenime puošnių ponų 
sueigų vietovė, senstelėjęs, 
buvo vartojamas politiniams 
ir visokiems organizacijų su
sirinkimams, taipgi papras
tiems baliams ir “parems.” Ir 
gaisro išvakarėse ten 
puotos, šlavikai išėję 
to. Apie 4 :40 ryto 
šaukti gaisragesiai.

Viename iš paskiausių gais
rų, ten įvykusių vasario 22-rą, 
1938 metais, sudegė ten jnie- 
goję porteris ir sargas.

Albert Vielis, 60 metų am
žiaus, mirė vasario 10 d., na
muose, 6 1 Hudson Avenue, 
Brook lyne . Kūnas pašarvotas 
J. Garšvos koplyčioj,’ 231 
Bedford Ave., Brooklyn. Lai
dotuvės įvyks vasario 14 d., 
šv. Jono Kapinėse. Velionis 
paliko nuliūdime žmoną Sa
lomėją, dukterį Salomėją An
tanavičienę ir žentą M. Anta
navičių. Laidotuvių apejgomis 
rūpinasi J. Garšva. x

narna, tačiau, kad iš 
delio debesies tebūsią 
lietaus, nes:

Bausti tik dėl tokio
dalyko nebūsią populiaru, ka
dangi visuomenė daugiau už
giriu viršininko dalyvavimą su 
eiliniais, negu nedalyvavimą.

šiomis dienomis’abiejų pu
sių advokatai įteiks sutrauką 
savo argumentų deputui gais- 
ragesy bos k om ision ieri u i
William it. Bayes, tų klausimų 
ir disciplinarinių baudų eks
pertui. O jisai, tuos argumen
tus išstudijavęs, kartu su sa
vo nuomone, vėliau pateiks 
komisionicriui Quayle. Ko- 
misionierius turėsiąs tame pa
skutinį žodį.

New Yorko miesto ligoni
nėms prašoma. $88,427,306

I paskyrų.

buvusios 
2:30 ry
ta p o iš-

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD.

Telefonas
EVergreen 4-9407

3049. ♦

Zubavičius atlieka 
raportais asmenims ir 
niams. Kreipkitės į jo
kas vakarą nuo 7-tos valan
dos o šeštadieniais ir sekma- f 
dieniais per ištisą dieną.

Taksų raportai turi būt at
likti iki kovo '(March) 15 d. 
Nelaukite paskutinių 
atlikite tuojau.

Savininkai Roger Smith Ho
tel, White Plains, sutilpo pasi
duoti arbitraeijai. Dėl to uni
ja atšaukė pikietus nuo kito 
tos firmos viešbučio, Hotel «■ • / 
Winthrop, New York.

dienu

Steve Bernstein, 11 metų, 
sužeistas sunkvežirąio Bronxe.
>0000000^00^^^^^^^^^STANLEY ZUBAVIČIUS 

Akountentas

TONY’S GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
į 1—2 dienom 
r6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Valandos:

ras 
kad 
ties
ma 
tis.’
jis, sakoma, jautėsi gerai. Ap
sirengė ir anksti išėjo iš na
mų. Be,t už 15 minutų po to 
įo* įnamiai gavo, pranešimą, 
kad Jotauta rastas sukritęs 
ant gatvės ir nugabentas į 
Kings County ligoninę. Vė
liau paaiškėjo,'kad mirė.,

Reporteris.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

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

Valandos:

New Yorko Mieste 
Didėja Nedarbas

Tubes Darbininkai 
Sustreikavo

Kreipkitės kas vakarą 
nuo 7-tos vai.

> šeštadieniais ir Sekma
dieniais ištisą dieną.

71 TDU’Q DAR 411 GRAND STREET Li (J JT r O D Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

■ DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Yor-

xxx>oooooooooooooooooooooo<

UP
Swirl Cut

Peter Kaviskas

sutai-PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS l

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
HairdressersATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

die-
6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) - Penkt., Vas.

daug kartų ruo- 
dėl firmos pasi

tai žinomos
I Tubes. ■

Darbininkai 
sėsi streikuoti

PAVASARIS TEBESITĘSIA
• Vasario 9-tą New Yorke 

buvo 59.2 šilumos. Daugelis 
nedirbančių newyorkiečįų 
ną praleido parke.

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

32 Ten Eyck
Tel. EVergreen 4-8174

Degtinės, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

BEER & ALES

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
Steven Augustine & Frank* Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per

Albiną
Stripinį
Permanent Waves

50

’UI'

BAR & GRILL

Peter 
KAPISKAS

Keli šimtai stočių agentų ir 
kelių priežiūros : darbininkų 
sustreikavo prieš Hudson & 
Manhattan Railroad firmą, 
operuojančią požeminius gelž- 
kelius tarp New Yorko ir New 
Jersey miestų. Linijos papras- 

kaipo Hudson

Praėjusią savaitę New 
ko mieste vėl padidėjo skai
čius imančių nedarbo apdrau
dę, Kaip praneša valstijinio 
industrijai komis ijonieriaus 
Edward Corsi raštinės pateik
tos skaitlines.

Prastai pravesti rinkimai 
per kelerius metus nuolat pri
mena tą klaidą. New Yorko 
Miesto Tarybos didžiumos pa
sielgimas šiomis dienomis ne
maloniai primena mums klai
dą, kad neišrinkome jon dau
giau darbininkų atstovų.

Vengrijoje nuteisus kardi
nolą Mindszenty, savo šalies 
išdaviką, šmugeliavusį sveti
mų Šalių valiutą kurstymui su
kilimo prieš liaudišką savo ša
lies vyriausybę, sujudo ir A- 
merikos ponai jam į pagalbą.

Ponai, būdami valdžioje, 
taipgi kontroliuodami dauge-

, lį įstaigų, jas naudoja tam nu
teistajam ginti. Neišvengta 
to nei New YorKe, kur valdžia 
ir įstatymdavystė tebėra ponų

Po karštų ginčų, • 
praėjusį antradienį New Yor
ko Miesto Taryba Išnešė pro
testo rezoliuciją prieš Mind
szenty nuteisimą.

Prieš rezoliuciją balsavo 
darbininkų atstovai taryboje 
Benjamin J. Davis ir Eugene 
Connolly. Susilaikė republi- 
'koAas Edward Rager ir nepri
klausomas republikonas Stan
ley Isaacs. Gi 16 
demokratų balsavo

Einant ta pačia 
bar taryba turėtų 

^oliuciją ir užtarimui tos tei
siamosios Axis Sally, nes juk 
ir ji prakaitavo prieš savo ša
lį, ir ji už tai ėmė nuo savo 
šalies priešų pinigus. T—as.

ir jstatyi
.- rankose.

Pra- 'mojimo atstatyti iš darbo 49

re-.

Ta mm a nūs 
už rezoliu-

logika, da- 
išnešti

“40, 50, 60 m. Senas”?
—Klaįoji, Žmogau

Pamirškite savo amžių I Tūkstančiai yra 
gaivūs po 70 m. Pabandykite "gaivinimu” 
su Ostr*x. Turi toniką dėl silpnų, nuvar
gintų Jausmų iŠ priežasties vien tik kūnui 
trūkumo geležies, ką daugelis vyrų ir mo
terų vadina "senumu.” Pabandykite Ostrex 
Tonic Tablets dėl gaivumo, jautimosi jau
nesniu. šiandien pat. Naujas "susipažin
kite” size tik COc. Parsiduoda visose vtust- 
tln-ise, Yisur,

„ Skaičius imančių nedarbo ir 
veteranams apdraudas viena 
savaite padaugėjo 1,310. Vi
so gyvenančių iš tokios ap- 
draudos buvo 274,699.
ėjusių, 1948 metų tą pat sa
vaitę buvo 77,500 mažiau- 
gaunančių nedarbo apdraudę.

Jeigu yfa virš ketvirtadalis' 
miliono gaunančių nedarbo 
apdraudę, tad galima daleisti, 
kad mieste.randasi apie pusė 
miliono žmonių, kurie dirbtų, 
jeigu būtų darbų.

Šimtai tūkstančių darbinin
kų dirbo, kol buvo darbo, to
kiuose darbuose, kuriuose ne
buvo apdrausti. Daugelis iš 
jų-taipgi tapo atleisti, bet jie 
negali gauti nedarbo apdrau- 
dos ir neįeina į skaičių ko- 
misionieriaus žinomų bedar-

Kiti neįeinantieji į komisi- 
jonieriaus surokuotų bedarbių 
skaičių yra jtie, kurie jau yra 
ne laikinais, bet visuotinais 
bedarbiais, išbuvusiais dau
giau vienerių metų be darbo, 
kurių nedarbo’ apdrauda išsi
baigi.

darbininkus. Taipgi turėjo ir 
kitų streikui priežasčių. Kdž- 
nu kartu firmos pažadėdavo 
tartis, kad tik nuvilkinti strei
ką, gerai pasiruošti, bet susi
tarti .nepasistengdavo. Darbi
ninkams pritrūko kantrybės 
delsti. *

Didžiuma traukinių paliovė 
kursavę. Tūli dar- eina, bet 
ir tų daugelis pirmomis 'strei
ko valandomis nebuvo pripil
dyti keleiviais. Nežinant, kas 
juos operuoja, žmonės nenori 
jais keliauti, bijo kišti gal
vą į karstą be laiko.

Pažymėtina, kad tie 49 at
statomi iš darbo’ už nevyki- 
nimą tūlų nuostatų, kuriuos 
jie skaito nesaugiais.

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

wave hair ...
AND OF COURSE
FOR NORMAL

! HAIR!

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

Fashion
Center

Jūs pamatysite, kad jūsų plaukų pro
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis žiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garbanevimu. 1 . ,

Ne tik, kad tai duoda jūsų plaukams 
švelnią, naturalę išvaizdą... blizganti 
malonumą, kuris sukelia, komplimentus 
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, ’puošniu su- • ✓ 
taisymu plaukiant 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 būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y

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