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reiškia, kad jau ir 
žada bėgti Ameri-

tomis šalimis 
Amerika turi di- 

ir komercinius 
visomis jomis tu
kli riose pasižada-

Pragaro Vartai” ir Žmonės. 
Ar ir Popiežius Bėgs Ame

rikon ?
Suokalbiai ir Valstybės.
Tas Pats Balsas iš Dviejų 

šaltinių.
Gerai, Kad Jie Lietuvos 

Nebevaldys.
“Ar Sudnrnavojo?”

Rašo A. BIMBA

popiežius 
kon ?

Visi šio pokarinio laikotar
pio įvykiai rodo, kad tie, ku
rie ruošiasi bėgti Amerikon, 
pirmiausia atkrausto čia savo 
turtus. Paskui jie čia statosi 
palocius ir gyvena iš atsiga
bento turto.

paliekame 
iš Draugo. Jie, 
pragarą labai 

ir jam ruošiasi, 
dalykas jau da-

Tai visiškai natūralu, kad 
klerikalinė spauda labai ner
vu o j as i dėl nubaudimo 
d in oi o Mindszenty. Juk' bu
vo įrodyta, kad šis aukštas 
dvasininkas kriminališkai pra
sižengė prieš savo šalies vals
tybę ir žmones. Tai skau
dus smūgis visiems tamsos 
garbintojams.
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Vengrija Reikalauja, kad 
Amerika Atšauktų Savo 
Atstovą So Chapiną
Kaltina, Kad Jis Kišosi i Vengrijos Reikalus; Amerika 
Dar Palaikysianti Diplomatijos Ryšius su Vengrija

PROGRESYVIU KOMITETAS ŠAUKIA 
ATMUŠT KARINĮ ATLANTO PLANĄ

! Smerkia Trumaną už Atmetimą Pasitarimo su Stalinu; 
Reikalauja Grąžint Wagnerio Įstatymą be Darkymu

Generolas Markos Vafiades 
Tvirtina, kad Partizanai 
Sumuš Graikų Fašistus

Kunigą Draugas net šaukia: 
“Ir pragaro vartai nenugalės.” 
Taip pasakęs pats Kristus ir 
taip turėsią' būti.

Su pragaru jokiu ryšiu ?mes 
neturime, todėl ir spręsti; ne
galime, kaip tie jo vartai atro
do. Tą įeik ai ą 
specialistams 
matyt, apie 
daug galvoja 

Bet vienas
bar aiškus: Vengrijos žmonės 
gražiai apsidirbs su savo iš
davikais ir planubtojais su
grąžinti senąją santvarką su 
monarchija ir kapitalizmu. 
Nuo to tai jau tikrai neapsau
gos suokalbininką jokie pra
garo vartai.

Ne kur kitur, bot taip pat 
Drauge skaitau :

“...didelė dalis popiežiaus 
archyvu yra išvežta į AnTeri- 
ka. Gruodžio ir sausio men.* •
iš Romos į Washingtona ir i 
kitas- paslaptyje pietvakarių 
Amerikos vietas yra išėję nau
ji transportai. Išvežama ne
pakeičiami yneno kūriniai, jų 
larpe šimtai paveikslų, statu
lų, altorių Ir kitų bažnytinių 
brangenybių, kurios per du 
tūkstančius metų susikaupė 
Romoje...”

Iš Londono praneša, kad 
ten susirinko “liberalai pabė
gėliai” iš Bulgarijos, čecho- 
slovakijos, Lietuvos, Estijos, 
Latvijos, Vengrijos, Lenkijos, 
Jugoslavijos ir Ukrainos ir su
darė planus nuvertimui tą 
valdžių.

Amerikoje kita grupė pana
šių atbėgėlių aną dieną nuta
rė organizuotai veikti dėl nu
vertimo tų pačių kraštų val
džių

Su visomis 
Anglija ir 
plohiatinius 
ryšius. Su 
ri sutartis,
ma nesikišti į jų vidinius rei
kalus.

O dabar Anglijoje ir Ame
rikoje toleruojami prieš tas 
šalis suokalbiai'

Jungtinė Mainierių Unija 
išleido pareiškimą, kuriame 
reikalaujama, ka<) Kongresas 
tuojau be jokių ceremonijų 
atšauktų - panaikintų Taft- 
Hartlev įstatymą ir sugrąžin
tų gallon Wagner Aktą.

Kaip tik tą pačią dieną 
Amerikos Komunistų Partija 
išleido pareiškimą, kuriame 
taip pat reikalaujama tą ne
lemtą įstatymą tuojau išmesti 
į šiukšlyną.

Ar mūsų reakcijonieriai pa
skelbs, kad ir mainierių uniją 
apniko komunistai?

Vienas žmogelis menševikų 
dienraštyje rašo gavęs laišką 

(Tąsa 5-me pusi.)

Washington. — Vengrijos 
valdžia pareikalavo, kad 
Jungtinės Valstijos atšauk
tų savo atstovą Seldeną 
Chapiną.

Vengrijos užsienio reika
lų ministras kaltino Chapi
ną už aršų “kišimąsi” į vi
dujinius vengrų respublikos 
reikalus.

(Teisme prieš kardinolą 
Mindszenty buvo nurodoma, 
kad Chapinas dalyvavęs 
suokalbyje dėl respublikos 
nuvertimo ir karaliaus val
džios-įvedimo.)

Amerikos valstybės de- 
partmentas, šaltai atsiliep
damas į Vengrijos reikala
vimą atsiimt Chapiną, pa
reiškė, jog pašauks jį į Wa- 
shingtoną “pasitarti.”

Radijo pranešimas pir
madienį iš Washingtono tei
gė, kad Amerika dar lai
kys Vengrijos atstovą And
rių 'Siką ir neketina sutrau
kyti diplomatinių ryšių su 
Vengrija.

Vengrijos valdžia taip 
pat reikalauja, kad Ameri
ka atsiimtų karinį savo at
stovybės narį pulk. Peterį J. 
Kopcsaką. Jis įtartas kaip 
vengrų respublikos priešas.

Vengrija jau ištrėmė du 
amerikinės atstovybė^ na
rius, Stepheną Koczaką ir 
Robiną E. Seutssy. Jie buvo 
kaltinami už bendradarbia
vimą su kardinolu Mind
szenty sąmoksle prieš res
publiką.

Už tai Amerika pasiuntė 
namo Johną G. Florianą, 
Vengrijos atstovybės sekre
torių Washingtone.

Teigiama, kad Amerika 
ir Anglija gamina protestą

todėl, kad teismu prieš kar
dinolą Mindszenty Vengri
ja, esą, sulaužius taikos su
tartį. Toje sutartyje užtik
rinama religijos laisvė.

(Vengrijos vyriausybė 
pabrėžė, jog kardinolo nu
teisimas yra visai skirtin
gas dalykas, o ne religijos 
kliudymas: kardinolas bau
džiamas už suokalbį sunai
kint respubliką su karine 
“svetimos šalies” pagalba.)

Amerikonai Pasižada 
“Neapleisti” Japonijos

Tokio, Japonija. — Tau
tiniai japonų valdovai buvo 
nusigandę, kad Amerika gal 
atšauktų savo armiją iš Ja
ponijos, jei gręstų karas 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos. Taip sa
kė vienas amerikonų gene
rolas, ir japonų spauda pa
skelbė jo pareiškimą.

Pasak to gene
rolo, Japonija būtų prasta 
pozicija, kilus karui su Ru
sija.

Bet generolo MacArthuro 
štabas dabar suramino ja
poniškus savo bendradar
bius; sako, amerikonai “ne
apleis Japonijos.”

Washington. — Visašališ- 
; kas Progresyvių Partijos 
komitetas šaukė-Amerikos 
žmones užkirst kelią pla
nuojamai karinei Šiaurės 
Atlanto santarvei,"' atkreip
tai tiesiog prieš Sovietų Są
jungą.

Smerkdamas tą karinę 
santarvę, komitetas kritika
vo prezidentą Trumaną už 
atmetimą Stalino pakvieti
mų į taikos derybas.

Atsisakymą nuo tų dery
bų prezidentas mėgino pa
teisinti tuom, kad tatai “ap
eitų Jungtines Tautas.” Dėl 
to Progresyvių Partijos ko
mitetas pareiškė:

— Bet prezidentas iš tik
rųjų apėjo Jungtines Tau
tas, . kuomet jis paskelbė 
Trumano mokymą (Graiki
jos - Turkijos reakcininkam 
ginti). Jis taipgi apėjo 
Jungtines Tautas su ameri
kiniu Marshallo planu va
karinei Europai . prieš ko-

munizmą. O dabar Trumano 
valdžia apeina Jungtines 
Tautas, ruošdama , karinę 
Atlanto kraštų santarvę 
prieš Rusiją.

Progresyvių Partija įspė-r 
jo, kad Trumano ’ valdžios 
sumanyta Šiaurės Atlanto 
santarvė veda link pražū- 
tingiausįo karo.

Kitas progresyvių komi
teto pareiškimas reikalauja 
tuojau atšaukti priešunijinį 
Tafto - Hartley’o įstatymą 
ir sugrąžinti unijinį Wag- 
nerio įstatymą be jokių pa
keitimų.

Komitetas aštriai kriti
kuoja prez. Trumano 'siūly
tus neva pagerinimus Wag- 
nerio įstatymui. Tie vadina
mi . “pagerinimai” prašyte 
prašo, kad reakcininkai pri- 
bruktų Taffo -.Hartley’o po
smų į Wagnerio’ įstatymo 
“taisymus” prieš unijas ir 
streiko teisę, sako progre
syvių komiteto pareiškimas.

___

Philadelphijos Važiuotės

Jis dėl Ligos Pasitrankė iš Komandos, bet Monarchistai 
Paskleidė Pletkus, Būk “Partizanai Nužudę Markosą”

London. — Buvęs Graiki
jos partizanų komandierius 
ir demokratinės jų valdžios 
premjeras, generolas Mar
cos Vafiades pareiškė per 
Laisvųjų Graikų radiją:
“Aš turėjau apleisti prem

jero vietą laikinojoje demo
kratinėje mūsų valdžioje to
dėl, kad mano sveikata 'la
bai suiro po kovos (prieš 
monarcho - fašistus) Gram
mes kalnyne. Dėl nupuolu-

Prez. Trumanas At
metė Negrų Delegaciją

100,000 Gelžkeliečiy 
Paleista iš Darbo

Washington. — Skaičiuo
jama, kad įvairios geležin
kelių kompanijos paleido 
jau 100 tūkstančių darbi
ninkų. Tokiais paleidinėji- 
mais jos stengiasi sugniuž
dyti savo darbininkų reika
lavimus — sutrumpinti dar
bo savaitę bei pakelti al

ga.
Geležinkelių kompanijos 

gavo $1,002,352,323 pelno 
per metus; bet reikalauja, 
kad valdžia leistų dar 
kelti važiuotės kainas.

Filiuiny Vadai Kursto 
Aziją Prieš Sovietus

Manila. — Filipinų gene
rolas Romulo, atstovas 
Jungtinėms Tautoms, ragi
no Indiją, Kiniją, Burmą, 
Indoneziją ir kitus kraštus 
sudaryt karinę santarvę.

Romulo ir dešinieji Fili
pinų valdininkai kalbėjo, 
kad Azijos šalių blokas ga
lėtų, girdi, atremt “pavojų” 
iš Sovietų ar komunistų pu
sės.

Rūsti Žiema Kankina 
Vakarines Valstijas

Los Angeles, Calif. —Šia
me pietinės Californijos 
mieste sekmadienį buvo taip 
šalta, kaip šiaurinėje Wis- 
coscino valstijoj sausio mė
nesį.

Naujos sniegų audros Ne- 
braskoj, North Dakotoje, 
Idaho, Colorado ir kitose 
vakarinėse valstijoje per
traukė darbą armijos “bul
dozerių”, bandžiusių apva
lyti kelius pravažiavimui; 
sustabdė ir lėktuvus, nešu
sius užsnigtiems žmonėms 
maistą ir galvijams pašarą 
ganyklose.

Nebraskoj sekmadienį 
šaltis siekė 19 laipsnių že
miau zero.

Philadelphia, Pa. — Tak
sių vežikai nutarė sustrei- 
kuot ketvirtadienį!

Stipriai laikosi 11,000 
miesto važiuotės darbinin
kų, CIO unijistai, sustreika
vę nuo praeito ketvirtadie
nio vidunakčio.

Suparalyžiuotas bizniškąs 
ir darbinis miesto judėji
mas.

Federalės valdžios komi- 
sionierius John Murray vėl 
sušaukė unijos vadų dery
bas su Philadelphijos Tran
sporto kompanija, kuri val
do gatvekarius, požeminius

geležinkelius - ėleveiterius 
ir auto - busų linijas.

Dar nenumatoma sutar
ties, sakė generalis CIO Va
žiuotės Darbininkų Unijos 
'pirmininkas Mike J. Quill.

Keli tūkstančiai streikie- 
rių demonstravo prie mies
tų valdybos rūmų; protes
tavo, kad valdybą remia 
kompaniją prieš darbinin
kus. Buvo sustatyta 1,500 
policijos prieš demonstran
tus.

Streikieriai reikalauja 
pridėt 20 centų algos per 
valandą. Kompanija siūlo 
tik 3 centus priedo.

Washington. — Įvyko di
džiulis nacionalis negrų sei
mas, kuris reikalavo išleisti 
įstatymus dėl politinės neg
rų lygybės su baltaisiais ir 
baustinai uždrausti baltie
siems negrus linčiuoti (sau- 
vališkai žudyti). Negrų sei
mas taipgi šaukė įstatymiš
kai panaikinti negrų skriau
das ir išskyrimus nuo bal
tųjų.

Seimas, susidedąs iš 1,070 
atstovų riuo 28 valstijų, 
siuntė savo delegatus su to
kiais prašymais pas prezid. 
Trumaną. Bet Trumanas at
sisakė pasimatyti su jais.

Silpna Popiežiaus Kalba 
Dėl Kard. Mindszenty

Del Karines Radijo Pasakos 
Užmušta Šeši Žmones

Vokiečių Komunistai Veda 
Vajų Prieš Tautos Vargą

Berlin. — Vokiečių Ko
munistų Partija ir Liaudies 
Taryba paskelbė kovą prieš 
vargo stovį. Jų pareiškimai 
sako:

Anglai, francūzai ir ame
rikonai skaldo šalį, vargina 
žmones ir rengiasi pavartot 
vokiečius kaip patrankų pa
šarą karui prieš Sovietų

Liaudies Taryba ir komu
nistai šaukia:

Greitai padaryt taiką su 
Vokietija, įkurt vieną demo
kratinę valdžią visa šaliai ir 
negaišuojant ištraukt visas 
okupacines talkininkų ar
mijas!

Quito, Ekvador. — Čio-. 
naitinė radijo stotis taip 
dramatiškai nupasakojo, 
būk planetos Marso “ka
riuomenė”/ įsiveržus į Ek
vadorą, kad žmonės iki su
mišimo persigando. Apie 
maišatį sužinojęs, radijas ė- 
mė juos raminti, kad čia 
tiktai pasaka.

Įniršus dėl. apgavystės, 
minia užpuolė, išdaužė ir

sudegino ’ laikraščio Com- 
mercio namą, kur buvo ra
dijo stotis.. Tapo užmušta 6 
žmonės, sužeista 15. Medžia
ginių nuostolių padaryta 
$350,000. . '

Paušaukta armija su tan
kais ir kulkosvaidžiais mal
šino sujudimus.

Ekvadorasx yra. Pietinės 
Amerikos respublika.

■ Vatikanas. — Popiežius 
Pijus slaptame kardinolų 
(konsistorijos) susirinkime 
pirmadienį smerkė Vengri
jos valdžią, kad jinai teis
mu prieš kardinolą Mind
szenty, esą, “mojosi suardy
ti” katalikų bažnyčią tame 
krašte.

Popiežius bandė apginti 
Mindszenty, bet bandymas 
buvo silpnas.

Teisme kardinolas Mind
szenty prisipažino veikęs 
prieš vengrų respubliką. To 
nemėgino ir popiežius - už
ginčyti. Bet jis nupasakojo, 
kad Vengrijos valdininkai, 
“turbūt, pavartoję kokią 
slaptą įtaką”, jog Mindszen
ty taip bailiai prisipažino 
kaltas.

(Vengrijos valdžia sakė, 
sučiupti kardinolo doku
mentai taip aiškiai įrodė jo 
nusikaltimus, kad jis nega
lėjo išsiginti; todėl ir prisi
pažino.)

sios sveikatos aš negaliu 
toliau eiti ir vyriausiojo 
partizanų komandįeriaus 
pareigų. Todėl ir pasitrau
kiau iš tųdviejų vietų.

“Aš pasitraukiu su tvir
čiausiu įsitikinimu, jog mes 
laimėsime galutinąją perga
lę. Mūsų priešai bandys iš
naudoti mano pasitraukimą, 
bet ateinančios mūsų per
galės nutildys Juos.

“Valio laikinajai demok
ratinei valdžiai, valio demo
kratinei mūsų armijai ir 
Graikijos žmonėms!”

O kai tik generolas Mar
kos dėl ligos apleido mini
mas pareigas, Graikijos mo
narchistai paskleidė pasau
liui paskalus, būk partiza
nai “nužudę gen. Markosą.”'

Graikų Komunistų Parti
jos centro komiteto susi
rinkimas paskyrė premjeru 
Joną lonnidisą vieton , gen. 
Markoso.

Komitetas skaičiavo, kad 
demokratinė partizanų ar
mija dabar turi daugiau 
jėgų, negu bet kada. Kartu 
jis pareiškė, jog šiemet par
tizanai ne tik atiminės iš 
monarchistų miestus, bet ir 
išlaikys tuos miestus savo 
rankose.

Komunistų Partijos ' ko
mitetas taipgi nutarė, kad 
nariai per savikritiką ravė
tų iš savo tarpo dešiniuosius, 
nukrypimus bei nepasitikė
jimus.

Nors partizanai vertina 
visų demokratinių tautų • 
pritarimą jiems, tačiaus jie 
tikisi savomis jėgomis su
mušti Graikijos monarcho- 
fašistus.

Atsidarė Steigiamasis 
Izraelio Seimas

Jeruzalė, 
steigiamasis Izraelio valsty- , - 
bes seimas. '

Suprantama, kad laikiną
jį prezidentą dr. Chaimą r 
Weizmanną seimas išrinks 
reguliariu prezidentu, nors*' 
gal ne vienbalsiai.

Komunistai ir tūli kiti 
seimo delegatai atranda, \ . 
kad Weizmannas per daug 
palinkęs į anglų-amerikonų . v 
pusę. '

Jeruzalė Turi Priklausyt 
Izraeliui, Sako B. Gurion

Kairo, Egiptas. — Penki 
jauni vyrai, pravažiuodami 
automobiliu, nušovė kuni
gaikštį Hassaną ei Banną, 
Mahometonų /Brolijos gal
vą, ir sužeidė jo švogerį Ab
dula Keriną Mohammedą. 
Dėl to areštuota 200 asme
nų. ' ; '

Teigiama, kad ta maho
metonų organizacija ruošė
si nuverst karaliaus Faru- 
ko valdžią ir sostan paso
dint Hassaną. Dabar -jie

bruzdą ypač todėl, kad val
džia nesumuša Izraelio. Jie 
taip pat reikalauja išlais
vint Egiptą nuo Anglijos ir 
prijungt jam vadinamą An
glo- Egiptinį Sudaną.

Mahpmetonų Brolija tapo 
uždrausta praeitą mėnesį, 
kada * “
gipto 
Pašą.
narių

DeGAULLE GRĄSINA 
NUVERST VALDŽIĄ

Lille, Francija. — Fašis- 
tuojąs generolas de Gaulle 
savo parti j iečių susirinkime 
grūmojo pavartot “baisias 
priemones” del Franci jos 
valdžios pakeitimo.

GELŽKELIO NELAIMĖJ 
ŽUVO 29 ISPANAI

Taragona, Ispanija.— Su
dužus traukiniui, 29 asme
nys žuvo; 40 sužeista.

Jeruzalė. —Izraelio prem
jeras Ben-Gurion pareiškė 
steigiamajame seime, kad 
Izraelio valstybe niekam 
neužleis Jeruzalės.

Jisai atmetė1 anglų-ameri
konų planus Jungtinėse 
Tautose paverst Jeruzalę 
tarptautiniu miestu arba a- 
tiduot ją Transjordanui.
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Gerai, Bet Gal Dar Ne Visai Gerai.
“Mes turime užtenkamai atominių bombų galingam 

oro ofensyvui prieš Tarybų Sąjungos širdį — ofensyvui, 
kuris gali duoti mums sprendžiamą pergalę. Bet, jei ne
pasiekiame sprendžiamos pergalės su dabartinėmis, ligi 
šiol pagamintomis bombomis, tai mes negalėtume užten
kamai greit pasigaminti atominių bombų tęsimui mūsų 
ofensyvo tokiu greičiu, kokiu pradėjome...”

Tai žodžiai George Fielding Eliot’o, rašytojo apie mili- 
tarinius reikalus, — žodžiai, tilpę New York “Post’e” š. 
m. vasario 9 dieną. x

George Fielding Eliot skaitosi “žymiu militarinių rei
kalų žinovu”. Jis, taigi, matyt, suuodžia, kiek mes atomi
nių bombų turime. Jis taipgi žino, jog naujesnės atomi
nės bombos yra žymiai “pagerintos”, — pagerintos ta 
prasmė, kad jos gali užmušti daugiau žmonių nei ta bom
ba, kuri buvo numesta ant Hirošimos.

Argi ne puiku! Koki mes turtingi! Kaip galime pasi
didžiuoti, kad mūsų bombos geresnės, daugiau jos žmo
nių gali užmušti, daugiau namų uždegti, pelenais pavers
ti ’ Argi ne smagu, kad visa tai yra 
taikoma niekam kitam, k a i p Tarybų 
Sąjungos gyventojams, —■ žmonėms, kurie sunkiai 
dirba tam, kad atstačius sugriautus miestus ir sodžius,— 
sugriautus antrajame pasauliniame kare, sugriautus bes- 
tijišku naciu, — kad sukūrus, beje, naują santvarką, 
socialistinę santvarką!...

Taip, obskurantui, nieko nežinėliui, persigėrusiam ne
apykantos syvais prieš Tarybų Sąjungos, toks p. Eliot’o 
suraminimas gali skambėti labai gražiai, — kaip aukso

Toks suraminimūs gali gražiai skambėti kardinolui 
Spellmanui, trokštančiam karo prieš Tarybų Sąjungą, — 
agituojančiam už karą prieš T. Sąjungą.

Toks suraminimas gali patikti ir patinka visokiems ka
ro troškėjams, visokiems fašistiniams apuokams, viso
kiems išsigimėliams, visokiems su žmoniškumu atsiskyru- 
siems sutvėrimams.

Bet ką toks suraminimas duoda taikos trokštančiajai 
mūsų liaudžiai? Ką toks suraminimas duoda milijonams 
darbo žmonių, kurių sūnūs krito antrajame pasauliniame 
kare, ant kurių sūnų kapų dar žolė nespėjo tinkamai už
augti ?!

Kuomet šitaip tūli mūsų krašto išgverėliai didžiuojasi 
atominėmis bombopiis, taikomomis prieš T. Sąjungą ir 
visas liaudiškas demokratijas Rytų Europoje, ar galime 
stebėtis, kodėl tų kraštų vyriausybės taip budėja, taip 
saugoja savo kraštų žmonių laisvę? Ar galima stebėtis, 
kai jos taip budriai suimdinėja visokius šnipus, konspi- 
ratorius, nepaisant, kas jie būtų; dvasiškiai ar pasauliš- 
kiai?

Kuomet šitaip tūla mūsų krašto spauda didžiuojasi 
atominėmis bombomis, taikomomis savo kraštą atkurian
čioms T. Sąjungos tautoms, kokią teisę mes turime saky
ti, būk T. Sąjunga siekiasi agresijos?

Kalbant apie p. Eliot’o džiaugsmą, beje, tenka priminti 
vieną “mažmožėlį”: šis pats Eliot’as 1941 metais, išvien 
'su kitais “militarITlių reikalų žinovais’’, skelbė, būk Hit
lerio armijos pereis per T. Sąjungą, kaip karštas peilis 
per sviestą... Taigi ir jo šių diėnų “raminimai” tenka im
ti, kaip sakd anglai, su druskos kruopele. Jis plepa ne 
taip, kaip iš tikrųjų yra, bet taip, kaip jis norėtų, kad 
būtų!

Mr. Eliot’as, kaip ir daug jo vienminčių, nežino,, kad 
atominė bomba dar nėra viskas. Kare sprendžiamą rolę 

■ dar vis tebevaidina žmonės. Mr. Eliot’as pamiršta ir tai, 
jog lazda turi du galus.

Taip, atominės bombos — baisus įrankis žmonėms žu
dyti ir miestams naikinti. Bet atominių bombų paskirtis 
nėra kapitalizmui išgelbėti, — jų paskirtis greičiau bus 
kapitalizmui sunaikinti, jei jis, savo įdūkįme, sukurs 

’trečiojo pasaulinio karo gaisrą!

/ Negrų Istorijos Savaitė.
Savaitė tarp vasario 6 ir 12 dd, Jungtinėse Valstijose 

buvo žinoma, kaip Negrų Istorijos savaitė.
Šią savaitę per visą mūsų kraštą buvo rengiamos viso

kios pramogos, taikomos negrų vaidmeniui išryškinti 
mūsų krašo gyvenime, vaidmeniui žmonijos-kultūroje, 
moksle ir politininiame gyvenime.

New Yorke miesto majoras O’Dwyer buvo oficialiai 
paskelbęs šią savaitę Negrų Savaite.

Nepaisant reakcinių varžtų, 12-ka milijonų Amerikos 
negrų tebetęsia savo kovą už pilnas pilietines teises, už 
lygią teisę su baltaisiais darbuose, visuomeniniame, so
cialiniame, ekonominiame- ir politiniame gyvenime.

Tiesa, negrų priešakyje stovi dar dideli darbai, kurie, 
aišku, yra ir baltųjų darbai, — bendri darbai. Kiekvie
nam juk turi būti aišku, jog baltveidis darbininkas ne
bus laisvas, iki juodveidis bus pavergtas.

Dėl to koVa Už pilnas negrams piliečio laisves privalo 
būti vedama iki pilnos pergalės.

Smagu, kad vis daugiau ir daugiau mūsų krašto žino
mų tuo įsisąmonina.
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tautinė Apžvalga |
Rašo D. M. š. ’

Nuduota Neapykanta
(Feljetonas)

Mūsų šalies sostinę Wa
sh ingtonas labai i

Mūsų šalies sostine Wa- pakeista jų kovos taktika, 
shingtonas labai sujudęs Nuo dabar partizanai jau 
organizuoti Atlanto Sąjun- ne vien užims miestus, kad 
gą, taip vadinamą karinį užduoti priešui smūgį ir pa- 
,“apsigynimo bloką.” Bet po
nai organizatoriai tik da
bar “apsižiūrėjo”, kad tūli 
dėsniai nepriimtini mūsų 
šalies Senatui, kuris turi 
tvirtinti Jungtinių Valstijų 
kalines sutartis. Todėl ma
noma išmesti žodis “milita- 
rinė” sąjunga, o tikslas vis 
vien tas pat pasiliks.

Tuo kartu eina smarkus1 
karo, ginklų išbandymas. 
Ant Aleutiano salų padary
tas “užpuolimas” ant kari
nės bazės Kodiak. Alaskoje 
išbandyta “JB-2” vokiškos 
skrajojančios bombos. Lėk
tuvas (sparnas be liemens) 
“YB-49”,, į 4į valandas at- 

sitraukti, bet juos laikys. 
Reiškia, pereis prie teritori
jų išlaisvinimo ir pastovių 
frontų.

Lenkijos liaudies demok
ratinė vyriausybė susekė 
gaują suokalbininkų, finan
suojamų ir ginkluojamų iš 
užsienio, ir areštavo. Suo
kalbininkai planavo žudyti 
liaudies vadus. .

Suėmė desėtkus ir kuni
gų, kurie iš sakyklų skaitė 
kurstančias prakalbas. Len
kų kariniai laivai Baltijos 
Jūroj suėmė 13-ką vokiškų 
laivelių, neva “žvejų”, bet 
tikrumoj veikiančių perme
timui, suokalbininkų iš ang-

skrido iš’Californijos į Wa J ™.'los Vokietijoj,
shingtoną, darydamas po 
511 mylių į valandą.

New York Times spaus
dina Mr. W. Churchillo li
rą tomą “The Second World 
War.” Neva tai' “istorija”, 
o tikrumoj naujo karo pro
paganda. Visur puolama 
Sovietų Sąjunga, o komer
cinė spauda paskui rašo 
kurstomus redakcinius/ pa
siremiant Churchillo plepė
jimais.

Tiesos šioj “istorijoj” nė
ra nei per nago juodimą. 
Mr. Churchill bliablina, kad 
“Hitleris bijojo pulti Ang
liją” po Dunkirko. Karo 
metu patsai Churchill kelis 
kartus pripažino, kad po 

‘ Dunkirko jau Anglija netu
rėjo armijos, nebuvo orga
nizuotos nei vienos divizijos 

1 ir tik “stebuklas ją išgel-

O ją išgelbėjo ne kas ki
tas, bet Sovietų Armija, ku
rios Hitleris bijojo, kad ji 
nekirstų jam smūgį tada, 
kada jis lips Anglijon. Tą 
faktą karo laiku pripažino, 
ir britai karininkai ir na
ciai. Bet dabar bliablina ką.

’ kitą.
Albanija apsiskundė Jung

tinėms Tautoms, kad Grai
kijos fašistai tarpe lapkri
čio 2 ir‘gruodžio .12 dd., 
1948, padarė 40-mt provo
kacinių įsiveržimų ir lėk
tuvų skraidymų į Albanijos 
teritoriją.

Bulgarija atstato savo 
sostinę Sofiją. Karo laiku 
anglų - amerikiečių lėktu
vai ją kalis kartu bombar
davo ir sugriovė virš 15,000 
paprastų gyvenimo namų.

Kinijoj reakcinė buvusi 
generolo Čiang Kai-šeko, o 
vėliau Li-Tsung-jeno vy
riausybė faktiškai pakri
kus. Hankowe atlaikė pen
kių provincijų Hupeh, Hu
nan, Kiangsi, Honan ir Fu
kien, esančių į pietus nuo 
Yangtze upės, įvairūs vir
šininkai konferenciją ir nu
tarė patys ieškoti taikos su 
komunistais.

Sakoma, kad komunistų 
armijos pergrupuotos ir 
laukia naujo įsakymo mū
šiams, .ka(į pribaigti reakci
jos jėgas, jeigu jos nepasi
duos.

Graikijoj demokratinės 
vyriausybės radijas prane-1 
šė, kad buvęs partizanų va-1 
das generolas Markos Va-!?1 
fiades, iš priežasties ligos, • P 
iioc.i h 1XJI1V0 ič i-.r J i Ii Vi Z1pasitraukė iš politįhės atsa
komybės.

I Liaudies išsilaisvinimo ko
voms militariniai vadovaus 
žymus komunistų vadas Jo
nas loannides, o politinei 
veiklai Komunistų Partijos 
sekretor. Nikolas Zacharia- 
des.

Kartu 'Graikijos partiza- 
I nų radijas pranešė, kad bus

1948 metais Lenkijos an
glies kasėjai iškasė 70,000,- 
000 tonų anglies. Iš to kie
kio 25,000,00 tonu buvo iš- 
vežta i užsienius.

Suomijoj reakciniai ele
mentai pasidrąsino iš Nor
vegijos žygių “paskolinti” 
savo teritoriją karui prieš 
Tarybų Sąjungą, tai ir jie 
pradėjo suokalbiauti, kad 
sudaryti karinę sąjungą su 
Norvegija.

Demokratiniai sluoksniai 
sujudo ir kietai kritikuoja 
socialistus valdininkus, ku
rie vėl Suomiją rengia pa
daryti imperialistų įrankiu.

Taikos reikalai blogėja. 
Nepaisant, kad Jungtinės 
Valstijos dar oficialiai nė
ra Atlanto Karinėj Sąjun
goj/ dar nei Kongresas to 
įstojimo neužgyrė, bet Ka
ro Departmeiltas ir Valsty
bės Departmentas veikia, 
kaipo vyriausi to bloko or
ganizatoriai. Dedamos pa
stangos veik verstinai į tą 

.bloką suvaryti Daniją, Nor
vegiją, Švediją ir kitas val
stybes.

Norvegija, kuri turi ben
drą sieną su Tarybų Sąjun
ga, gavo du persergėjimus 
iš Sovietų, kad nęsidėtų i 
Atlanto Karinę Sąjungą. 
Bet jos užsienio ' ministras 
H. Lange atskrido į Wash- 
ingtoną įstojimo reikalais.

Noryegija, siekdama įsto
ti į Atlanto Karinę Sąjun
gą, atmetė Švedijos pasiūly
mą, kad laikytųsi nuoša
liai ir sudarytų su Švedija 
10’ metų bendro apsigynimo 
sąjungą.

Atlanto Karinės Sąjun
gos organizatoriai ir kari
niai štabai laiko posėdžius, 
kurių tarifnai yra slaptybė
je. Iš Londono Mr. B. Wel
les rašo, kad greitai bus de
damos pastangos į tą sąjun
gą įtraukti vakarinę Vokie
tiją su 40,000,0Q0 gyvento
jų, iš kurių gali būti daug 
karui pašaro — armijos. 
Jis rašo, kad vokiečiai * ne
apkenčia. Sovietų ir jie gali 
būti geriausi kareiviai At
lanto Karinės Sąjungos blo
ke. Sako, kad Francija, 
nors ir bijosi vokiečių atsi
gavimo, bet kapitalizmo gel
bėjimui sutiks su Anglijos 

i ir Amerikos pozicija. Fran- 
icija jau organizuoja vokie- 

ius į savo taip vadinamą 
žsienio Legijoną, o anglų 

onoj jau yra “iš vokiečių 
britų armijos dalįniai.”

Tarybų Sąjungos atsto- 
va’i Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryboj v reikalauja 
nusiginklavimo, bet su jų 
balsu ten nesiskaito.

Šiuo kartu jau gyvuoja 
keli kariniai blokai, kaip 
tai: * Sąjunga Amerikos 
valstybių, organizuota pa-

vyriausybė į

Čechoslovakija Uždraus > 
Privačius Laikraščius

• I

Praga. — Čechoslovakijos 
valdžia užgyrė sumanymą 
seimui, kad uždraustų pri
vačiai leidžiamus laikraš
čius. Sumanymas sako, bus 
užgirti tik visuomeniniai 
laikraščiai, kuriuos leis 
valdžia, politinės partijos, 
darbo unijos ir kultūrinės 
bei ekonominės įstaigos.

Peter De Angelis, kprio vai
kas pašovė teatre kitją vaiką, 
teisėjo paleistas be bausmės.' 
Jį kaltino už laikymą namie 
revolverio .

4-

gal Chapultepec konferenci
jų; Arabų Valstybių Lyga, 
veikianti Anglijos koman
doje;’Azijos Valstybių Są
junga, kuri neva susidarė 
Indonezijos reikalais; Va
karų Europos Blokas, ku
riam vadovauja Anglija ir 
Francija. Anglijos koloni
jos— Australija ir Nauja 
Zelandija siekia dar orga
nizuoti Pietų Ramiojo Van
denyno Bloką. Turkija, ku
ri yra Wall S try to koman
doje, siūlo organizuoti Vi
duržemio Jūros Valstybių 
Bloką. Gi Anglijos ir mū
sų šalies imperialistai de
da pastangas, kad suvary
ti visas buržuazines valsty
bes į Atlanto Karinę Są j un

Komercinė spauda, radi
jas ir patys blokų organi
zatoriai neslepia, kad jie 
yra prieš “komunistus,” 
Tarybų Sąjungą ir liaudies 
demokratines valstybes.

Vengrijoj nuteisė kardi
nolą Mindszertty į kalėjimą 
iki gyvos galvos už suokal- 
biavimą * nuvertimui demo
kratinės liaudies vyriausy
bės. Nereikia’ nei kalbėti, 
kaip tas skaudžiai atsiliepė 
i tuos, kurie kardinolo už- 
nugaryje buvo. %

Vatikane popiežius net. 
ašaromis apsipylė. Ir kur gi 
ne, juk jis nuo bažnyčios 
atskyrė teisėjus ir liudinin
kus, bet tie nori dangaus 
ant žemės, o pomirtinį pa- 
lięka pačiam popiežiuj.

Mūsų šalyje kardinolas 
Spellmanas dieną ir naktį 
“dirbo,” jau ir poterius at
kalbėjo už “pakarto Mind- 
szenty dūšią.” Tik, štai 
Mindszenty nepakorė, tai 
nežinia, kur maldos eis.

Teisme kardinolas prisi
pažino, kad niekas jo nemu
šė ir nekankino. Gi užsienio 
spaudos korespondentai, jų 
tarpe ir amerikiečiai: Jeno 
Szatmari nuo International 
News Service; Dr. Endre 
Marton, nuo Associated 
Press, Dr, Imre Bekessay ir 
Szabadsag iš Clevelando; iš
leido pareiškimą, kad jų 
niekas nevaržė, kad jų ži
nių necenzūravo laike teis
mo. Jie rašė, ką matė ir 
kaip suprato.

Vengrijos
24 valandas įsakė išvažiuo
ti Jungtinių Valstijų vice
konsului Robin E. Steussy, 
taipgi kariniam atstovybėj 
atašei Stephens Koczak, 
kaltindama juos dalyvavi
me tame suokalbyje.

Tarybų Sąjungoj spauda 
smarkiai kritikuoja Truma- 
no karinę programą, kuri 
apsunkina Amerikos žmo
nių gyvenimą ir kartu ne
duoda progos kitose šūlyse 
greičiau likviduoti pereito 
karo likučius.

Tikroji, nedirbtina, neapy
kanta galima tik tokiu at
veju, jei kas nors vienaip ar 
kitaip padaro žmogui nuo
skaudą: atima turtą, nuplė
šia šlovę, pažemina visuo
menės akyse, iškrausto svei
katą, suardo gyvenimo sie
kio kelius, paverčia klajok
liu gyvenimo painiavose, ar
ba kaip kitaip užmina ant 
kulno. Tokiu skriaudų ne
patyrus, pas normali žmo
gų negali išsivystyti natū
rali neapykanta kitam žmo
gui, žmonių grupei, idėjai 
arba valstybės santvarkai.

Kaip be priežasties nėra 
mirties, taip lygiai be prie
žasties negali būt piktumo 
ir neapykantos. Betgi skai
tant dr. Grigaičio raštus ir 
girdint jo prakalbas, gau
nasi supratimas, kad jis yra 
pačiu užkeikčiausiu priešu 
bolševizmo ir bolševikų, ko
kį tiktai gali įsivaizduoti 
mūsų gadynėje. Visuomet ir 
visur, prie kiekvienos, kad 
ir mažiausios pasitaikiusios 
progos, dr. Grigaitis, kaip į- [nes, ką jis labai aukštai ver- 
erzintas bulius, riaumoja ant 
bolševizmo ir bolševikų, ro
dosi, lyg jie dr. Grigaičiui 
kuolą tašytų ant plikės.

Nežinant tikrovės, galėtai 
manyt, kad'bolševizmas dr. 
Grigaitį nustūmė į amžiną 
ubagystę, sugriaudamas jo 
gyvenimo planus. Betgi fak
tas yra, kad bolševizmas nė 
savo šešėliu nepalietė nei 
turto, nei unaro, nei gi kaip 
kitaip sukliudė gerbiamam 
daktarui kopti į pasaulines 
aukštybes. Kaip tik priešin
gai. Kas gi kitas, jeigu ne 
bolševizmas, sudarė palan
kias sąlygas dr. Grigaičiui 
sueiti į pažintis ir susigimi
niuoti su aukštosios visuo
menės atstovais? Pažintis 
su šalies prezidentu su mi- 
nisterių pirmininku, aukš
tais valdžios pareigūnais, f- 
statymdavystės nariais, už
vedimas susirašinėjimų su 
užsieninių valstybių aukš
čiausiom galvom, visokių ti
kybų hierarchijom, vysku
pais, archivyskupais, kardi
nolais ir net su patim ga
nytojam Šventu Tėvu, tai 
nėra toki menkniekiai,^ už 
kuriuos dr. Grigaitis netu
rėtų būti dėkingas bolše
vizmui, sudariusiam progos 
to visko pasiekti! Nebūtų 
bolševizmo, nebūtų nei A- 
merikos Lietuvių Tarybos ir 
dr. Grigaitis nebūtų Tary
bos generaliniu sekreto
rium, ir neturėtų progos ra
šinėti memorandumus vals
tybinėm ir militarinėm į- 
staigom. Kad dr. Grigaitis 
gavo privilegiją nusifotog
rafuoti su Amerikos prezi
dentu, užvesti' koresponden
ciją su visom kapitalisti
nėm valstybėm, kurių vals
tybiniuose gurbuose ilsisi 
memorandumai su dr. Gri
gaičio parašais, tai per me
keno kito pasidarbavimą, 
kaip tik bolševizmo.

Jeigu ne bolševizmas, tai 
dr. Grigaitis būtų ir pasili
kęs mažai kam žinomu Gri- i 
gaičiu ir būtų miręs tiktai 
Halsted strytui pažystaųiu 
piliečiu.

Sakykite, gerbiami prie- 
teliai, ar normaliam žmogui 
yra galimybė turėti neapy
kantą ir pasibiaurėjimą tuo, 
kuris jį iškėlė į pačias vir
šūnes aukštosios visuome
nės? Kadangi dr. Grigaičio 
normalumu niekas neabejo
ja, tai kokia priežastis, kad 
jis dvidešimts keturias va
landas kasdieną keikia, me
luoja ir kaip tik įmanyda
mas biauroja. bolševizmą? 
Čia tai ir yra paslaptis, ku-

iją žjno tiktai jūsų Paulius.
Gyvenime taip jau kloja

si, kad vieno laimė, kitam 
būna nelaimė. Jeigu bolše
vizmas sudarė tokias aplin
kybes, kuriose dr. Grigaitis 
gavo progų iškilti į aukšty
bes, tai kitus tos pačios pro
gos nustūmė į pažeminimą. 
Visi tie, kurie, pasidėkojant 
bolševizmui, buvo išdulkinti 
iš savo šiltų lizdų, nudarin- 
ti, nuponinti ir, pagal jų su
pratimą, ir nužmoginti. To
dėl ir suprantama, kad pas
tarieji negali turėti geros a- 
kies linkui bolševizmo. Ir jų 
kreivaakiavimas, rūgojimai, 
siuntimai prakeiksmų bolše
vizmo adresu, turi pateisini
mo. Kadangi dr. Grigaitis 
yra savininku labai aukštai 
išlavintų žmoniškumo pa
jautos nervų, tai jis negali 
neužjausti bėdon pateku- 
siem ponam.

Bet šitame punkte dr. 
Grigaitis htsiranda tarp kū
jo ir priekalo. Bolševizmas 
dr. Grigaitį pakėlė į žino

tina ir kuomi labai didžiuo
jasi, bet jeigu už tai viešai 
p.arodytų savo dėkingumą 
bolševizmui, tai nereikia nei 
aiškinti, kad* ponija dr. Gri
gaitį išdulkintų iš tarpo sa
vo užtarėjų ir apšauktų ko
munistu. Vadovaujantis iš
likimo principu, kuris rei- 

! kalauja prisitaikymo prie 
L.c ■ aplinkybių, di*. Grigaitis,

nugalėdamas sąžines balsą, 
kuris šaukia pagarbos ir 
dėkingumo bolševizmui, nu
duoda labai dideliu bolševiz
mo neapkentėju ir melubja, 

' ir keikia, ir kaip tik suma
nydamas biauroja bolševiz
mą, kaip geriausias kuni
gas.

Kaip matote, gyvenant 
dvidešimto amžiaus gyveni
mo painiavose, net ir teisin
gumo ir -dorovės apaštalui 
ir. didžiausiam neteisėtumo 
neapkehtėjui, neg a 1 i m a 
žingsnius suderinti su sąži
nės reikalavimais. Kad šito
se painiavose dr. Grigaitis 
neįsipainioja, kaip musė 
vortinklyje, tai ačiū ‘tam, 
kad jį gamta apdovanojo 
'aukštu talentu apkirsti kaip 
savo priešus, taip ir priete- 
lius. Ačiū šitai dovanai, dr. 
Grigaitis sugeba, giliai pas
lėpęs savyje, nešioti dėkin
gumą ir pagarbą bolševiz
mui už padarytas jam ge- 
radėjystes, o savo išviršy- 
je nuduoti dinamišką bol
ševizmo neapkentė ją, nepa
liaujamai rausiantį duobę 
bolševizmo palaidojimui, 
tuomi užtikrindamas, sau 
garbingą narystę bolševiz.-^ 
mo priešų eilėse. s

Todėl, kada jūs matysite 
dr. Grigaitį raunant sau 
plaukus iš piktumo, skere- 
čiojant rankomis ir burho- 
jant bolševizmą, būkite ra
mūs, nenusigąskite ir ne
drebėkite. Turėkite stiprų 
įsitikinimą, kad nuo dr. 
Grigaičio keiksmų, nei bol
ševizmui nieko blogo neatsi
tiks, nei dr. Grigaičiui ner
vai nepakriks.

Paulius.

Philadelphia, Pa
Vasario 15 d., 8:30 vai. va

kare. Town Hali bus disku- 
suojama apie atominę jėgą ir 
bombas, ar tą jėgą laikyti 
slaptybėje karo reikalams, ar 

naudojimui, 
moksliniu-

leisti visuomenės 
Diskusuos keturi 
kai.

Diskusijos bus
per radijo stotį WFIL? Pasi
klausykite. J. S. Rainys.

leidžiamos
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Apie “Dievo Paukštelius^— 
Krupavičių, Sidzikauską 

ir Škirpą
Rašo Jonas Molis

Apie Žmones, Kuriuos 
Revoliucija Išgelbėjo 

Nuo Išnykimo
Rašo M. Baranauskas

“Dievo paukšteliai’’ to
liau nenori būti poniomis ir 
ponais — jie nori vadintis 
viešpatėmis ir viešpačiais. 
Tai pareiškė savo “apeliaci
joje” — viešpačiui “Mūsų 
Kelio” (1949 m. Nr. 8) re
daktoriui “suverstų” poezi
jų kalikas viešpats Faustas 
Kirša. Mat, “dievo paukšte
liai”, keliaudami Dėdės Ša
mo kraštan, privalo kiekvie
nas “titulą” turėti: ar tai 
generolo, ar tai daktaro. 
Na, ka darvs tie, kurie tu 
“titulų” neturi, ‘arba ge
nerolu Jadvygos? Jiems 
tai ir lieka pasivadinti vieš
patėmis ir viešpačiais. Ir tai 
bus tikslu, nes Smetonos 
viešpatavimo metais Lietu
voje — jie viešpačiukais bu
vo. Ar ne tiesa, viešpatie 
Faustai ?

Tokie du viešpačiai, kaip 
ELTA, š. m. sausio 15 die
nos, savo biuletenyje iškil
mingai praneša,— sausio 26 
dieną iškeliaus i JA Valsty
bes iš Europos (Vokietijos). 
Tai “dievo paukštelių” vieš
pačiai: prelatas M. Krupa
vičius ir Vaclovas Sidzikau
skas. Gal ne visiem skaity
tojam aišku, ką reiškia: EL
TA — tai sutrumpintai Lie
tuvos Telegrafo Agentūra, 
atseit, žinių tiekimo įstaiga. 
ELTA labai gražiai “darba-. 
vosi” buržuazinės Lietuvos 
laikais, ištikimai tarnavo 
Smetonai ir jo pakalikams 
— šiandien ji tarnauja Kru
pavičiui ir Sidzikauskui. M. 
Krupavičius, dabar jau pre
latas, buvęs Garliavos vika- 
ras ir “žemės reformos” 
Lietuvoje vykdytojas, skai
tytojams girdėtas ir žino
mas Barzda iš Bebarzdžių. 
Mat, šis prelatas, kad pato
giau, būtų mulkinti žmones 
ir kad iš karto nekristų į 
akis, jog kunigėlis “cūdus” 
daro ir žemes dalina, — už
siaugina barzdą. Kai vika
rauja, ją nusiskuta, kai 
tampa aukštu pareigūnu ar, 
kaip čia sakoma, veiksniu— ' 
ją užsiaugina. Taip ir “bovi- 
jasi .

h’... taip “bovidamasis” 
išdalijo Lietuvos dvarus. 
Bet jo įstatymai b.uvo taip 
surašyti, kad tie dvarai vėl 
teko ponams. Pagal žemės 
reformos įstatymą, žemės 
savininkui buvo paliekama 
norma 80 ha. Jei dvarinin
kas turi žmoną ir, pav./tris 
vaikus — jis pas notarą pa
skirsto savo žemę žmonai ir 
trims vaikams ir jam palie-

320 ha. Dvaro savininkas 
turi teisę pats pasirinkti 
sau žemę. Aišku, jis rinkosi 
geriausią žemę ir sodybas. 
Bežemiams liko vien balos 
ir trakai, kuriuos Krupavi- 

i eitis ii- padalijo, gi už tas 
pelkes dvarponiai gavo di
deles pinigų sumas ii’ miškų 
plotus, kaip “atlyginimą”. 
Jei pasitaikė kuris geresnis 
sklypas, pav., ‘.‘palivarko” 
sodybos, tai toks sklypas 
buvo skiriamas generolams 
ar “saviesiems”.

Ką turėjo pradėti beže
mis, gavęs pelkės sklypą? 
Gavai pelkės sklypą ir žino
kis. O čia tas pats dvarponis 

j ar kitas vertelga siūlosi 
sklypą pirkti. Įvairūs, vy
riausybės remiami agentai, 
vilioja į Brazilijos rojų. Ir 

| žmogus, pusdykiai atidavęs 
i sklypą, skuba Brazilijon. 
Jei šiandien Brazilijoje — 
tūkstančiai lietuvių, jei 
jiems ten teko pereiti erš
kėčių ir vargo kelius,— tai 
kaltas tik “genialus” vieš- 

| paties Krupavičiaus žemės 
reformos įstatymas, na, ži
noma, ir pats jo kūrėjas.

Sidzikauskas — vikrus ir 
gudrus vyrukas — jis “mie- 
laširdingojo” ir savo aris
tokratiją kūrusio Smetonos 
buvo už “mažmožius” nu
baustas, mat, nesugebėjo 
subalansuoti jam patikėtų 
pinigų ir gabiai juos “pa
naudojo” sąmatoje nenuma
tytu paragrafų reikalams. 
Švelniai buvo pasiūlyta jam 
teismo, rodos, 6 mėn. “poil
sio”, bet, kaipo nepamaino
mas diplomatas — tuo “po
ilsiu” nepasinaudojo.

Šie du “dievo paukštelių” 
viešpačiai slankios po JA 
Valstybes. Jie kalbės visu 
lietuvių vardu, rinks pini
gus Lietuvos “išlaisvini
mui”, plėšikams ginkluoti 
Tarybų Lietuvoje. Ir atsiras 
naivūs Amerikos lietuviai - 
darbininkai, kurie savo 
sunkiai uždirbtą centą mes 
į rankas, — rankas, prie 
kurių jau buvo prilipę vi
suomenės pinigai, gi įprotis 
— antroji prigimtis. Kalbės 
šitie ponai “mandriai” — 
kalbėti- jie moka. Krupavi
čius — VLIKo vardu, Sidzi
kauskas— Vykdomosios Ta
rybos vardu. Bet VLIKas 
jau byra ir prelatas ne jo 

: pirmininkas, o tuo pačiu ir 
[.Sidzikauskas nebe pirminin- 
| kas “veiksnių.” •

Štai ką šiuo reikalu rašo 
dievo paukštelių” laikraškarnos keturios normos ,— ■

Šiaurines Carolines Universiteto prezidentas Frank P. 
Graham ir Amalgameitų prezidentas Jacob S. Potofsky 
laike įteikimo Grahamui Sidney Hillmano Memorial 
Foundation prizo už pasitarnavimą “civilėms laisvėms, 
mažumų teisėms’’ ir už kitus tose srityse nuopelnus.

tis “Mintis” š. m. sausio 24 
d., Nr. 9, Memmingen’e — 
Vokietijoje:

“Penkios politinės VLIKo 
grupės pereitų metų gruo
džio mėn. 28 d. VLIKo po
sėdyje žodžiu pareiškė ne
pasitikėjimą prel. M. Kru
pavičiui, kaip VLIKo pirmi
ninkui. M. Krupavičius pa
linkėjo, kad “Dievas padė
tų sėkmingiau dirbti su 
nauju “pirmininku” ir pa
reiškė, jog busimajame 
VLIKo posėdyje dalyvau
siąs ne jis, o jo pavaduoto
jas, neš ten būsiąs renka
mas naujas VLIKo pirmi
ninkas. Ir kaip nustebo 
VLIKo nariai š. m. sausio 
mėn. 11 d. atvykę naujo 
pirmininko rinkti, kada pir
mininko rinkimų nei bute 
nebuvo darbotvarkėje, o po
sėdžiui vėl pirmininkavo 
pats prelatas Krupavičius. 
Priminus tą reikalą, prel. 
Krupavičius pareiškė, kad 
praeitame posėdyje jis visai 
neatsistatydinęs ir “ n e t 
minty to neturėjęs.” Nebe
žinodami, kaip tokius “poli
tinius ėjimus” kvalifikuoti, 
5 ne krikščionių demokratų 
srovės atstovai pareiškė, 
jog tokiu atveju jie prel. 
M. Krupavičiaus VLIKo 
pirmininku laikyti jokiu 
būdu negali. Prel. M. Kru
pavičius dar mėgino posė
džio pirmininkavimą paves
ti kitam asmeniui, bet, ne
bebūdamas VLIKo pirmi
ninku, to padaryti nebega
lėjo, ir posėdis, nieko nepa
daręs ir nieko neišsprendęs, 
iširo.”

Tai šitaip i‘ašo “Mintis”. 
Ir reikia stebėtis, kad iki 
šiol “Mintis”, kur, rodos, 
susispietė “pažangesnieji” 
žmonės, dar abejojo, ir ti
kėjo krikšč. demokratų de
mokratija. Kaip VLIKe pa
sielgė, kitaip ir negalėjo 
prelatas Krupavičius pa
sielgti. Už ką gi jam su
teiktos tos “šventojo sosto” 
malonės? Ar ne už tai, kad 

j jis visą savo amželį gudriai 
prišlyjęs prie įvairių “vai
rų”, Romos nurodomas, 
mulkino Lietuvos liaudį? 
Dalį tos liaudies jam sekasi 
mulkinti ir šiandien ir ne 
vien tik Europoje — tas jė
zuitiškas vėžys persimeta 
ir per Atlantą.

Būkite atsargūs ir neuž- 
sikrėskite — (ši liga reika
linga sunkios operacijos. Du- 
“viešpačiai” — Kruęąvičiusi; 
ir Sidzikauskas patys pasi
skelbė valdžia ir, kaip skai
tėte aukščiau, tos valdžios 
nenori niekam atiduoti. Net 
“pirmasis savanoris” Ka
zys Škirpa VLIKą išvadino 
dezertiru. Kazio Škirpos 
žodžiais: “VLIKui reikėjo 
pasilikti Lietuvoj ė ir būtų 
užtekę, jei VLIKas, kaip 
tautos rezistencijos vadovy-j 
bė, būtų tik pasiuntęs į už-, 
sienį atatinkamą savo dele

I

Toji ilga aligatoriai panaši mašina visuomeniško turtu valdymo sistemoje reikštų 
darbininkams laime. Ji gali iškasti dvi tonas anglies per minuta ir tuo pačiu kar
tu sudėti anglį ant konvejerio. Tačiau privatiškoje valdymo ir pelno sistemoje an
gliakasiams ji atnešė tik rūpesti ir gal būt atneš alki. Mainieriai jau dabar rūpinasi, 
kad jau prasidėjęs pasireikšti pas juos nedarbas labai padidės Įvesdinus tas darbą 

ir pelnus taupančias mašinas.

gaciją, diplomatijos pastan
goms sustiprinti.” Bet mes 
manome, kad drąsuoliai 
Krupavičiai ir Sidzikauskai, 
na, ir Škirpos, nepasitikėjo 
Tarybų Lietuvoj savo “par
tizanų - banditų” globa ir 
spruko, kur saugiau ir pel
ningiau. Gi Škirpos patari
mas taip “sukirptas” todėl, 
kad Kazys Škirpa dar vis 
mano, kad jis diplomatas ir, 
giedodamas Smetonai him
nus, kliedi apie esamus pas 
Lozoraitį Kybartų įgalioji
mus. Gal tokie įgaliojimai ir 
yra — ir surašyti Kybar
tuose, bet tie Kybartai buvo 
ne miestelis Lietuvoje, o gal 
tik kur nors taip pavadinta 
karčiama.
Prisiminkim, sutarti Tvar- 

dausko su velniu. Ak, jei tie 
įgaliojimai turėtų galios! 
Tada Lozoraitis— preziden
tas, Škirpa.. — ministeris 
pirmininkas. Vargas Kru
pavičiui ir Sidzikauskui! 
Bet, deja, tie įgaliojimai su- 
klastuoti ir jiems netiki nei 
tie, kurie juos turi, nei tie, 
kuriuos jais gązdinama. Tas 
farsas reikalingas “dievo

Drazdauskas Paspruko
Laisvės 5 N r. Jonas Molis 

mums rašė, kad Gross Rose- 
no KZ-to budeliui Edvardui 
Drazdauskui pasisekė grįžti 
į “dievo paukštelių” šeimą. 
Dabar papildomai teko su
žinoti, kad neilgai Drazdau- 
skas džiaugėsi savo “dulci- 
nęjos” glamonėjimuose. Jam 
kitas teismas iškėlė net tris 
kaltinimus: dvipatystė, do
kumentų suklastojimas ir 
KZ-tininkų mūširhas. Draz- 
dąuskas iš Watensted’to 
stovyklos paspruko. Tai pa
daryti jam patarė “tauti
niai” komitetai, nes, jeigu 
tektų Drazdauskui, tai atsi
rūgtų ir tiems, kurie Draz
dauskui dokumentus fabri- 
kiayo. Šiandien tie fabrikan
tai; lietuvių stovykloje Wa- 
tensfedt’e gyvi ir sveikučiai 

■^4 nebent kinkos dreba...

SKAITYTOJU 
BAISAI 

1 ?

BESKAITANT APYSAKĄ 
' į “KAZOKAI” ’

^Seniai buvau girdėjęs a-, 
pie garsiąją L. Tolstojaus a- 
pysaką “Kazokai”, bet ne
turėjau laimės jos skaityti 
lietuvių kalboje. Dabar ta 
proga pasitaikė — Laisvės 
špaltose! Skaitau kasdien ir 
neatsigėriu!

Kas kitas galėtų sukurti 
lokius ryškius personažus, 
kaip Dėdė Jeroška,’Oleni- 

’nas, Lukaška ir kiti? Tik 
Tolstojus tai galėjo padary
tų ■

Dėkingas Ląisvei už šį 
malonumą! A. P. 

paukšteliams” mulkinti ir 
Amerikos lietuviams pasa
kas sekti. Krupavičius - Si
dzikauskas, Lozoraitis - 

Škirpa. Apie juos skraido 
smulkūs, dar smulkesni už 
pačius varžovus, meteorai 
ir krenta į glėbį tų, kurie 
dosnesni ar savo, menkystė
je galingesni. Jų spauda, 
jiems išaukštinti, nesigaili 
išgalvoti įvairių žygių ir 
“nuopelnų”. Net iškraipomi 
faktai ir datos. Pavyzdini, 

. vienas toksai “gužinėtojas”, 
'pasivadinęs J. Almis, “Min
ties”’ š. m. 1 Nr., garbinda
mas “pirmąjį savanorį” 
Škirpą pavadino jį pirmuo
ju Vilniaus komendantu 
(1918 m.). Mes gi gerai ži
nome, kad pirmuoju Vil
niaus komendantu buvo 
Liudas Gira. Gal tai ir ne
sudarė liaudies poetui gar
bės, gal jis vėliau ir gailėjo
si šį žingsnį padaręs, bet tai 
faktas. Kazys Škirpa buvo 
tik Liudo Giros padėjėjas ii’, 
gal būt, todėl “pirmuoju” 
tapo, nes, dirbdamas ko
mendantūros raštinėje, tu
rėjo progos, sudarant tar
nautojų sąrašus, patekti 
pirmon vieton.

i Kas liečia Škirpos “para
ko uostymą” — tai jau ne 
tiek daug, štabuose sėdėda
mas, jis jo prisiuostę, ne
bent, jei visada turėjo para
ko žiupsnį tabakinėje. Bet 
ką ponai Almiai nerašytų, 
kiek jie nesistengtų, nors 
juodašimčiai ir yra nutarę 
poetų Liudo Giros ir Salo
mėjos Neries pavardes “iš 
mažos raides” rašyti, — to
li Škirpai ir jo satelitams 
iki Liudo Giros. To Giros, 
kuris, kai priešas fašistas 
naikino jo žemę, nebėgo 
saugion vieton, bet dažnas' 
Tarybų Lietuvos divizijų 
karys matė jį, nejauną jau 
žmogų, pirmose kovų linijo
se, ne ordinais nusisagsčiu- 
sį, bet paprastą milinę dė
vėjusį. Jis ten stiprino savo 
žodžiu, savo pavyzdžiu. Jis 
įskėlė tą tikėjimą į pergalę, 
kuri atvedė sąžiningą karį 
iki Berlyno, iki Elbės.

Tada kai Škirpa, uodegą 
pabrukęs,, lankstėsi “fueh- 
rerio” kanceliarijose—Liu
das Gira aktyviai laisvino 
savo tėvynės žemę. Tos tė
vynės, kuriai jis,iš mažens 
dainas kūrė, kurią užvis la
biau pamilo ir kurios žemelė 
jį šiandien glaudžia. Kurio
mis raidėmis bailiai menka- 
dūšiai fašistai berašytų 
Liudo Giros ir Solomėjos 
Neries vardus — tų didžių
jų dainių vardai jau įrašyti 
aukso raidėmis į Tarybų 
Lietuvos liaudies širdis ir 
didžiausiomis raidėmis. Iš
nyks Krupavičiai, Škirpos, 
Sidzikauskai, gi liaudies 
vaidilų daina skambės ir 
garsins ir vardą Lietuvos ir 
Liudo Giros ir Solomėjos 
Neries vardus.

Tolimojoj Tarybų Sąjun
gos Šiaurėje, Ledinuotojo 
Vandenyno pakraštyje, nuo 
senų laikų gyvena nencai. 
Iki - revoliucinėje Rusijoje 
nencai buvo viena labiau
siai atsilikusių tautybių. 
Juos žiauriai išnaudojo ca
ro valdininkai, pirkliai — 
kailių ir žuvies supirkinė
tojai, vietiniai turtuoliai — 
elnių augintojai. Pagal 
1899 metų surašinėjimą 
nencų buvo 16 tūkstančių 
žmonių, o 1913* m. jų teli
ko tik du tūkstančiai.

Didžiojo Spalio socialisti
nė revoliucija išgelbėjo 
nencu tauta nuo išmirimo. 
Nencų gyvenimas pasidarė 
visiškai kitoks.

Nencai gyvena trijose 
nacionalinėse apygardose: 
Nencų, Jam alų - Nencų ir 
Taimyro (Dolgano*- Nen
cų).
• Jamalu - Nencu naciona
linė apygarda yra Šiaurės 
Sibire, Obės ir JTazo upių 
žemupiuose, Pamalos, Java- 
jaus, Gydano pusiasaliuo
se. Apygardos klimatas at
šiaurus. Apygardos šiauri
nę dalį sudaro tundra, ku
ri į Pietus pereina į mišką- 
tundrą. 50—100 ctm. gilu
moj dirva amžinai užšalusi. 
Poliarinė žiema užtrunka 
8 — 9 mėnesius. B Iželio 
mėnesį po gruodais tebėra 
ledas. Vasara trumpa, sau
lėta.

Iki revoliucijos žemdir
bystės čia nebuvo. Pirmųjų 
penkmečių metais tolimojoj 
Šiaurėje buvo organizuotos 
žemės ūkio stotys, išdžiovin
tos pelkės, ir pirmą kartą 
ėmė tręšti dirvą. Tarybinių 
žmonių pastangomis buvo 
išauginta ankstyvųjų rūšių 
miežių, kviečių ir avižų. 
Gerai auga bulvės, kopūs
tai, žirniai, pupos ir pupe
lės. Poliarinės nakties me
tu Jamalų - Nencų apygar
doj prie elektros prinoksta 
šampinjonai, salotos, agur
kai.

Pasikeitė ir gyvulinin
kystė apygardoje. Be elnių, 
nencai dabar turi stambių
jų raguočių, arklių, ariu ir 
kiaulių. Sukurtos stambios 
žuvies gamyklos, žuklavimo 
kolektyviniai ūkiai, žvėri
ninkystės brigados. Kailių 
paruoša išaugo, palyginti 
su iki-revoliuciniu laiku,

daugiau negu 10 kartų.
Iki revoliucijos nencai 

buvo neraštingi. Dabar Ja- 
malų - Nencų apygardoje 
60 mokyklų, pedagoginė 
mokykla, elnininkystės tech
nikumas, mokomasis koope- 
ratyvinis kombinatas, trys 
mokslinio tyrimo stotys. 
Tauta, neturėjusi savo raš
tijos, dabar išleidžia 6 laik
raščius gimtąja kalba. Vi
siškai likviduotas neraštin
gumas.

TSRS europinės dalies 
šiaurėje, tarp upės Mezenės 
ir Uralo kalnyno šiaurės 
atkalnės yra kita plati nen
cų apgyventa sritis — Nen
cų nacionalinė apygarda.

Iki revoliucijos čia nebu
vo nė vienos gydymo įstai
gos. Per tarybų valdžios 
metus atidaryta 13 ligoni
nių, 38 felčerių - akušerių 
bei medicinos ę punktų, 5 
ambulatorijos.

Apygardos administraci
niame ir kultūriniame cen
tre — Narjan - Mare veikia 
pedagoginė mokykla, kultū
ros - švietimo mokykla, dra

bnos teatras, kinoteatras, 
yra muziejus. Apygardoj 
įsteigtas platus tinklas pir
kių - skaityklų, bibliotekų, 
kultūros namų, kilnojamų
jų kinų bei stacionarinių 
kinų. 58 apygardos mokyk
lose mokosi gimtąja kalba 
per 6,000 vaikų. Į nencų 

, kalbą išversta daugelis ru- 
1 sų rašytojų kūrinių.

Nencų nacionalinėje apy
gardoje organizuota 27 el
nininkystės ir 30 žuklavimo 
kolektyvinių ūkių, 3 elni
ninkystės tarybiniai ūkiau 
elnininkystės mokslinio ty
rimo stotis. Karsko, Baren
co ir Baltosios jūrų pakran
tėse pastatytos žuvies ga
myklos ir motorinės žukla
vimo stotys, turinčios prie
šakinę techniką. Auga ko* 
lektyvininkų gerovė.

Sėkmingai vystosi ekono
mika ir kultūra Taimyro 
(Dolgano - Nencų) naciona
linėje apygardoje. Čia ati
darytos 45 mokyklos, 9 li
goninės, 14 gydymo ambu
latorijų, 39 felčerių bei 
akušerijos punktai, vaikų 
darželiai, lopšeliai. Apygar
doj yra dramos teatras, 8 
kultūros namai, 10 bibliote
kų. Pasiekta didelių laimė
jimų vystant poliarinę žem- 

(Tąsa 4-me pusi.)

Profesorius Hy Fish iš Roosevelto Kolegijos, Chicago- 
je, tariasi su United Ąuto Workers finansų sekreto
riumi Anthony Doria, Milwaukee, Wis., apie speciali 
unijos delegatams ir organizatoriams ruošiamą kursą.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Vasario 15,1949
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Apie Žmones, Kuriuos Revoliucija Išgelbėjo

įsivaizdavo, apie ką galvoja ir ko zvim
bia uodai. “Čia, čia, vyrai! Štai ką gali
ma gilti” — zvimbia jie ir aplimpa jį.

* Ir jaip pasidarė aišku, kad jis visai ne 
rusas bajoras, Maskvos visuomenės na
rys, tų ir tų draugas ir giminaitis, o 
tiesiog tokš pat uodas arba toks pat fa
zanas, arba briedis, kaip ir tie, kurie gy
vena dabar aplink jį. “Lygiai taip pat 
kaip jie, kaip dėdė Jeroška, pagyvensiu, 
numirsiu. Ir teisybę jis sako: tik žole
lė užžels.”

“Bet kas iš to, kad žolelė užžels? — 
galvojo jis toliau, — vis dėlto reikia gy
venti, reikia būti laimingam, nes aš tik 
vieno tenoriu — laimės. Vis lygu, kas aš 
bebūčiau: ar toks pat žvėris, kaip ir vi
si, ant kurio žolelė užžels ir daugiau 
nieko, arba aš rėmeliai, į kuriuos įdėta 
vienatinės dievybės dalelė, vistiek reikia 
gyventi ko geriausiai. Kaipgi reikia gy
venti, kad būtum laimingas, ir kodėl aš 
anksčiau nebuvau laimingas?” Ir jis mi
nėjo visą praeitą savo gyvenimą, ir pats 
sau koktus pasidarė. Jis pats sau pasiro
dė toks reiklus egoistas, kai tuo tarpu iš 
tikrųjų jam nieko nereikėjo. Ir vis dai
rėsi aplink save į kiaurai peršviečiamą 
miško, žalumą, į besileidžiančią saulę ir 
giedrą dangų, ir vis jautėsi esąs toks pat 
laimingas, kaip ir anksčiau. “Kodėl aš 
laimingas ir kam aš anksčiau gyvenau?
— pamanė jis. — Kaip daug reikalavau 
aš sau, kaip daug galvojau ir nieko kito 
sau nesugalvojau, kaip tik vargą ir gė
dą! O štai kaip mano laimei, nieko ne
reikia!” Ir staiga jam tarytum naujas 
pasaulis prasivėrė. “Laimės — štai kas 
ji, — pasakė jis pats sau: — laimė — 
tai gyvenimas kitų labui. Ir tau aišku. 
Žmogui įgimtas laimės troškimas, vadi
nasi, jis yra teisėtas. Jeigu tenkinsi jį 
egoistiškai, tai yra, ieškosi sau turtų, 
garbės, gyvenimo patogumų, meilės, ga
li atsitikti, kad aplinkybės taip susidės, 
kad negalima bus tų norų patenkinti. 
Vadinasi, tie norai neteisėti, bet ne lai
mės siekimas neteisėtas. Kokie gi norai 
visuomet gali būti patenkinti, nežiūrint 
išorinių aplinkybių? Kokie? Meilė, sa
vęs išsižadėjimas!” Jis taip nudžiugo ir 
susijaudino, atradęs, kaip jam rodėsi, 
naują tiesą, kad pašoko ir nekantrauda
mas ėmė galvoti, kieno labui jis ko grei
čiau galėtų pasiaukoti, kam padaryti 
gera, ką pamilti. .. “Juk nieko sau ne
reikia, — vis galvojo jis, — tai kodėl gi 
aš negalėčiau gyventi dėl kitų?” Jis pa
ėmė šautuvą ir, pasiryžęs ko greičiau su
grįžti' namo, kad galėtų viską apgalvoti 
ir rasti progos padaryti ką gero, išėjo iš 
tankmės. Išėjęs į traką, 'jis apsidairė: 
saulės jau nebebuvo matyt už medžių 
viršūnių, darėsi vėsiau, 'ir vietovė jam 
pasirodė visai nepažįstama ir nepanaši 
į tą, kuri buvo aplink stanicą. Staiga 
viskas pasikeitė, ir oras, ir miško vaiz
das; dangų aptraukė debesys, vėjas šla
mėjo medžių viršūnėmis, aplinkui tebuvo 
matyti meldynas ir persenęs išvartų miš
kas. Jis ėmė šaukti savo šunį, nubėgusį 
nuo jo paskui kažkokį žvėrį, ir jo balsas 
jam, atsiliepė aidu lyg iš dykumos. Ir 
staiga jam pasidarė baisiai nejauku. Jis 
ėmė bijoti. Atėjo jam į galvą abrekai, 
žudynės, apie kurias tiek buvo pasakoja
ma, ir jis lauke, kad ims ir šoks iš bet 
kurio krūmo čečėnas, ir jam teks ginti 
savo gyvybę ir mirti arba pabūgti. Jis • 
atsiminė ir dievą, ir busimąjį* gyvenimą 
taip, kaip seniai apie tai negalvojo. O 
aplink buvo ta pati rūsti, griežta, lauki
nė gamta. “Jr argi verta gyventi tik sau,
— galvojo jis,1—• kai žiūrėk bematant 
žūsi, ir žūsi nieko gero nepadaręs, ir

- taip, kad niekas nesužinos.” Jis pasuko 
ta kryptimi, kur spėjo esant stanicą. 
Apie medžioklę jau jis negalvojo, jaute

isi neapsakomai pavargęs ir. ypatingai .
atidžiai, beveik siaubo apimtas, apžiūri
nėjo kiekvieną krūmą, medį, kas aki
mirksnis laukdamas "atsiskaitymo su gy
venimu. Pasisukiojęs gana ilgą laiką, jis 
išėjo į .griovį, kuriuo tekėjo smėlėtas, 
šaltas vanduo iš Tereko ir, .kad nereikė
tų ilgiau klaidžioti, nutarė eiti pagrio
viu. Jis ėjo, pats nežinodamas, kur jį 
griovys išves. Tik staiga jo užpakaly su
šlamėjo meldai. Jis krūptelėjo ir čiupo 
šautuvą. Jam pasidarė gėda paties sa
vęs: ištroškęs šuo, sunkiai alsuodamas, 
puolė j šaltą griovio vandenį ir ėmė lak- 

: t i.

Jis atsigėrė drauge su šunim ir nuėjo 
ta kryptimi, kur jis vedė, manydamas, 
kad šuo išves jį stanicon. Tačiau, nežiū
rint šuns draugystės, viskas aplinkui 
jam rodėsi vis nejaukiau. Miškas tamsė
jo, vėjas vis smarkiau ir smarkiau šėlo 
senų aplaužytų, medžių viršūnėse. Kaž
kokie dideli paukščiai čypaudami skrai
dė aplink lizdus tuose medžiuose. Aug
menija darėsi skurdesnė, vis dažniau 
jam pasitaikydavo čežantieji meldynai 
ir plikos smėlėtos laukymės, žvėrių nu
tryptos. Prie vėjo ūžesio prisidėjo dar 
kažin koks nelinksmas, monotoniškas 
gaudimas. Iš viso sieloj darėsi neramu. 
Jis apčiupinėjo užpakaly fazanus ir vie
no neberado. Fazanas nutrūko ir din
go, vien kruvinas kablelis ir galvutė ky
šojo už juostos. Jam pasidarė taip baisu, 
kaip niekuomet. Jis ėmė kalbėti maldeles 
ir bijojo tik vieno — kad gali mirti, ne
padaręs nieko gero, naudingo; o jis taip 
norėjo gyventi, gyventi, kad galėtų at
likti pasiaukojimo žygį.

■ XXI
Staiga tarytum saulė nušvito jo sielo

je. Jis išgirdo rusų kalbos žodžius, iš
girdo sraunų ir vienodą Tereko tekėji
mą, ir už poros žingsnių prieš jo akis 
atsivėrė rusvas judantis upės paviršius, 
parudavęs šlapias smėlis pakrantėse ir 
seklumose, tolima stepė, kordono bokšte
lis, skiriąsis nuo vandens, pabalnotas ar
klys, supančiotas braidžiojęs po krykly- 
ną, ir kalnai. Raudona saulė valandėlei 
kyštelėjo pro debesį ir paskutiniais savo 
spinduliais linksmai nutvieskė upę, mel
dynus, bokštuką ir krūvelę susirinkusių 
kazokų, tarp kurių Lukaška savo žvalia 
figūra nenorams atkreipė Olenino dėme
sį.

Oleninas vėl be jokios regimos priežas
ties, pasijuto visiškai laimingas. Jis už
klydo į Nižneprotocko sargybos postą 
prie pat Tereko, prieš ramų aūlą, anoj 
pusėj upės. Jis pasisveikino su kazokais, 
bet, dar negavęs progos padaryti kam 
nors gero, įėjo į trobą. Bet ir troboj pro
gos neatsirado. Kazokai mažai tekreipė 
dėmesio į Oleniną pirmiausia dėl to, kad 
jis rūkė papirosą, antra, dėl to, kad šį 
vakarą jie turėjo kitą pramogą. Iš kalnų 
su žvalgu atjojo netaikingi čečėnai, nu
kautojo abreko giminaičiai, lavono iš
pirkti. Iš stanicos buvo laukiama kazokų 
vyresnybės. Nušautojo brolis, aukštas, 
grakštus, su pakirpta rusva barzda, nors 
ir vilkėjo paskutinio driskiaus čerkeską 
ir kepurę, buvo ramus ir didus, kaip ka
ralius. Iš veido jis buvo laibai panašus į 
nušautąjį abreką. Į nieką jis nesiteikė 
atkreipti savo žvilgsnio, nė karto nepa
žvelgė į nušautąjį ir, sėdėdamas kojas 
parietęs pavėsyje, tik spiaudė rūkyda
mas pypkutę ir retkarčiais striukai įsa
kinėjo gerkliniu balsu savo palydovui, 
kurs jo pagarbiai klausėsi. Buvo matyt, 
jog tai džigitas, kurs jau ne kartą yra 
matęs rusus kitokiomis aplinkybėmis, ir 
kad rusai dabar jo ne tik nestebino kuo 
nors, bet ir neverti buvo susidomėjimo. 
Oleninas buvo beprieinąs prie nukauto
jo ir ėmė. į jį žiūrėti, bet brolis, ramiai 
ir niekinamai pažvelgęs pro antakius į 
Oleniną, griežtai i? piktai kažką pasakė. 
Žvalgas pasiskubino čerkeską pridengti 
nukautojo veidą. Oleninas tik stebėjosi, 
kiek didybės ir griežtumo buvo matyt 
džigito veide; jis buvo, bepradedąs jį kal
binti, klausdamas, iš kurio jis aūlo, bet 
čečėnas vos žvilgterėjo į jį, niekinamai 
nusispiovė ir nusisuko. Oleninas taip nu
stebo, kad šis kalnėnas visai nekreipia į 
jį dėmesio, jog jo abejingumą paaiškino 
sau tik kvailumu arba kalbos nemokėji
mu. Jis užkalbino jo draugą. Draugas, 
žvalgas ir vertėjas, buvo toks pat dris
kis, bet juodas, o- ne rudas, laibas ilga
kojis, turįs balčiausius dantis ir blizgan
čias juodas akis. Žvalgas mielai leidosi 
į pašnekesį ir paprašė papiroso.

— Jų yra penketas brolių, — pasako
jo žvalgas darkyta pusiau rusų kalba: — 
šit jau trečią brolį rusai žudo, tiktai du 
beliko; jis džigitas, labai džigitas, — aiš
kino žvalgas, rodydamas į čečeną. — Kai 
nušovė Achmet-chaną (toks buvo nukau
tojo abreko vardas), jis anoj pusėj mel
duose tupėjo; jis viską matė: kaip jį į 
laivelį dėjo ir į krantą iškėlė. Jis ligi vi
durnakčio tupėjo;'norėjo senį nudėti, bet 
kiti jam neleido. \

(Bus daugiau)

Darbo sekretorius Maurice J. Tobin (kairėje) liudi
ja senatinio darbo komiteto posėdyje apie administra
cijos pasiūlymą pavaduoti dabartini Taft-Hartley įsta
tymą iš buvusio gero Wagner Akto “persiūtu” Taft- 
Hartley Įrankiu. Tai būtą tas pats pantis darbinin
kams, tik pagražintas Wagnerio vardu. Su Tobinu sėdi 

senatinio komiteto pirmininkas Elbert Thomas.
.................................... ...................."................................... ■■!■■■ - .................................. - - - ■■■..- ■ -■■ ■

Žinios iš Lietuvos
Koleklyvininkai Įsigija 
Agronomijos Žinių

Pasibaigus žemes ūkio lau- 
?kų darbams, respublikos ko
lektyviniuose i]’ tarybiniuose 
ūkiuose išsiplėtė agronomijos 
studijavimas. Lietuvos žemės 
Ūkio Akademijos profesoriai 
ir dėstytojai — profesorius 
Kriščiūnas, docentai Juozapa
vičius, Vasiliauskas ir kiti — 
supažindina šakių apskrities 
kolektyvininkus su Mičiurino 
mokslo pasiekimais.

Tikrasis Lietuvos TSR Mok
slų Akademijos narys-profeše
rius Ivanauskas skaito paskai
tas Lazdijų apskrityje, žemes/ 
Ūkio Instituto moksliniai ben
dradarbiai daugina. Telšių 
skyriaus kolektyvininkų agro- 
nomines žinias ir tt.

Visuose Jurbarko apskrities 
valsčiuose vyksta seminarai 
prekinių pieno fermų ir žemes 
ūkio draugijų melžėjų kvali
fikacijai kelti. Atidaryti kur
sai, ruošiantieji specialistus 
kok-sagyzui auginti.

Mokslas prasidėjo ir kur
suose, įsteigtuose prie žemės 
Ūkio Akademijos, žemės ūkio 
darbuotojų kvalifikacijai kel
ti. Kursuose sudarytos dvi 
grupės—vienoje mokslas tęsis 
metus, kitoje—tris mėnesius.

Trys Tūkstančiai Klubu ir Du 
Tūkstančiai Bibliotekų

Tarybų Lietuvoje kasmet 
didėja kultūros-švietimo įstai
gų skaičius, šiuo metu yra 3 
tūkstančiai klubų - skaityklų, 
kultūros n^,mų ir, per 2 tūks- 
ta'nčirs bibliotekų. Tik per 
1948 metus bibliotekų jknygų 
fondas padidėjo 200 tūkstan
čių tomų.

Prie kultūros namų ir klu
bų - skaityklų suorganizuota 
1,300 meninės saviveiklos ra
telių. Meninės saviveiklos ko
lektyvai tik Telšių apskrityje 
pastaruoju metu suvaidino 62 
vaidinimus valsčių centruose, 
kolektyviniuose ūkiuose ir 
apylinkėse.

Lomonosovo Vardu Pavadinti 
Skaitymai Kauno
Universitete '

KAUNAS. — Kauno Vals
tybinio Universiteto techniki
niuose fakultetuose viršum 
programinių paskaitų, prasi
dėjo Lomonosovo vardu pava
dinti skaitymai (Lomonosovas 
—pirmasis Įžymus rusų moks-, 
liniukas, 1755 metais įsteigęs 
Maskvos universitetą). šių 
skaitymų temas sudaro svar
biausieji klausimai apie prak
tišką ryšį tarp mokslo, žemes 
ūkio ir pramones gamybos,res
publikoje.^

Statybos fakultete Lofnono- 0
sovo vardu pavadintų skaity
mų plane — paskaitos: “Svar
biausieji Lietuvos TSR staty
bos objektai ' pokariniame 
penkmetyje,“ “Statyba TSR 
Sąjungoje liaudies ūkio vysty
mosi fone,“ “Energijos šalti

niai“ ir kitos temos.
Į skaitymus įtraukti inžinie

riai, moksliniai darbuotojai ir 
universiteto dėstytojai.

★ ★ ★
Naujos Hidroelektrinės

Respublikos elektrinių tin
klas didėja kas mėnesį. 1948 
metų gruodžio mėnesį Paje
vony (Vilkaviškio apskritis) 
pradėjo veikti nauja hidro
elektrinė. Netoli Marijampo
lės, prie Šešupės baigta staty
ti gelžbetoninė užtvanka 
“Puskelnių“ elektrinei. Pra
dėjus veikti užtvankai, žymiai 
padidėjo elektrinės gamybinis 
pajėgumas. Ši elektrinė aprū
pina energija Marijampolės 
miestą ir\jo apylinkes.

London. — Plinta lėktuvų 
statė jų streikas.

(Tąsa nuo 8-čio pusM 

dirbystę. Antai, tundroj, 
tarybiniame ūkyje “Nord” 
iš vieno hektaro nuimama 
po 419 centnerių kopūstų. 
Apygarda teikia šaliai dide
lį kiekį kailių, dešimtis 
tūkstančių centnerių pirma
rūšės žuvies.

Tarybų Sąjungoj — 10 
nacionalinių apygardų. Vi
sos jos yra Rusijos Federa
cijos ribose.

Mažosios tautos, suvieny
tos nacionalinėse apygardo
se, naudojasi visomis teisė
mis, kurios suteiktos tary
biniams piliečiams.

Nacionalinių apygardų 
valstybinės valdžios orga
nus sudaro darbo žmonių 
deputatų Tarybos, išrenka
mos iš vietinių gyventojų 
dvejiems metams. Tarybos 
vadovauja visai ūkinei bei 
kultūrinei apygardos staty
bai, nustato vietinį biudže
tą, vadovauja joms paval
džių valdymo organų veik
lai, užtikrina įstatymų vyk
dymą ir piliečių teisių ap
saugą.

Deputatų į Tarybas rin
kimai vykdomi visuotinės, 
lygios ir tiesioginės rinki
mų teisės pagrindų slaptai 
balsuojant. Visi apygardos 
piliečiai, sukakę 18 metų, 
nepaisant rasinio ir nacio
nalinio priklausomumo, ly
ties, tikėjimo, mokslo cen
zo, sėslumo, socialinės 
kilmės, turtinės padėties ir 
praeities veikimo, turi teisę 
dalyvauti rinkimuose į Ta
rybas.

Nacionalinių apygardų 
gyventojai turi savo atsto
vus šalies aukščiausiajame 
valstybinės valdžios organe

— kiekviena apygarda ren
ka vieną deputatą į TSRS 
Aukščiausiosios T a r y bos 
Tautybių Tarybą. s -

J. V. Stalinas turėjo pil
ną pagrindą, sakydamas 
1920 metais, jog tarybų 
valdžia sugebėjo “praminti 
sau kelią į pačius tolimiau
sius Rusijos pakraščių už
kampius, pakelti politiniam 
gyvenimui pačias atsiliku
sias ir įvairiausias, nacio
naliniu atžvilgiu, mases, su
sieti šitas mases su centru 
visokiausiais sditais,----už
davinys, kurio ne tik kad 
nesprendė, bet ir nestatė 
sau (bijojo pastatyti!) nė 
viena vyriausybe pasauly
je.”

Springfield, III.
Mažėja Darbai Illinoise

Pasak naujo Illinois valsti
jos Darbo Skyriaus direkto
riaus Frank Annunzio, tai vis 
pradeda daugiau rastis žmo
nių, ieškančių darbo, dėl siau
rėjančių rankų darbo reikala
vimu.

Jis sakė, kad vedami tyri
nėjimai rodo, jog didžiosios 
korporacijos sulaiko produk
ciją, kuomet jos daro tėmiji- 
mus apie -darbų padėtį visoj 
šalyj. Mažesnės išdirbystės 
tuo pat laiku siaurina darbus 
dėl pirmųjų sulaikymo biznio.

Darbų padėtis visos valsti
jos plotu vienoda, kaip Chi- 
cagoje, taip ir už jos ribų, 
sakė jis. Bet darbo aptar
navimo departmentas mano 
labiau įtemptai ir planingai 
imtis ieškojimo darbų, pridū- 

'rė Annunzio. V.

Istanbul. — Turkija gi
ria šiaurės Atlanto sutartį 
prieš Sovietus.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—, Antr., Vasario 15,1949
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So. Boston, Mass.
t

L. Reporterio Atitaisymas 
Klaidos—Prastai Girdisi 
Radijo Programos

L. Reporteris Laisvėj, sausio ; sidėvėję.
29 d., aprašė be faktų sekau- j ar Programos, 
čiai: “Amberlando radijo sto-Į/° 1 
tis yra silpna: So. I 
Haverh iltyje, 
rence prastai 
gramos.”

Jei ta būtų 
tų L. Reporteriui atsakyti. Aš 
gyvenu So. Bostone, 18 1 1 .St., 
ir girdžiu radijo programas 
aiškiai ir gerai kiekvieną sek
madienio rytą. Taipgi ma
no daug draugų gyvena tame 
pačiame mieste ii’ Dorcheste- 
ryj, ir jie niekad nesiskundė, 
kad radijo programos girdi
mos prastai. Turiu brolį Dam
brauską, kuris gyvena Haver- 
hillyje. Jis man sakė, kad 
jis girdįs programos eisenas 
gerai. Iš Lawrence S. Pen- 
kauskas, girdėjau, ne vieną 
kartą pareiškė-, kad jis labai 
gerai ir aiškiai girdi progra-

mas.
Klausimas yra, ar tų drau

gų yra geri radijo priimtuvai? 
Gal jiems reikia taisymo ar 

I naujų “tūbų/’? ' Tai nėra sto- 
Į ties kaltė, jei “tūbai” yra iš- 

Nekaltinkit stoties 
Pagydykit sa

vi s-

BROCKTON, MASS

> radijo priimtuvus, ir 
Bostone, i kas bus

Nashua, Law- Gi mano paties radijo 
girdimos pro- j imtuvas ii- neaiškiai leido 

j są. Kaip tik naujus “tūbus” 
faktas, nereikė- į įdėjau, vėl radijas veikia ge- 

| rai ii- galima programą gir- 
! dėti aiškiai.

Priimkit
Į sutvarkyk it 
į imtuvus; o 
j tuvas yra per senas, taisymas 
; irgi negelbės, turėsit naują 
ladfjo priimtuvą pirkti. Da
bai- radijo pri imtuvą i yra la
bai

p ri

mano patarimą: 
savo radijo pri- 
jei radijo priim-

pigūs.
Draugiškai,

A. Dambrauskas.

Valdžia leido pakelti 
po du centus gatvekarių 
joms tarp New York o ir 
kers. Bus po 7 centus.

fėrą
lini-

Yon-
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RES. TEL.
HY. 7-3631

>

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsaniuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

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

1113 Mt» Vernon Si.
PHILADELPHIA, PA;

Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTĄS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)
Atsitikime vardinių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.,

telefonuokite:
Slloreioad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

»j

prie Brotherhood of 
and Allied Craftsmen 
Dabai’ minėta kompa- 

nauju

tik ne 
persi

st! laužyti

The BSAC has made it very 
easy for a manufacturer to 
have an open shop. All the em
ployer has to do is change the 
name of the company, lock his 
workers out for a few weeks 
and presto he has an open 
shop. What does this mean to 
the shoe workers?

It means a loss of vacation 
pąy. It means wa^e reductions. 
The employer can- weed out his 
help, discharge his older work
ers and establish 'working con
dition to his own' liking.

Is this just an isolated case? 
Of course not.
the Regal Co., 
Conrad Shoe

bo

Unijų Veikimas ir Bedarbė
šis miestas pagarsėjo avali

nės (shoe) išdirbystėje. Bet 
jau antri metai, kaip čionai 
siaučia bedarbė. Didžiuma dirb
tuvių dirba tik pusę laiko. Nuo 
5,000 iki 7,000 darbininkė ėmė 
Social Security (nedarbo laiku 
apdraudą). *

1948 m. gruodžio men., užsi
darė Concord Shoe Co., North 
Abingtone ir paleido iš • darbo 
apie 3,000 darbininkų. Jie pri
klausė 
Shoe 
unijos.
nija persiorganizavo po 
vardu — Quigley Shoe 
jau ims , darbininkus, 
unijistus. Reiškia, taip 
organizuojant, siekia 
uniją.

1917 metais streikavo Regai 
Shoe Co. darbininkai, Whit
man, Mass. Jie streikavo prieš 
algų nukapojimą, vadovystėje 
BSAC unijos. Po 24-rių savai
čių jie streiką , pralaimėjo. 
Kompanija daug gerų unijistų 
jau nepriėmė į darbą.

Pirmiau BSAC unija turėjo 
apie 12,000 narių, o dabar jau 
turi tik apie 6,000. Būdama ne
priklausoma, negalėjo atsilaiky
ti prieš stambias kapitalistų 
atakas.

Apie du metai atgal čionai 
pradėjo veikti United Shoe 
Workers of America, CIO uni
jos skyriai. Tai dalis didelės ir 
galingos CIO unijos mūsų šaly
je. Gera dalis darbininkų susi
rašė ir išreikalavo iš valdžios, 
kad leistu Brocktono darbiniu- *■ 
kams pasirinkti, kurios unijos 
jie nori.

Darbo Santykių Komitetas 
paskyrė kovo 1 d., 1949 metų, 
kurioje įvyks slapti balsavimai, 
kurios unijos apsiavų darbi
ninkai nori, ar nepriklausomos 
Brotherhood unijos (BSAC), 
ar Boot & Shoe unijos, ar Uni
ted Shoe Workers of America, 
dalies CIO unijos.

Aišku, kad jeigu Brocktono 
darbininkai nusi’bąlsuos už se
nąją (BSAC) uniją, tai jie bus' 
silpni, neturės darbo ir laikui 
bėgant visai neteks unijos tei
sių, nes ši unija silpna atsi
laikyti prieš gerai organizuo- 

’ tus kapitalistus. Kitas dalykas, 
jeigu jie nusibalsuos už United 
Shoe Workers of America uni
ją, kuri yra dalimi galingos 
CIO unijos, kuri jau turi 75,- 
000 organizuotų apsiavų gami
nimo darbininkų. Už šią uniją 
nusibalsavimas reikštų pakėli
mą algų, kiekvienam 2-jų sa
vaičių į metus apmokamas va- 
kacijas, šešias šventas (legal) 
dienas į metus apmokamas ir 
užtikrintas unijines sąlygas.

Todėl kovo 1 dieną visi bal
suokite už United Shoe . Wor
kers of America, CIO uniją. 
Atminkite, kad Brocktono dar
bininkai gauname labai geras 
sąlygas slapta balsuoti ir pasi
rinkti sau tokią uniją, kuri 
mokęftų ginti mūsų reikalus.- 

, United Shoe Workers of Am
erica, CIO unija išleido lape
lius, aiškinančius, kits ji yra, 
kokias sąlygas teikia darbinin
kams ii’ savo nariams, todėl 
čia anglų kalboje paduodame 
abiejų lapelių turinį platesniam 
susipažinimui. žolynas.

CIO or Open Shops j 
F’ellow Shoe'Workers:

Recent developments in the 
Brockton Area have proven 'our 
statements that the BSAC is 
leading the shoe workers right 
into the arms of the non-uni
on manufacturers.

The former Conrad Shoe Co., 
now known as the Quigley Shoe 
Co., has reopened as an open 
shop* and is picking its help. 
Many good union members and 
older workers will be left out 
in the cold. I

* Has the, BSAC done anything 
about it?

Do ' they intend to do any
thing?

Did they at least call a meet
ing of the crew and 
tlfem what to do?

The answer is NO to all of 
these. All Mr. Sears could say 
was, “We’re not in the picture.’’

They say
do
so

prevent this 
shops is to

At first it was 
now it’s the 

Co., and who 
knows but your factory may
next.

The BSAC is not able to 
anything about it. 
themselves.

The only way to 
calamity open
vote for a union with strength 
and. power. The actual choice 
then is between the CIO and 
open shops.

Vote for the United Shoe 
Workers of America CIO.

William E. Thornton, 
Area Director.

do 
Shoe

the

advise

for
Work-

United Shoo

The CIO
What it is
How it works 
What it will 

Brockton' District 
ers.

Who runs the
Workers of America, CIO.
What it is:

1. The CIO was formed' in 
1935 when a group of Unions 
got together and decided to or
ganize the unorganized in the 
mass production industries. It 
grew from 1,000,000 members 
in 1935 to over 6,000,000 mem
bers today. The CIO consists 
of 52. different Unions embrac
ing all the major industries in 
the 
arc 
tual

Shoethe United
America each in
complete autono-

has its own trea-

country. Those 52 unions 
banded together for mu- 
protection.

How does the CIO Work
2. Each individual union 

within the CIO has complete 
autonomy. The United Shoe 
Workers of America, for ex
ample, has jurisdiction over 
the shoe industry and compo
nent parts. The members of 
the USWA are shoe workers. 
They elect their own officers. 
Np one outside of the shoe 
workers can tell them what or 
how to do things.

Within 
Workers of
dividual has 
my.

Each local 
sury.

The per capita tax dues are' 
15 cents per rpembei^ per week 
to the national office. The lo
cals have the right to set their 
own dues thru a vote of the 
membership. All those false ru
mors abouth high dues '-are a 
lot of nonsense. The total as
sessments paid to the UĘWA 
since its birth are $4.00. Com
pare this with the $24.00 paid 
to the Brotherhood.

Who Runs the USWA
3. Here in Brockton, for 'in

stance, the people of the Brock
ton District will elect their 
own officers and run their own 
affairs. Each factory and each 
craft will ilect their own ste
wards. The National office of 
the USWA will advise and-give 
help to any local or district 
that asks for it. Our motto is 
“An injury 
jury to .all.’’ 
strength.

What can

to one is an in
In unity there is

the CIO do for 
Brockton?

4. When the USWA is de
clared the bargaining agent 
after the Labor Board election, 
a committee, representing all 
crafts and factories, will sit 
down 
and 
ment 
ing:

a)
wages.

with the manufacturers 
negotiate a new agree- 

which includes the follow-

A substantial increase in

b) Six Holidays with pay and 
two weeks vacation with pay.

c) 75 cents to' $1.00 per hour 
minimum.

-d) Sickness, accident, health, 
death and hospital" benefits in- 
.surance paid for 'by the manu
facturers.
Women in the shoe industry

The United Shoe Workers of 
America will pay special atten
tion to improve the conditions 
and wages of the .women work
ers in the industry. The wo
men workers are underpaid 
and unprotected on the job.. In 
the CIO, the locals are run by 
all the members for the bene
fit of all the members. Within 
the CIO any decisions relative 
to contracts, wages, prices and 
working conditions must be 
submitted to the rank and file 
for approval.

Under United Shoe Workers 
contracts the manufacturer 
cannot take work away from 
one group of operators and 
give it to another because of 
lower rates. He must pay the 
higher rates. There is' no dis
crimination because of sex.

REMEMBER: When you 
vote for the CIO on election 
day you are voting for an in
crease in wages.

You are voting for security 
and protection on the job.

You are voting for social be
nefits.

For a better future for your
selves and your families, vote 
CIO. The election will be held 
very soon.

This will be a secret election, 
conducted by the United States 
Government through the Na
tional Labor Relations Board. 
No one will ever know how you 
voted.

United Shoe Workers 
of America, CIO 
86 Main Street, 
Brockton, ‘Mass.

Linden, N. J.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

iš Vokietijos, kuriame kalba
ma apie klerikalų sauvaliavi
mą. Sako, kas nori patekai 
Amerikon, turi įrodyti, kad jis 
yra praktikuojantis katalikas, 
tikras para pijau as, stovyklos 
klebono čebatlaižys!

Ir’'žmogelis dejuoja, kas 
atsitiktų, jeigu Lietuvon su
grįžtų klerikalų viešpatavimo 
gadyne. Jis sako:

“Šiandien ne vieną ir baimė 
ima pagalvojus, kokius skry
ningus ši partija laimėjus su
ruoštų grjžtančiajam tremti
niui ar senajam ateiviui? Ko
kias anketas ir kokias klausi
mų skiltis turėtume išpildyti, 
kokius pažymėjimus ir kas iš
duotų?”

Visi broliai būkite ra
mūs: Toji gadynė Lietuvon 
niekuomet nebesugrįš. , Kru
pavičiaus klika Lietuvos val
dymą matys tik tiek, kiek be

veidrodžio mato savo ausis.

Vienas amerikinis dienraš- 
tis kalba apie gen. MacAr
thur pareiškimą dėl sovieti
nių šnipų Japonijoje prieš ka
rą. Per tuos šnipus Sovietai 
patyrę ‘apie Japonijos ir Vo
kietijos karo planus. Tas ži
nojimas buvo labai naudingas 
ne tik Sovietams, bet visiems 
talkininkams kare prieš Vo- 
kiętiją ir Japoniją.

i ..j

Už tai reikėtų Sovietus įtik 
karštai pasveikinti. Bet gen. 
MacArthur muša trivogą ir 
šaukia, jog tai esąs didžiau
sias Amerikai pavojus!

Todėl laikraštis ir blausia: 
“Ar gen. MacArthur sudur- 
navojo ?”

Sudurnavot nesudurnavojo, 
bet kad reakcija nebesiskaito 
su jokiu šaltų, rimtų protavi
mu, tai yra faktas.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

LAISVES
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisves spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 

Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalįnga iš spaudos darbų.

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

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

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

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:

Bus Bankietas

LDS 11U> kuopos bankietas 
įvyks šeštadienį, kovo 5 d. Lai
ko jau nedaug. Ti kietai yra 
platinami ir jų kaina tik $2.50. 
Valgių ir kitų skanumynų turė
sime įvairiausių. Užtikriname, 
kad būsite patenkinti. Bilietai 
jau pardavinėjami.

Mes kviečiame,
taip ir ne narius nusipirkti ti- 
kietus iš anksto. Taipgi, kurie 
dar nepriklausote, tai prisirašy
kite prie LDS organizacijos, 
kuri yra viena iš geriausių ir 
finansiniai tvirčiausių lietuvių 
savišalpos organizacijų.

Komisija.

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

kaip narius,

Victor' Kangas, 71 metų, 
rastas pasikoręs su savo pa
klode. Gyveno vienišas, New 
Yorke pasinuomotame kam
barėly j e»

PRANEŠIMAS
DETROIT, MICH.

Moterų Dienos Paminėjimas. Ben
drai rengia Moterų --Pažangus Klu
bas ir Choras. įvyks 6 d. kovo, 6 
vai. vak. Buvusioj Liet. Salėje, 
25-ta ir Vernor Highway. Programa 
bus turtinga — dainų ir šokių. Da
lyvaus ir Detroito Aido Choras, du
etas — A. Dočkienė ir K. Stanevi
čienė, čikagietės; Detroito Merginų 
Sekstetas; Rusų šokikai ir Pažan
gus Moterų Choras. Rengėjos kvie
čia visus dalyvauti. — Marytė.

(37-38) '

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

GERI PIETŪS!
Kada norite £erų pietų, 

kreipkitės į

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.

MATTHEW L 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

□ ) 
Laidotuvių Direktorius

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

MArket 2-5172

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
""-Brooklyn 11, N. Y.

Tel EVergreen 8-9770

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
, Cor. Howes St.
BROOKLYN, N. Y.

Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik- 
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemąs kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

• Tel. EVergreen 7-6238

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves-: 
tuvių, kitokių

:W-

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 

j. lūs ir 
» sudarau
11 rikoniškais. Įtei
gi kalui esant ir 
Kpadidinu 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. QLenmore 5-6191

■ -S- —S ~ ai* a t——j— 91* TJ— - —j ■ —■

Egzaminaojam Akis,: 
: Rašome Receptas

Daromi) ir Pritaikome Akinius i:

■ Drs. Stenger & Stenger -::
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

■$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

•e
A

<3
5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Anti ., Vasario 15,1949



MewYorto^/z^/ Žinios Ar Jau Apsirūpinote? Dovanos Bazarui
Queens Apskrityje 
Įvyks Mitingai 
12-kos Gynimui

Trijų Srovių ir Pono Prelato Unija įsakiusi Hudson
Mitingas — Su Smuikeliais Tubes Streikieriams 

Grįžti be Laimėjimų

Atsiminkite, kad E. New 
Yorko ir Richmond Hill LDS 
13 ir LLD 185 kuopos rengia 
bankietą, .kuris įvyks 19 d. 
vasario, Kultūros Centre, kam
pas 110 gatves ir Atlantic 
Avė. Pradžia 7 vai. vakaro.

PINIGAIS

gynimui 12-kos komu- 
vadų ir tuo patimi gy- 
visos Amerikos liaudies 
ir laisvių. Mitingai

Pradedant šiuo ketvirtadie
niu, vasario 17-ta, Civilių Tei
sių Kongresas Queens apskri
tyje šaukja eilę masinių mi
tingų 
nistų 
nimui 
teisių 
įvyks:

17- tą, Flushinge, Amerikos 
Darbo Partijos patalpose.

18- tą, Far Rockaway, Ma
cedonian Church.

23- čią, Sunnyside, Astorijos, 
Long Island City bendras mi
tingas Business Service Hall, 
Long Island City.

24- tą, Rego Park, Hebrew 
Institute.

Kovo 3-čią, Garden City, 
Garden City Hotel, ir Corono- 
je, New Cameo Restaurant.

Rengiama ir daugiau mitin
gų, bet tuos paskelbs vėliau.

Įspėjo Apie Pavojų 
Civilėms Teisėms

norima išmesti už

Trijų susivienijusių prieš 
Tarybinę Lietuvą srovių ma
sinis mitingas įvyko vasario 
13-tos vakarą, Capitol Hotel 
karnivalams svetainėje. Jame 
kalbėjo ponas Jonas Budrys, 
prelatas Mykolas Krupavičius, 
ponas Juozas Tysliava. Ati
darymo žodį pasakė Danielius 
J. Averka. Adv. Kostas R. 
Jurgėla skaitė rezoliuciją.

Koncertinę programą teikė 
Apreiškimo parapijos choras 
ir vyrų choras vadovybėje Po
vilo Sako, akompanuojami Jo
no Skarulio; Vincė Jonuškai- 
tė, akompanuojama Hinmano, 
ir grupė tautinių šokių šokėjų, 
akompanuojama, Jono Galmi- 
no.

Tas jų “didysis svočias” 
prelatas Mykolas Krupavičius 
kalbėjo trumpai ir atsargiai. 
Gal jo ūpą buvo sudrėkinęs 
faktas, kad jo įžymybės, at- 
skridūsios net iš už Atlantiko, 
pasveikinti didžiojo Brookly- 
no - New Yorko lietuviai ne
suėjo miniomis, reikėjo virš 
valandą laiko pavėluoti pra
džią susirinkimo kol 605 as
menims leidžiamą susirinkti 
salę publika pripildė.

Kitu drėkinančiu ūpą faktu 
galėjo būti tas, kad tame 
“vieningame mitinge” pasiro
dė publika ne taip jau vienin
ga, nes jį pristačius kalbėti, 
nors priešakiniame gardelyje 
atitverti kunigai ir kiti “gar
bės svečiai” atsistojo prelatui

Tokių linkėjimų 
Illinois, 

iš New Yorko, nuo ar-

Unijos' Transport Workers 
lokalo viršininkai įsai 
son Tubes darbininkams grįž
ti darban, nutraukti streiką, 
nors streikas dar nebuvo lai
mėtas. Tie 49 darbininkai, 
dėl kurių atstatymo iš darbo 
darbininkai buvo sustreikavę, 
į maty d am i tame’ laužymą 
jos, likos nesugrąžintais 
ban,

šiuos 
nebuvo 
baig'sis, 
mitingą 
apleido
pasiūlius grįžti darban be lai
mėjimo.

Kviečiami k uoskaitl i ilgiau
siai dalyvautLmūsų bankiete. 
Bet kad jis būtų sėkmingesnis, 
meldžiame tuojau 
kietuą. 
tikintų, 
draugui 
raštinėj.

Varde rengėjų—V.

įsigyti ti- 
Kurie negalite gauti 
prid nokite vardus 

Kuodžiui “Laisvės”

žodžius rašant

uni- 
dar- M r
dar 

aišku, kuo tas viskas 
nes dalis sušauktų į 
streikierių sukilo ir 
mitingą viršininkams

Sekmadienį oras vėl atšilo 
po buvusių kelių šaltų, žie
miškų dienų, temperatūra bu
vo pašokusi iki 54 laipsnių.

Kerštinčius Sudegino 
Namų ir 1 Asmenį

am-Jonas Sidaras, 45 metų 
žiaus, mirė vasario 11 d. Pa
šarvotas Matthew P. Ballas- 
B'ieliausko koplyčioje, 660 
Grand St., Brooklyne. Laido
tuvės įvyks vasario 15 d., 9 
vai. ryto, šv. Trejybės kapi
nėse. Laidotuvėmis rūpinasi 
Ballas laidotuvių įstaiga.

Velionis paliko nuliūdime' 
motiną, .tris brolius, tris sese
ris ir kitus gimines.

nuolatinis 
rėmėjas, 

$10. Jis 
pirmos klasės 

kurioje ga- 
ir rūky-

dienraščio Laisvės 
paaukojo baza 
v ra. savininkas 
mėsos krautuvės,
Įima pirkti šviežios 
tos mūsos. Adresas 
Berriman St., Brooklyne.

Walter Zorul 
N. Y., $3.

Mrs. Jackson,

Lietuvos linų staltiesę ir 6 li
ninius abrūsiukus.

Mrs. J. Pocienė,
City, N. Y., staltiesę, 
n u mėgstą 'ant frėmų.

O. Depsienė, Mastic
N. Y., tris bonkas
orange squeezer, gražią 
kailiukų špilką ir pusę tuzino 
prijuosčių.

Michael Jackson, Brooklyn,' 
N. Y., 1 dėžę cigarų.

gražiai

Beach, 
grybų, 

iš

Mrs. Kanopa,

V. Žilinskas, 
N. Y„ $1.

Brooklyn,

Brooklyn, N.

Brooklyn, N.

Wood h aven,

E. Kosmočienė, brooklynie- 
te, pridavė blanką ii- $1.35'. 
Ji pati aukojo 50c. Kiti au
kotojai : Mrs. A. Alminas, 
Woodland Beach, S. L, 50c. 
Mrs. K. Stankus, Brooklyn, N. 
Y., 25c., ir’Mrs. K., Brook
lyn N. Y., 10c.

DAIKTAIS

N.
K. šolomskienė, Jamaica, 

padovanojo bazarui

Bazaras jau netoli. Jvyks 
vasario 25‘( 26 ir 27 dd.‘Tiki
mės, kad iki to laiko gausime 
daugiau gražių dovanų. šir
dingai dėkojame viršminė- 
tiems prieteliams už dovanas 
daiktais ir pinigais.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LLD 55 kp. susirinkimas jvyks 
vasario 15 d., 8 v. v. Šapolo-Vaigi- 
nio salėje, 3 47 Thames St.; Brook
lyne. Visi nariai dalyvaukite šiame 
susirinkime,* turime daugelį svarbių 
reikalų aptarti. — P. Babarskas, 
sekr. (37-38)

Reakcininkų pasimojimas 
prašalinti iš Miesto Tarybos 
kaunsilmaną Benjamin J. Da
vis yra’pasimojimu ant civilių 
teisių ir laisvių, pareiškė A- 
merikos Komunistų. Partijos 
New Yorko valstijos komite
tas. Ir tamė įspėjime nurodo, 
dėl ko vystomas suokalbis jį 
išmesti
jo darbų rekordą.

' Koks - - - 
ryboje 
d as ? 
sako:

Jis kovojo prieš persekioji-) 
mą mažumų ir prieš visokią1 
diskriminaciją.

Jis reikalavo įsteigti 
tavą pieno stotį, kad 
nuomenė galėtų gauti 
prieinamomis kainomis.

Jis reikalavo numušti 
tros kainas. .

Jis kovojo prieš per 
tas nuomas ir prieš mėtymą iš 
buto.

Jis sudaužė gėdingą užtvar- 
rą aplink Stuyvesant Town, 
privatišką apdraudų firmos 
namų projektą, kuris paliuo- 
suotas nuo taksų, bet įsileidi- 
nėjo tiktai parinktinių rasių 
ir tautų kilmės žmones.

Jis kovojo už 5 centų fero 
išlaikymą ir tebekovoja už 5 
centų fėro atsteigimą.

Jis visuomet priešingos! 
stambiojo biznio pastangoms 
pasivergti darbininkus.

Jis reikalavo, kad būtų su
stabdytas eikvojimas pinigų ir 
kito šalies turto rengimui tre
čiojo karo. Kad tie pinigai 
būtų pavartoti mūsų’ miesto 
žmonių gerovei.

"'rganizacija ragina visus 
laisvę mylinčius ir žmonėms 
gerovės norinčius miesto pilie
čius ir gyventojus kovoti-pro- 
testuoti prieš reakcininkų pa- 
simojimą išėsti paskutinius 
darbininkų ir liaudies atstovus 
iš Miesto Tarybos.

tas Davis’o dar 
(City Council) rekor- 
I tai' komunistai at-

rbų ta-1 Pasveikinti, didelė dalis pttbli- j 
I kos likosi sėdinti. . ’

apmeluoti 
Bet nemo
ks pasa- 

seniai nu- 
kaip, gir

mies- 
bied- 
pieną

elek- ■

aukš-

Viena iš žvaigšdžių filmoje 
“The Red Shoes,” apie bale- 
tistų gyvenimą, rodomoje Jau 
ilgą laiką Bijou Teatre, 45th 
St., j vakarus nuo Broadway.

Visgi jis spėjo 
dabartinę Lietuvą, 
kėjo melo paslėpti, 
kojo glaudžias, jau 
dėvėtas pasakėčias, 

esą apie 700,- j 
išžudyti, ne už j 

visai neliksią 
kitu mostu jis 

jo

buvo sunešta iš 
stambios aukos, 
Kriaučių lokalo v

suvyk o visa tri- 
klebonai, 

vilias

nios.” 
krina, 
ležinė 
gyvas 
tą.”

d i, Lietuvoje, 
000 patrijotų 
ilgo Lietuvoje 
lietuvių. Gi
vėl pasakojo, kaip 
plauko “partizanai,” visuo
met su kunigu priešakyje, ko- 
voją ir išmuša kelias dešim
tis “maskolių.” Atrodytų, 
būk tie jo “partizanai” jau 
baigią' Lietuvą nuo Lietuvos 
žmonių atkariauti. .Tačiau po 
to jis vėl verkšlena, būk iš 
ten ateinančios “baisios ži-

Kitą sekundą jis ti- 
kad ten yra tokia “ge- 
užlaida,” jog “niekas 
iš ten neišeina į svie- 

Gal būt, kad tas “bai
sias žinias” jam atneša tų ne
gyvųjų vėlės.

Prelatas ragino duoti pini
gų ir dar. pinigų Lietuvą at
vaduoti nuo Lietuvos žmonių 
ir atiduoti jiems; liepė mels
tis; na, ir kovoti prieš komu
nizmą.

Jo šūkiams maždaug atitiko 
ir pateiktoji rezoliucija, kuri/ 
apart kitko, šaukęsi prie At
lanto Čarterio, Jalįos ir kitų 
istorinių sutarčių, kalbančių 
už laisvę taftoms, kad vardan 
tų sutarčių Lietuva būtų atim
ta nuo Lietuvos žmonių ir ati
duota jiems — Krupavičiams 
su Tysliavomis. O gal būt nei 
Tysliavos neprileistų prie 
ėdžių, nes jis netiki į maldas.

Ponas Tysliava labai skere- 
Čiojosi prieš dabartinę Lietu
vą ir'bendrai prieš pažangiuo
sius, bet vargiai jis įtikino 
bent ką publikoje, neįtikino 
nei savo kolegų, nes pirm bai
giant mitingą Laučka matė 
reikalinga atsiprašyti publikos 
už Tysliavos prakalbą. Girdi, 
jis įžeidė tikinęiųjų jausmus, 
pasakydamas, kad maldos ne
atgaus jiems Lietuvos, 
liava šaukė už kruviną 
prieš Lietuvą.

Tysliava, regis* visus 
no vienu išsireiškimu, kuomet 
jis išsiskėtęs kryžiumi sušuko 
—“Netikėkit politikieriams.” 
Jis, beje, sakė, jog kadaise 
Hitleris buvo galingas, bet

Tys- 
karą

dabar jo nebėra. Bet visai ne
beprisiminė to, kad jis pats 
savo Vienybėje buvo paskel
bęs Hitlerį Li etų vos išgany to
jumi.

Seniau buvęs Smetonos val
džios konsulas Amerikoje, po
nas Budrys kalbėjo vietoje 
žadeikio. Tie abu ponai bu
vo pristatomi Lietuvos atsto
vais, nors jau arti dešimts 
metųt kai atstovauja tik pa
tys save. Taipgi buvo prista
tyti, bet kalbų nesakė ponai 
latviai ir estonai buvusieji 
konsulai ir jų ponios.

Smuikeliais šio mitingo bu
vo neturėjimas šiame mitin
ge nei vieno miesto valdžios 
atstovo, nei vieno kongresma- 
no. Daugeliui priešdarbinin- 
kiškų, karo kurstytoji! repu- 
blikonų ir demokratų prakišus 
rinkimus, Amerikos žmonėms 
pasisukus rinkti progresy
vius, niekąs iš dabartinių ne
norėjo rizikuoti savo reputaci
jos.' Pakviesti kalbėti, atsi
sakydami, jie, žinoma, turėjo 
atsiųsti . atsakymą ir pasakyti 
linkėjimus,
buvo nuo Lucas 
Ivas 
šaus darbininkų ėdiko Wher
ry iš Nebraskos, Sparkmano iš 
Alabamos, Frear iš Delaware.

Kitu žymiu smuikeliu jiems 
buvo rinkliava—surinkta vie
nuolika šimtų dolerių su cen
tais. O čia 
organizacijų 
tarpe tų ir 
šimtinė, čia
jų srovių ponija 
fabrikantai, turintieji 
Floridoje, toms srovėms—kle
rikalams, tautininkams, socia
listams—pritariantieji biznie
riai. Tačiau' tie nelinkę duO- I 
ti, tik imti, o darbininkams 
jau įgriso duoti ir duoti toms 
ponų kelionėms ir propagan
dai už sugrąžinimą Lietuvos 
ir dvarų ponams. Ponas Lauc-' 
ka atvirai pareiškė nepasiten
kinimą rinkliava, ragino pa
didinti davinį.

Laike rinkliavos, 'beje, bu
vo 'pašauktas mitingą pasvei
kinti Vincas Zaveckas, kaipo 
stambią auką davusios organi
zacijos — kriaučių lokalo— 
pirmininkas. Taręs pasveiki
nimą, Zaveckas pasakė, kad 
kriaučių lokalas susideda iš 
visokių pažiūrų žmonių, viso
kių religijų ir visokių politi
nių pažvalgų, bet vienu daly
ku, sakė jis, mes 
kame 
me. . 
blika 
įimti, 
tiek:
Lai gyvuoja jos laisvė!” 

j Išsišokęs per anksti pasida- 
ryti savo išvadą, politinis ati-Į 
tvertosios publikos frontas 
(garbės svečiai) susigriebė, 
nebeplojo, užbaigą bepasvei- 
kino tik politikierių užnuga
ryje buvusi publika.

Užsibaigus programai turė- 
jn įvykti šokiai. Daleiština, 
kad jie ir įvyko, nes juk ten 
buvo įvalias ponų ir ponių, 
kuriems nereikia anksti rytą 
keltis eiti į darbą. Tačiau di
džiuma publikos Spraudėsi 
lauk, skubėjo į traukinius ir 
busus vykti namo, nes su vi
sais tais ponų pristatinėjimais 
4-tą valandą skelbta progra
ma vėlai prasidėjo ir buvo 
taip vilkinama, kad baigėsi 
tik 8:^0. vakaro. Jūsų repor
teris išskubėjo sykiu su tais 
turinčiais anksti keltis.

Rep.

AreŠtuotas ir bus teisiamas 
Martin Drescher, 22 metų, 
bronxietis, kaltinamas padegi
me namo, 194 Utica Ave., 
Brooklyne. Sakoma, kad jis 
prisipažinęs padegėju. Name 
sudegė Robert Fiendola, 70 
metų, pavojingai apdegė Mrs. 
Fiendola. Taipgi apdeginta 
ir Rebecca ^Meltzer, 25 metų, 
ir jos motina, 60 metų.

Priežastį jo padegimo aiš
kina visaip. Jis sakęsis, anot 
policijos, buvęs “įkaitęs,” ne
bežinojęs, ką darąs, būk dėl 
to, kad Rebecca, jo ^sužadė
tinė, “šaltai į jį atsinesusi.”

Kiti daleidžia, kad gal jis 
I norėjęs jos atsikratyti. Jie 
bendravę per dvejus ir pusę 
metų, tad tėvai, domėdamiesi 
taip pratysusiu romansu, tą 
vakarą paklausę jo, kada, jo 
manymu, jie žada vestis. Išei- 

Į damas jis padegė namą.

Kam nors be priežasties 
truktelėjus nepaprastos padė
ties signalo rankeną Indepen
dent Subway 42nd St. stotyje, 
New Yorke, konduktorius stai
ga sustabdė traukinį, daug 
žmonių pavirto vienas ant kito 
ir dėl to keli asmenys tapo su
žeisti.

visi sutiri- 
arba su laiku susikti- 

” Fronto vedama, pu- 
n u trauk e jo kalbą plo- 
“Dabar galiu pasakyti 
Lai gyvuoja Lietuva !

Midtown ligoninėn, New 
Yorke, atėjo apie 35 metų 
amžiaus moteriškė, prašyti 
pagalbos. Menama, kad gal 
jinai praradusi atmintį. Ją 
pasiuntė į Bellevue ligoninę.

Ellen Cobb Hill, pasiturin
čių tėvų duktė, vaidinusi sce
noje, 25 metų amžiaus ir gra
ži, rasta bandant nusižudyti 
savo bute, New Yorke. šis 
buvęs jos jau trečias bandy
mas. Ją nugabeno į ligoninę.STANLEY ZUBAVIČIUS 

Akountentas

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

< 
Kreipkitės kas vakarą

* nuo 7-tos vai. 
šeštadieniais ir Sekma

dieniais ištisą dieną.

xxx>xx>ooooo<>o<x><xx><x><x>ooo<

Peter Kapiskas

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. 
t

Tel. EVergreen 7-0868 •

, j 9—12 ryteValandos: j r_ g /akare

. Penktadieniais uždaryta

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 TenEyck. St
Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
« »

Steven Augustine & Frank Sanko
' SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS “

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir šėimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407 SHUFFLE BOARD

TELEVISION

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS'*^

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
ji—2 dienom 
16—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Valandos

Telefonas EVergreen 4-0203

'71 DAD 411 GRAND STREET/A l l ” Ir A Il BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

' DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas ’
EVergreen 4-7729

i

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per 

Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves 
$ 50

difficult, resis-for
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 sutai- 
symą.

. Fashion 
Center

UP

Swirl Cut

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

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 plaukų ant galvos.

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

Hairdressers

būdų.

240 Grand Street i 
Brooklyn, N. Y.

, For Appointment Call EVergreen 4-2525
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Fri. 10-9; Sat. 9-0 P. M.
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