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Sovietinė atstovybė 
ko:

Jie tarnavo Hitlerio 
mijoj ir atliko eilę piktada-

Šiaūrinės Kinijos Liau
dies Valdžia pradiniai bu-

Peiping, Kinija. —- Kinų 
komunistai - liaudininkai 
formaliai įkūrė Šiaurinės 
Kinijos Liaudies Valdžią-

“Ugninga” Popiežiaus 
kalba.

Kas Jam Plojo ir Švilpė?
Vokiečiai Belaisviai.
Washingtone ir AlbAnijoj.

Rašo R. MIZARA

Praėjusį sekmadienį šv. 
Petro Aikštėje, Romoje, įvyko 
masinis mitingas, kuriame 
vyriausiu kalbėtoju buvo pats 
popiežius*

Kaip rašo komercinė spau
da, jis pasakė “ugningą kal
bą,” — kalbą, nukreiptą, ži
noma, prieš komunistus.

Korespondentai, stebėję visą 
tą įvykį, skelbia, jog tiek kal
bėtojas, tiek jo klausytojai 
buvę labai įsikarščiavę.

Publikoje girdėjosi šauks
mai, riksmai, švilpimai, lydi 
kiekvieną kalbėtojo “karštes
nį” išsitarimą.

Romoje, kaip kiekvienam 
žinoma, komunistų priešų yra 
apsčiai. '•

Tie patys rėksniai ir švilpi- 
nėtojai prieš keleris metui? 
taip darė, kuomet jiems sa
kydavo “ugningas” kalbas na- 
bašninkas dučė—Mussolinis.

Toje pačioje Romoje, tik 
kitoje vietoje, įvyko komunis
tą sušauktas mitingas.

Pastarasis, sako korespon
dentai, buvo mažesnis ir, žino
ma, ramesnis: mažiau jame 
buvo šūkių, o daigiau faktų, 
mažiau karščio — daugiau 
Šviesos.

Šiame mitinge dalyvavo ki
tokia publika. Fašistiniai 
triukšmadariai, pasirodo, visi 
buvo sugūžėję i šv. Petro 
Aikštę.

Popiežiaus publika buvo 
griežtai anti-komunistinė. Bet 
jei popiežius būtų išdrįsęs pa
sakyti žodį prieš fašizmą, tai 
jis, tenka spėti, nebūtų galė
jęs savo prakalbos užbaigti...

Deja, nieks nesitikėjo ir ne
sitiki išgirsti iš popiežiaus Pi
jaus prasitarimą prieš fašis
tus*..

New York Times’© kores
pondentas Vokietijoje skelbia, 

• jog grįžtantieji iš T. Sąjungos 
vokiečiai karo belaisviai esą 
“raudoni ligi kaulo.”

Keletas šimtų tokių belais
vių, praėjusią savaitę grįžusiu 
į Frankfurto miestą, buvo 
viešosios ir slaptosios policijos 
“košiami” ir pAs juos rasta 
“daug bolševikinės propagan
dos.”

Girdi, šitie belaisviai yra 
aukštai išmokslinti, ir jie grį
žo Vokietijon kaip propagan
distai už komunizmą.

Jie aprengti gražiai, * šva
riai; jie tvirti ir gajūs, nes 
jauni.

Washington©, Paryžiaus ir 
Londono vyriausybės, kurios 
ligi šiol dažnai baksnojo T. 
Sąjungos vyriausybei pašo? 
nėn, kad ji juo greičiau pa
leistų visus vokiečius belais
vius, turbūt pakeis savo tak
tiką.

Dabar gali būti taip, kad 
šitos vyriausybės reikalaus T. 
Sąjungą negrąžinti Vokietijon 
karo belaisvių, o jei grąžinti 
—tai tik Rytų Vokietijon.

Atsiminkime: baimė turi di
dele akis ir silpnas kinkas!
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TRUMANAS REIKALAUJA 
SAU GALIOS GINKLUOT 
PATINKAMUS KRAŠTUS
Daugiausia Bus Ginkluojami Atlanto Santarvės Kraštai; 
Planuojama ir Viduržemio Jūros Karinė Sutartis

»

Washington. :— Amerikos' 
valstybės , departmentas 
ruošia Kongresui pasiūly
mą, kuris reikalauja duoti 
prezįdentui ’ Trumanui pa
stovią galią’ginkluoti įvai
rius kraštus, ypač šalis, 
priklausančias karinei 
Šiaurės Atlanto santarvei.

Pranešama, jog tokį pa
siūlymą prezidentas įteiks 
Kongresui kovo mėnesio pa
baigoj ar balandžio pra-

Branduolį Atlanto , bloko 
prieš Sovietus sudaro Ame
rika, Anglija ir Francija.

(Oslo, Norvegija.—Nor
vegijos užsienio reikalų mi
nistras Halvard Lange 
tvirtino, kad jo ' šalis įstos 
i Šiaurinio Atlanto santar
vę; tai būsiąs ‘Norvegijai 
“užtikrinimas prieš Sovie
tus.” Lange neseniai sugrį
žo iš Washington©; kur: 
Trumano valdžia užtikrino 
“medžiaginę” paramą Nor-
vegijai.)

Turkija ir Graikija Vado
vauja Viduržemio Blokui
London. — Graikijos mo

narcho - fašistų užsieninis 
ministr. Konstantinas Tsal- 
daris tarėsi su Anglijos 
užsienio reikalų ministru 
Bevinu,,kaip sudaryt Vi
duržemio Jūros kraštų ka
rinę sąjungą prieš Sovie
tus.

Tuo pat klausimu Tsal- 
daris kalbėjosi su užsieni-

PEIPING - KINŲ LIAUDIES 
VALDŽIOS SOSTINE

vo sudaryta pernai vasarą.
Nanking, Kinija. — Tau

tininkų valdžia siunčia ne
oficialius pasiuntinius į 
Peipingą dėl taikos derybų 
su komunistais - liaudinin
kais. — ‘ •

SOVIETAI PASIRUOŠĖ 
ATMUŠT UŽPUOLIKUS,. 
PAREIŠKĖ BULGANINAS
Minint Sovietų Armijos 31 Metų Sukaktį, Karinių Jėgų 
Ministras Sakė, Amerika Mojasi Užviešpataut Pasaulį

niu Francijos ministru Ro
bertu Schumann Paryžiu
je ir su “socialistu” Belgi
jos premjeru „P. H. Spaaku. 
Slaptuose jų pokalbiuose 
dalyvavo ir Turkijos užsie
ninis ministras Necmeddin 
Sadak.

Viduržemio < Jūros san
tarvės sumanytojai esą 
Graikijos ir Turkijos valdo
vai. Vakarų Europos poli
tikieriai sveikina tą planą.

Sovietai Reikalauja Grąžint 3 Kravčenko 
Liudytojus Kaip Karinius Kriminalistus

'New Yorko valstijos guber
natorius Thomas E. Dewey 
pasimojo pakelti . piliečiams 
taksus už pajamas.

• Atrodo juokinga: tuomet, 
kai USA Kongrese republiko-- 
nai stoja piestu prieš prezk 
dento Trumano' sumanymą 
pakelti piliečiams taksus, re- 
publikonas gubernatoarius ke
lia taksus šioje valstijoje!

Dėl to p. gubernatoriaus žy
gio sukilo niūjorkiškiai repu-, 
blikonai. Ar jam pavyks juos 
nuraminti, parodys netolima 
ateitis.

Kanada Priglaudė 
Francijos Išdaviką

Montreal. —■ Aukštesny
sis Kanados teismas panai
kino valdžios įsakymą de- 
portuot Francijon grafą 
Jacques D. de Bernonville 
ir nusprendė dupti jam Ka
nadoj prieglaudą, kaip “po
litiniam pabėgėliui.”

Francijos teismas yra už 
akių nusęnerkęs buvusį pul
kininką de Bernonville mir
ti už behdradarbiavimą su 
naciais Įsiveržėliais x karo 
metu.

De Bernonville yra ap- 
gavingąi įvažiavęs Kana* 
don. Jeigu jis būtų sugrą
žintas Francijon, gal taptų 
sušaudytas.

Teismas leido pasilikti 
Kanadoj ir' jo pačiai su 
dviem dukterim.

Politikieriavimas 
Kongrese dėl Pensijų 
Kary .Veteranams

Washington. — Kongreso 
nariai iš pietinių valstijų 
manevruoja padaryt įstaty
mu demokrato John E. 
Rankino sumanymą dėl se
natvės pensijų veteranams, 

[tarnavusiems ginkluotose 
jėgose abiejuose pasauli
niuose karuose.

Rankinas siūlo mokėti po 
$90 pensijų visiems vetera
nams, sulaukusiems 65 me
tu amžiaus.

Demokratas kongresma- 
nas E. E. Cox iš Georgijos 
valstijos atvirai sako, jog 
tas pasiūlymas padės pieti
niams demokratams laimė
ti sekamus kongresinius 
rinkimu^. „Jiems pirmojoj 
vietoj rūpi balsų • gaudy
mas.

Prez. Trumano 'valdžia 
priešinasi kokiom veteranų 
pensijom; esą, jos ilgainiui 
lėšuotų iki 7 bilionų dole
rių per metus.

Pasiūlymo rėmėjai pri
mena, kiek bilionų lėšuoja 
Mar^iallo-Trumano planas 
vakarinei Europai stiprinti 
prieš komunizmą.

Patayžius. — Trys Vik
toro Kravčenko pastatyti 
liudytojai, pabėgėliai so
vietiniai piliečiai, yra na
ciški kariniai piktadariai, 
sako Sovietų atstovybė Pa
ryžiuje ir rėikalauja tuo
jau perduot juos • Sovietų 
Sąjungai teisti.

Kravčenko yra pabėgęs 
iš mūšių sovietiniame karo 
fronte. Paskui atsidūręs 
Amerikoje, Kravčenko iš
leido niekinančią Sovietus 
knygą.

Vienąs francūzų literatū
ros laikraštis tvirtino, jog 
Kravčenko per mažai gra- 
motnas; todėl jam kas ki
tas parašęs tą knygą. Krav
čenko-už tokį tvirtinimą ir 
patraukė tą laikraštį teis
man, kaip už “apšmeiži
mą.”,

Trys Sovietų reikalauja
mi kariniai kriminalistai 
yra Ivan Krevsun, Michai] 
Passečhik ir Nikolai Anto
nov.

Krevsun buvo 
darų agentas 
karo metu ir 
dalyvavo nužudyme 118 so
vietinių piliečių.

Passečnik ir Antonov da
lyvavo įsiveržėlių vokiečių 
valdyboje Dnepropetrovsk© 
mieste. Jiedu drauge su na
ciais išžuclė daug miesto 
gyventojų, pasisavino nu
žudytųjų turtą ir išdavė 
nacių žandarams tam tikrą 
skaičių sovietinių piliečių.

Antonov taip pat buvo 
vokiečių šnipų organizaci
jos narys.

Kravčenko advokatai krei
piasi į Francijos valdžią, 
kad tu “svietku” neišduotu 
Sovietams. Jie taipgi keti
na šauktis į Jungtines Tau
tas, kad neleistų jų prie
varta grąžint į Sovietų Są
jungą.

Maskva. — Maršalas Ni-, 
kolajus A. Bulganinas, So
vietų ginkluotų jėgų minis
tras pareiškė, jog sovieti
niai kovūnai privalo visuo
met būti pasiruošę mū
šiams, kadangi “Jungtinės 
Valstijos veda užpuolimo 
politiką.”

Kalbėdamas 31 metų su
kaktyje nuo Sovietų Armi
jos įkūrimo, Bulganinas sa
kė:

Valdinė Komisija 
Užgynė ir Ramius • 
Boikoto Pikietus

Rytoj, vasario 25 dieną, 
prasideda dienraščio Laisvės

Paliuosuotas Kuhn, Buvęs 
Amerikinių Nacių Vadas

Munich, Vokietija., — Vo
kiečių 
paleido 
Kuhna, 
nacių 
vadą.

Pirmesnis vokiečių nuna- 
cinimo teismas buvo skyręs 
Kuhnui 10 metų kalėti kaip 
žymiam naciui. Tik pusan-

apeliacijos teismas 
iš kalėjimo Fritzą 

buvusį Amerikos 
B undo (sąjungos)

PROTESTUOJA, KAD AMERIKONAI UŽDARO 
SOVIETU KOMISIJA 1ŠVIETINTIEMS

Berlin. — Karinė Sovie
tų valdyba Vokietijoje už
protestavo, kad generolas 
Lucius' Clay, karinis ame
rikonų gubernatorius, įsakė 
atšaukti iš amerikinio ruož
to sovietinę pasiuntinybę 
dėk išvietintųjų grąžinimo 
namo. '

Gen. Clay tvirtino, kad 
telikę tiktai apie 13,000 iš- 
vietiritų sovietinių piliečių 
amerikinėje Vokietijos da-

Anglų - amerikonų užim
toj vakarinėj Vokieti jd j 
yra 944,200 bedarbių.

me, Kuhn dabar paliuosuo
tas ir žada bandyt atgauti 
amerikinę pilietybę.

1943 metais buvo atimta 
Kuhnui amerikinė pilietybė
ir jis deportuotas Vokieti- są palaikyt Tafto-Hartley 

trų metų ištupėjęs kalėji-jjon karo pabaigoj. įstatymą. prieš unijas.

Varšava. — Ištremta iš 
Sovietų Sąjungos, kaip šni
pė, amerikone 'laikraštinin
ke Anna Louise Strung iš
lėkė iš Varšavos į Paryžių.

ORAS., Giedra, šiltoka.

bazaras.
Darykime viską, kad jis bū

tų pasekmingiausias iš visų 
bazarų, įvykusių Brooklyne!

lyje ir jie, girdi, nenorį 
grįžt į Sovietu Sąjungą.

i " ,

O karinė Sovietų vy
riausybė skaičiuoja, kad 
dar tebelaikoma daugiau 
kaip 100 tūkst. tokių iš
vietintųjų amerikiniame 
ruožte.

Anot generolo, Clay, ame
rikonai jau sugrąžinę 1,- 
043,652 sovietinius pilie
čius.

KINŲ TAUTININKAI 
ŽUDO STREIKIERIUS

Nanking, Kinija. — Ki
nų komunistų radijas kar
čiai .pasmerkė tautininkus, 
kurie nužudė tris auto-busų 
streikierius Šanghajuj.

Washing ton. — Anglies 
kompanijos ragina Kongre-

įstatymą, prieš unijas.

Washington. — Valdinė 
darbo santykių komisija 
trim balsais prieš du už- 
gyrė Tafto - Hartley’o įsta
tymo posmą, kuris uždrau
džia antrinius streiko pi
kietus, nors.ir ramius. ’

Kuomet dailidės, Darbo 
Federacijos unijistai, strei
kavo Kansas ; City prieš 
Wadsworth 'statybos kom
paniją, kontraktoriai Klas
sen ir Hodgson pirko me
džiagas iš tos kompanijos; 
tad streikieriąi pikietavo ir 
kontraktorius. Kartu pikie- 
tininkai nešė iškabas, šau
kiančias susilaikyt nuo biz
nio su jais.

Valdinės komisijos dau
guma atrado, kad tai bu
vęs antrinis boikoto pikie- 
tas, užgintas Tafto-Hart- 
ley’o įstatymo.

----------------Ar---------

Pasmerkė Ouilla už
Prastą Phila. Sutartį

Philadelphia. — Vykdo
moji Taryba CIO Važiuo- 
tės Darbininkų 
234-to skyriaus 
balsų pasmerkė

pirmininką Mike

Unįjos 
dauguma 
gene ralį

unijos
Quill’a ir vietinio skyriaus 
pirmininką Andrew Kao
liną* už jųdviejų įpirštą 
prastą sutartį su Philadel- 
phijos Transportacijos kom

panija.
Darbininkai reikalavo pa

kelt algą 20 centų valandai. 
Quill ir Kaelin, po 10 dienų 
visuotino važiuotos streiko, 
susiderėjo su kompanija, 
kad alga būtų pakelta tik 8 
centais valandai.

Amerikos Atstovo Maskvoj Buvusi Padėjėja Kaltina 
Jį Už Juodąją Rinką ir Šnipavimą prieš Sovietus

Maskva. — Buvusioji 
Amerikos ambasados rašti
ninkė Annabelle Bucar pa
rašė knygelę “Tiesa apie 
Amerikos , Diplomatus.” 
Knygelėje jinai kaltina A- 
merikos ambasadorių Wal- 
terį Bedell Smithą kaip 
juodosios rinkos verslinin- 

!ką ir karinių šnipų vadą 
prieš Sovietų Sąjungą.

Amerikone Annabelle Bu-

car, gimusi Clairton, Penn- 
sylvanijoj, jau pirm vienų 
mėtų apleido tarnybą ame
rikinėje ambasadoje, kur ji 
buvo ’ Jungtinių Valstijų 
Žinių Skyriaus pareigūnė.

Annabelle^ savo knygelė
je, tarp kitko, ! tvirtina, 
kad: .

Griežtas prieš - sovietinis 
sparnas valstybės depart- 
mente Washingtone sten-

$

karą prieš

ambasados 
pardavinėt 

auksinius 
fontanines

giasi iššaukti 
Sovietus.

Ambasad. _ Bedell Smith 
liepė x rusams 
tarnautojams 
juodojoj,■ rinkoj 
Sjnitho pinigus,
plunksnas, cigaretus, dra- 
bužius ir laikrodėlius.

Amerikos atstovai, 
ždami namo, išsiveža de
šimčių tūkstančių dolerių

M

Čir 
♦į/N '•įso

kūri-vertus meno - , dailės 
nius, įgytus juodojoje rin
koje.

(Ambasadorius Bedell 
Smifh dabar gydosi ligoni
nėje arti Washingtono. Ji
sai sako, jog tie kaltinimai 
prieš jį yra “visai be pa
mato.”)

grį- San Francisco. —- 10 nuo
šimčių darbininkų čia ne
turi darbo.

LAISVE—LIBERTY
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— Valdantieji Jungtinių 
Valstijų rateliai mojasi 
ginklų jėga užviešpataut 
pasaulį; jie veda užpuoli
mo politiką, gręsiančią už- 
kurt naują kąrą.

Tuo tarpu Sovietų Są
junga sėkmingai vykdo pla
ną savo ūkiui išvystyti ir 
ryžtingai stengiasi įkūnyti 
nuolatinę demokratinę tai
ką visame pasaulyje.

Ginkluotos Sovietų jėgos • 
tokiose sąlygose turi būti 
nuolat ir pilnai pasiruošu- • 
sios kovai. ' ‘

Sovietų žmonės gali pasi
tikėti, jog mūsų armija, 
oro jėgos' ir laivynas bu
driai sergės socialistinę sa
vo tėvynę.

Generolas S. S. Šatilovas, 
politinės ginkluotų jėgų 
tarybos direktorius, sakė 
per Maskvos radiją: ’ , ■

— Jau ankstyvomis savo 
dienomis Sovietų Armija 
supliekė įsiveržėlių govėdas 
iš ketųjrioliko^ valstybių; 
tarp kurių buvo Anglį 
Jungtinės Valstijos,’ yo-» 
kietija, Japonija ir kt.

Kada Vokietija 1941 m.. 
užpuolė Sovietų Sąjungą, 
tai vien sovietinės armijos ’• 
per trejus metus kovėsi be 
karinės paramos iš talki- 
ninku pusės, kurie tyčia • 
atidėliojo antrojo fronto į 
atidarymą.

Sovietų komunistų laik
raštis Pravda rašo:

—Jungtinės Valstijos da
bar stovi tokioj pat grasi
nančio! karinėj pozicijoj, 
kurioj buvo Vokietija ir 
Japonija pirm Antrojo pa
saulinio karo iššaukimo.

Varšava. — Lenkijos 
spauda įspėja, kad “kata
strofiškai žlugs” kariniai 
Jungtinių Valstijų sąmok
slai su Anglija prieš Sovie-i x 
tų Sąjungą. Lenkų laikraš
čiai sveikino sovietinę ar
miją kaip tautų laisvintoją.

Palmiro Togliatti Smerkia 
Karinę Popiežiaus Politiką

Komu- 
Palrni- 
karinę 
Rašy-

Roma. — Italijos 
nistų Partijos vadas 
ro Togliatti smerkė 
popiežiaus politiką, 
damas partijinėje spaudo
je, Togliatti sakė, jog po
piežius kursto vakarines 
šalis susidėti į naują 
“šventąją sąjungą” karui 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
prieš demokratinius jos 
kaimynus.

Popiežius, taipgi pasitiki 
atomine bomba, kaip pa
stebėjo Togliatti. Jis užgin
čijo popiežiaus tvirtinimą, 
būk komunistai vedą bedie-

jai sunaikinti.

i

Peiping. — Kinų liaudi
ninkai per pusę metų su
naikino 1,690,000 tautinin
kų kariuomenes.

I
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, ‘ Prašome Bazaran.
Tradicinis mūsų dienraščio bazaras prasidės š. -m. 

vasario 25 dienų, Liberty Auditorijoje, Richmond Hill, 
N. Y. Jis tęsis per tris vakarus.

Mūsų bazaras, kaip ir kiekvieną dienraščiui pramoga, 
turi didžiulės reikšmės, didžiulės svarbos. Juo daugiau 
žmonių atsilanko į bazarą, tuo. yra didesnė moralė ir 
medžiaginė dienraščiui paspirtis.

Bazaras yra tokia pramoga, prie kurios galima visaip 
prisidėti: dalyvaujant asmeniškai ir paaukojant jam ko
kių daiktų bei piniginių dovanų.

Tie, kurie dalyvauja asmeniškai, — yra bendrai viso
kių daiktų pirkikai, o tie, kurie jame nedalyvauja, gali 
tų daiktų bazarui suteikti.

Kviečiame mūsų skaitytojus visaip dalyvauti šiame 
tradiciniame dienraščio parengime ir padėti savo dien
raščiui verstis.

• Antroji Tarptautinė Konferencija Taikai 
Palaikyti. 

• y

Liūdėti, sielotis dėl neatsakingųjų gaivalų šūkalojimų 
už naują pasaulinį karą neverta. Prieš karo ruošėjus 
mums tenka atsistoti ir tarti toks tvirtas žodis, kokį tik 
tegalime pasakyti. * ,

Taip ir yra daroma.
Tuomet, kai visoki karo provokatoriai šūkaloja, sielo

jasi, rėkia dėl trečiojo pasaulinio karo, pasaulio rinkti- 
niausi žmonės — vyrai ir moterys — organizuojasi, ta
riasi ir reiškia savo balsą už taiką.

Tarp taiką mylinčiųjų žmonių, dėl jos palaikymo besi
darbuojančių žmonių mes matome ne tik darbininkus, 
valstiečius, farmerius, ne tik žmoniškesnius valstybinius 
pareigūnus, — mes matome .ir mokslininkus, meninin
kus, rašytojus, švietėjus.

Praėjusiais metais Lenkijoje, Wroclawo mieste, įvyko 
-pirmas pokarinis- tarptaufinis mokslininkų, menininkų ir 
rašytojų suvažiavimas tarimuisi dėl taikos palaikymo, 
dėl'žmoniškesnio sugyvenimo visiems.

Šiemet įvyks antras toks suvažiavimas — antras, bet, 
; atrodo, didesnis už pernykštį.

Šiemet toks suvažiavimas šaukiamas Amerikoje, mū
sų didmiestyje, New Yorko mieste.

Šį suvažiavimą, kaip skaitytojas jau bus pastebėjęs, 
šaukia mokslininkų, menininkų ir kitokių • profesionalų 

9 organizacijos nacionalė taryba (National Council of 
Arts, Sciences and Professions). ' ,

Šiam suvažiavimui pritaria, po suvažiavimo šaukimu 
savo vardus ir pavardes padėjo net 400 žymių moksli
ninkų, menininkų ir švietėjų. ' * '

Suvažiavimas žada įvykti š. m. kovo mėnesio 25,. 26 
'ir 27 dd. Waldorf Astoria viešbutyj New Yorke.

Labai smagu, kad mūsų švietėjai ir menininkai, mū
sų mokslininkai ir profesoriai rūpinasi, sielojasi ‘taikos' 
palaikymo .reikalais. Dar smagiau, kad jie daro konkre
čius tam reikalui žygius.

Liaudis tame jų darbe jiems padės!

Kas Kliudo?

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
ATSIRADO SMETONOS 
SOSTO PAVELDeTOJAS

Tūlas laikas atgal smeto- 
nininkų, klerikalų ir men
ševikų spaudoje, buvo pla
čiai kalbama apie “Lietu
vos valstybės kontinuite- 
tą”. Dirvos Karpius prisi
mygęs tvirtino, kad Šimu
tis ir Grigaitis, z kaipo at
stovai ir vadai klerikalų ir 
menševikų^ turi žemai nu- i 
silenkti ir pripažinti Sme
tonos diplomatus. Šitie 
spardėsi ir sake, kad jie 
jokio smetoninio “kontinui- 
teto” niekuomet /nepripa
žins. Bet ilgainiui Smeto
nos diplomatus pripažino — 
Žadeikis, Daužvardiš, Bud
rys tapo “garbingai” pri
pažinti “laetuyos atsto
vais.”

Bet ar gūli būti “vyriau
sybė be galvos”? Karpius 
tvirtino, kad jokiu būdu 
negali. Jeigu pripažįstate 
Smetonos diplomatus, tai | 
turite pripažinti ir Smeto
nos autoritetą. Tiesa, Sme
tonos nebėra, bet jis paliko 
savo sosto paveldėtoją ir 
jūs jo turite klausyti. Ta
čiau ilgai nebuvo sakoma, 
kaip tas paveldėjimo pro
cesas įvyko ir kas 'turi tap
ti Smetonos įpėdiniu. Buvo 
visokių spėliojimų. Smeto- 
nininkai vis laikė slaptybė
je.

Dabar viską sužinome. 
Atsirado Smetonos sosto 
paveldėtojas. Jis ne tik vie
šai pasiskelbia, bet parodo 
ir tuos procesus, kuriais 
bėgdamas iš Lietuvos Sme
tona naskyrė savo įpėdinį.

Nežinia, kaip dabar tei- 
sinsis klerikalai ir menševi
kai, kodėl jie taip užsispy
rusiai nenorėjo smetoninio 
kontinuiteto pilnai pripa
žinti ir svietui aiškino, kod 
jų Lietuva, kai jie joje už
viešpataus, bus laisva nuo 
smetonizmo.

Tai kas per vienas tas 
Smetonos sosto naveldeto- 
ias? Ogi niekas kitas, kaip 
Smetonos ištikimas bičiulis 
Stasys Lozoraitis, Smeto
nos agentas Fra'ncūzijpie. 
Jis pasikvietė pabėgėlių 
laikraščio Minties kores
pondentą ir pasikalbėjimo 
formoje atidengė ne tik vi
sas “slaptvbes”, bet ir savo 
didelę širdį! Tik jis ir tik 
jis vienas esąs tiesotas 
tuvos “prezidentas” ir 
jo vieno turį klausyti

; “Lietuvos diplomatai”, 
nas /Sadeikis, tuo būdu, 
tik jo paslas ir turi jo 
sakymų klausyti.

Štai Lozoraičio pasikal-

Lie- 
tik 
visi 
Po- 
yra 
pri-

Atsimename, prezidentinėje rinkimų kampanijoje pre-į gįaj Lozoraičio pasikal- 
zidentas Trumanas ir tūli kiti demokratai, važinėdami bėjimas su Minties kores- 
po visą šalį su propaganda, skundėsi dėl to, kodėl pas I 
mus nėra taip, kaip turėtų būti. Prezidentas, atsimena-į 
me, dėl mūsų gyvenime trūkumų vyriausiai kaltino! 
80-tąjį Kongresą, kuriame republikonai turėjo daugu
mą savo atstovų. ’

— Išrinkit mane prezidentu, išrinkit daugumą demo
kratų į 81-mąjį Kongresą ir mes atliksime tokių darbų, 
kuriais gėrėsis visa tauta. . ' - •

Šitaip, daug maž, visur kalbėjo prezidentas Trumanas 
jr jo partijos propagandistai agitatoriai.

Amerikos žmonės išrinko Trumaną prezidento parei
goms, jie išrinko daugumą demokratų į 81-mąjį Kon
gresą. Na, ir kas darosi? Ką matome?

Štai, jau antras mėnuo baigiasi, kai 81-masis Kon
gresas posėdžiauja. Ką. gi jis teigiamo per tą laikotarpį 
atliko? ’ ' C

Iš tikrųjų, jis per šiuodu mėnesiu nieko ryškesnio ne
padarė.

Jis neatšaukė Taft-Hartley įstatymo, jis nepravedė 
Civilinių Teisių reikale jokio įstatymo, — jis .net ne
pravedė Senate reformų, kurios leistų pravesti civilinių 
teisių klausimu kokį nors federalinį-įstatymą. Kongre
sas kol kas gali tik tuo pasididžiuoti, kad paliko Ne- 
Amerikinį Komitetą, kurio žmonės nenori, kurio lik
vidavimui žmonės rinko kongresmanus.

Nuomų kontrolės klausimu Kongresas dar nieko ne-
; nepadarė jis dar nieko nei bendru pragyveni-] 

žmonėms palengvinimo klausimu.
r n o rr-5 rlril iriem Ir. Iznlfac ? •

pondentu:
Korespond e n t a s : Kiek 

mums žinoma, Tamsta turi 
paskutiniojo Prezidento a. a. 
Antano Smetonos 

"•pavedima 
publikos 
gas, arba 
tų akta?

formalų 
laikinai eiti Res-

Prezidento parei- 
vadinama Kybar- 
Gal galėtum apie

šį aktą plačiau paaiškinti?
Lozoraitis: A* a. Respubli

kos Prezidentas Smetona yra 
pasirašęs du aktu. Vienu jų 
jis paskyrė mane Ministeriu 
Pirmininku, kitu aktu pave
dė man jį (prezidentą) pa
vaduoti.

Mūsų valdžios įstaigų sa
vitarpiniame susirašinėjime 
kalbami aktai buvo 
ti Kybartų .aktais, 
jų davimo vieta 
Kybartai. ’■

Korespondentas;
Kybartų aktai turi
ridinį pagrindą ir kokia kon
stitucija jie remiasi?

pavadin- 
nes kaip 
figūruoja

Ar šie
pilną ju-

mo

Dabar 
Dabai

Lozoraitis: Aktai yra 
sėti' ir turi galios. Jie

savuosius, 
ratifikuo-

tei- 
yra 

pagrįsti konstitucijos straips
niais 97 ir 71? ^būtent, 4938 
metu konstitucijos, kuri bu
vo ir tebėra galioje ir kurios' 
pagrindu Lietuva, per kom
petentingus tam dalykui 
valstybės organus, palaike 

. diplomatinius santykius su 
užsieniu, priimdama sveti
mus diplomatinius atstovus, 
akredituodama 
pasirašydama bei
dama tarptautines sutartis.

Korespondentas: Kiek turi 
pagrindo tremtinių spaudos 
tvirtinimai, kad Kybartų ak
tai yra niekingi vien del to, 
kad jie remiasi 1938 metų 
konstitucija ?

• Lozoraitis: Tokie tvirtini
mai neturi pagrindo; be to, 
jie tiek • teisingi, tiek politi
niai yra kenksmingi Lietuvos 
bylai.

Einant tokių tvirtinimų lo
gika, būtų taip pat niekingi 
aktai, kuriais 1939 ■ metais 
buvo paskirti' K. Bizauskas, 
krikščionis demokratas, Min. 
Pirmininko Pavaduotoju, L. 
Bistras, krikščionis demokra
tas — švietimo Ministeriu, 
prof. Krikščiūnas, valstietis 
liaudininkas, žemės Ūkio Mi
nisteriu. O juk tie 
paskyrimus priėmė 
pareigas ėjo. Tokia 
gika tektų pasakyti,
mūsų Įgalioti Ministerial, ku
rie buvo paskirti Prezidento 
aktais, paremtais 1938 me
tų konstitucija, ir kurie šian
dien tebėra atitinkamų sveti
mų vyriausybių 
mi, nėra 
stovai, 
siekia tų

žmonės
ir savo
i

pat lo-
esą tie

pripažįsta- 
toisėti Lietuvos at- 
Ar šitokių1 išvadų 
t virti n imu a u to r i a i ?

/

aišku, kaip ant 
Turime smetoninį

Viskas, 
delno.
kontinuitetą, turime Lietu
vos ne tik prezidentą, bet 
ir ministrų pirmininką po
no Lozoraičio ypatoje. Te- 

I gul tai žino ir gerbia visas 
lietuviškasis svietas. Turi 
tai pripažinti ne tjk VLIK- 
as, ne tik Krupavičius ir 
Sidzikauskas, bet ir Ame
rikos Lietuvių Taryba su 
Šimučių, Grigaičiu ir Vai- 
dyla. KaS liečia Dirvos 
Rastenį ir Vienybės Tys- 
liavą, tai jie, kaip ir Kar
pius, seni Smetonos kama- 
rotai. Jiemą Smetonos įpė
dinio žųdis yra dievo žodis.

Dabar trūksta tik vieno 
dalyko, atseit, tos vargšės 
Lietuvos. iYra prezidentas, 
yra ministrų pirminirikas, 
yra ministrai, yra diploma
tui ir pagaliau yra jų bat- 
laižiai, bet nėra Lietuvos! 
Lietuva' ir jos žmonės sau 
gražiai žygiuoja pirmyn 
naujuoju gyvenimo keliu. 
Jai nei-šilta, nei šalta, kai 
Krupavičiai, Lozoraičiai, 
Žadeikiai, Šimučiai, Grigai
čiai, Rasteniai ir Tysliavos 
bąrasi ir tituluojasi.

Kas liečia mus, tai mums 
tik gaila, kad Amerikoje 
atsiranda tokių lietuvių, 
kurie tiems apgavikams pa
tiki ir laikas nuo laiko juos 
paremia savo suhkiai 
dirbtais doleriais. ,

uz-

Dir-

ŠLIAUŽIAI IR 
SKORPIJONAI

L. Prūseika rašo:
Pasiskaitykite, ką B.

meikis, smetoninlnkas, rašo 
“Dirvoje”:

“šiandien prasidėjo ka
ras. Mūsų kepurės ėmė 
skraidyti ore ir visi suklego
me lyg žąsų būrys. Atsirado 
nių. Pagreitėjo mūsų žings- 
kalbos,, džiaugsmo ir svajo- 
niai, kraujas ėmė smarkiau 
tekėti ir iš karto pasikeitė-

tinti republikonų partijos. Dabar jis turės kaltinti savo . J * * '■ v* 1 11 j ■■ j • j • • •• . • • '
Atsiminkime: jqks svarbesnis “Trumano dalyboskalti dėl to ne republikonai, bet demokratai

nei prezidentas Trumanas jau nebegalės kai-punktas šiame Kongrese- dar nebuvo, pravestas

me kūnu ir dvasia... Be
laukdami traukinio, suėjo
me į laukiamąją salę. Čia 
pilnu balsu griežė radijas 
karinius maršus ir kartojo 
Goebbelso kalbą. . . Mes 
linksmais veidais, patenkinti 
ir laimingi, kaip niekados,] 
užėmę didelį stalą, užsakėme] 
alaus ir klausydami radijo! 
žinių su džiaugsmu svajojo- į 
me apie pirmiausius mūsų į 
sugrįžimo žingsnius Lietu- i 
voj.”

Taip rašo Dirmeikis apie i

tą birželio mėnesį 1941 me
tų, kada hitlerinės gaujos 
įsiveržė Lietuvon. Jis ir jo 
kamarotai tuomet buvo Ka
raliaučiuj, kur juoš iš anksto 
atgabeno hitlerininkai. Jie 
buvo priskirti prie vokiečių 
kariuomenės. Tą dieną juos 
išvežė į Tilžę ir aprūpino 
uniformomis. (“Dirva” Nr. 
2).

Koks ciniškai atviras prisi
pažinimas, kad ta gauja 
sveikino hitlerininkų invazi
ją, kaipo laimės ir džiaugs
mo dieną!

Ir tos rūšies šliaužliai ir 
skorpijonai šiandien Ameri
koje dedasi Lietuvos patrio
tais! Biau.ru.

Aukos Civilinių Teisių 
Kongresui per Lietuvių 

Komitetą

su-
su-

Wiskort, 
V. Grai- 
Po 25c.: 
Jennege-

užvedė priešGardellaDanny
New York Giants civilinio ieš
kinio bylą, reikalauja $300,- 
000. Jausdamasis negaunąs 
mokesties tiek, kiek jis turė
tų gauti, Gardella iš Giants 
nuėjo žaisti basebole meksi
kiečių lygai. Už tai jį base- 
bolės komisionierius Happy 
Chandler suspendavo pen
kiems metams einant nuosta
tu, kad žaidėjas turįs pasilik
ti “rezerve" to klubo * iki jį 
oficialiai / atleis. Ta -byla dėl 
to yra ir išbandymu teisėtumo 

to nuostato.,

Neperseniai buvo išsiųstos 
blankos lietuvių organizaci
joms ir pavietpams. Dabar 
gauname atsiliepimų — ne
blogų atsiliepimų, prašome 
pasiskaityti:

• Philadelphia, Pa.
“Gerbiamieji: Aukos, 

rinktos ALDLD 10 kuopos
sirinkime, Civilinių Teisių Gy
nimui —kuopa aukavo iš sa
vo iždo $15. Pavieniai: J. ir 
E. Bekampiai $2. Po $1 į Ur
bienė, Walski, P. Degutienė, 
Shapranauskicnė, Walantiene, 
Misikonienė, R. Merkis, Pau- 
liukaitis, '.Valant, A* Griciū- 
nienč, Kovalchuk, Vogoniehė, 
Vasiliauskas, Patten, Teofilė 
StankJenė, K. Žilinskas, A- 
braitiefiė ir Pąliepie’nė. Viso 
$35. Draugiškai, J. Bekam
pis, Merchantville, N. J.”

New Britain, Conn.
“Gerbiamieji: Čia randate 

čekį vertės $5, nuo LDS 108 
kp. Auka dėl Ciyil Rights 
Songresš organizacijai, kuri 
gina 12 apkaltintųjų iv sykiu 
bando išvaduoti iš “namų 
nevalios” šalies demokratiją. 
Draugiškai, V. J. Valley.”

Pittsburgh, Pa.
“Draugai: Prisiunčru čekį 

sumoje $40.10, tai yra aukos 
j Civilių Teisių Apsigynimo 
Fondą. Aukos buvo surink
tos per Lietuvių Moterų Ajf- 
švietos Klubo susirinkimą — 
$16.10. Susirinkime pasikal
bėjimui su drg. Prūseika, buvo 
surinkta $24. Aukoja sekami: 
(surinkta per dr. Baltrušaitie
nę) — Liet. Moterų Apšvie
tus Klubas, $5. Po $1: Ka- 
ževičienė, Mauragienė, Kar- 
sokienė, Bagužienė, Rudienė, 
Kudienė, Baltrušaitienė. Ur- 
manienė, 75c. Karsokas, 60c. 
Po 50c.: Armalienė, -Leonienė, 
Jablonskienė, Šimkienė, «azi- 
mirienė. Mačeįkienė, 25c. Vi
so $16*10.

Po $5: J. Miliauskas, J. 
Purtikas. J. Briedjs, $3. Po 
$1: F. Imbras, J. Kazlauskas,, 
D. P. Lekavičius, J. Yablons- 
kis, J. Mažiukna, J. Kveda
ras, A. Pipiras, W. Doneras, 
J. Molokas, S« Orda, J. La
banauskas. Draugiškai,. J. W. 
Mažiukna.” 

« i
. Miami, Fla.

“Gerbiama Drauge: Pri- 
siunčiu money-orderį sumoje 
$25, auka nuo LLD 75 kp. 
Toliau prisiųsiu (daugiau. 
Draugiškai, E. K. Sliekienė.” 

/ E St. Louis, Ill.
‘'Gerbiama: Grąžinu Civi

linių Teisių Kongreso blanką 
su aūkomiSi Viso $67.50. Tu
rime viltį kad' ant progresy
vių antpuolis bus atmuštas. 
Pinigų gauta nuo: Po $10: 
J„ ir M. Daujotai, Adam Pe
ters,x Joe Bendix, LPBD Klu
bas, LDS 92 kp. Po $5: Ag
nes’ Alites, John Tenikait. S. 
Petchulat, $3. -Louis Burnis 
(Missouri), $2. Po $1; J. 
kalauskas, P. Rimkus. V&. 
lasius, 50c*-—Su pagarba, 
J. Daujotas.” i

Rochester, N. Y.

visokių tarimų, .viskas 
stovi. Apart kitų rei- 
buvo įnešta, kad reikia 
pagelbėti 12-kai darbi- 
vadų, kurie dabar yra 

Aukavo sekanti:

Po $1: Paul Cas- 
žilinskas, '’Rožė

Paulina Sidwick, P. Bogailis- 
kis. Dorothy Valtienė, 75c. 
Po 50c.: R. Barauskas, George 
Liaukis, Tony Pauža, Charles 
Simaitis, W. L* Alenor, Friend, 
•Mary Sass, Fred 
Mrs* ’Barsdaįtienė, 
bus,* Leo Vaišnoras. 
Daugel ly, Dorothy
lin, Domicėlė Valtis;-Mrs. Pa
lapine, Mrs. Šeimom Viso 
$12. Draugiškai, D: Vaitas.”

Gilberton, Pa.

“Gerbiamieji: Mes turėjome 
'susirinkimą Vytauto Kapinių. 
Buvo 
gerai 
kalų, 
aukų, 
ninku
areštuoti.
Bronius Zalanka, $2* Petras 
Urbonas, .$1.50. Po $1 : Jo
nas Paulikonis, Kastantas Pet- 
kauskaš. Kastantas Danielius, 
50c. % \iso $6. Nors maža au
ka ,bet kiekvienas centas pa
gelbsti atmušti neprietelius. 
Draugiškai, Peter Urbonas.”

Newark, N. J.
“Gerb. L. K—-te : Įvykusia

me LDS 8 kp. susirinkime, 
skaičiau Civilinių Teisių Kon
greso; jūsų atsiųstą laiškutį. 
Laiškas priimtas ir pasidar
bavus dr. J. J* Kaškiaučiui,. 
pavyko surinkti $30.

Surinkta: Dr. J. J. Kaškiau- 
čius, '$10. 
per, Jonas
Dolinskienė, Augustas Plitni- 
kas. Julius
Zytkienė^, Walter Simon, Jur
giu Miškeliūnas, Jonas Kunic- 
kas. Ch. Anuškis, Ant. Kaza
kevičius, Ona Kasperienė, Ona 
Kazakevičienė, Agnė Neima
nienė, M. Mčkionis, Tadas 
Kaškiaučius, Katrė Stelmokie- 
nė, Katrė Žukauskienė, J. V. 
Casper, V. Miškeliūnienė. — 
Draugiškai, V. J. Casper.”

Harrison-Kearny, N J.
“Brangi Drauge: Prisiun- 

čiu jums čekį vertės $12.25, 
dėl Civil Rights Congress nuo 
sekamų : Po $5: LDS 168 kp., 
J. Marcinkevičius. A. Kaziu- 
kaitis, >$P.-25. S. Warpius, $1. 
Viso $12.25. . Draugiškai, F. 
Shimkienė.”

Camden, N. J
“Gerb. Drauge : 

siunčiu $25., pinigus 
ALDLD 133 kp. dėl
mo 12 kankinių, kurje dabar 
yra kankinamij Pirmiau mes 
aukaudavom per Philadelphi- 
jos skyrių, bet kadangi susi
tvėrė Lietuvių skyrius, tai 
siunčiame per jus, pasitikėda
mi, kad sunaudosite taip, kad 
atneštų geriausius .vaisius. Su 
(jraugiškais -linkėjimais, Wm. 
Patten, sekr.” >-

Moline, 111.
“Drauge: čįą randate $6. 

Tai bus nuo: LDS 132 kp., 
$3. K; Yuška, $2 ir A. Trep- 
kus, $1* Draugiškai, A. Trep- 
kus.”

Druseika, Uršulė

Čia pri- 
p as k y re 
apgyni-

Mi-
Mi-

blan-
ką, Aukavo sekamai: Po $1 
j/Stanley, Mrs. P. Balzarienė

Racinc, \4Gs.
“Drauge: Grąžinu »blanką 

su $12.50. Aukavo: Po' $5: 
Charles Kiselis, Granma Julia.

Barbara Miliūnienė, $2.50. 
Draugiškai, 'C. Kiselis.” 1
Nuo Pavienių Gauta. Sekamai;

Nuo gerų rėmėjų iš Lowell, 
Mass., $38.

Po $25: LDS 1^2 kp., (per 
J. Miliauską), McKees Rocks, 
Pa.; LDS 1-ma apskr*, (per 
P. Baron)/ Brockton, Mass.; 
Emilija SimonaviČienė, Brook
lyn, N. Y.

Nuo parengimo LDS 8 ir 
LLD 4 apskr., (per J. Urbo
ną), Pittsburgh, Pa., $20.

LLD 185 kp., Richmond 
Hill, N. Y., $15.

Nuo gerų rėmėjų, Bedford, 
Mass., $12.20.

Po $10: LDS 13 kp., B’klyn, 
N. Y., ALDLD 57 kp., Cleve
land, Ohio; J. E. Gužas, 
13’kiyn, N. Y.; J. Kraus, Hart, 
Mich.

•Po $5: J. Briedis, Pittsburgh, 
P.; .B. Reklaitienė, Scranton, 
Pa*; Liet. Sūnų Draugystė, 
St. Clair, Pa.; K. BerQkstis, 
.Pittsburgh, Pa.; John Senkus, 
Trossachs, Saąk.. Canada; An-' 
thony ' Lakitsky, Coaldale, 
Pa.; B. G., New York City,

ilgai ne- 
blankas, pasi-

L. Tvaska, Luther, Mich., 
$3.

Gera rėmėja, Coaldale, Pa., 
$2.
^Tai tiek šį kartą. Laukia
me daugiau aukų nuo gerų* 
prieteljų, nes mes išsiuntėme 
labai daug blankų 
laukite, gavę
darbuokite rinkimu aukų. Rei
kalas svarbus ir jūsų nuoširdi 
finansinė parama labai reika
linga. Varde C. T. K-so, Liet. 
Komiteto tariame .didelį ačių' 
viršminėtiem geradėjam.

L. Kavaliauskaitė, 
CT KLiet. Sk. Sekr*

Beje, labai svarbi pastaba! 
Čekius ar money-orderius, iš
rašykite Civil Rights Congress 
vardu ir pasiųskite man seka
mu adresu : 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y.

I

Atstatyti Progimnazijos 
Rūmai 

t

' Baigtas Kidu-Šakiai.
lių progimnazijos rūmų at
statymas. Įrengtos klasės, 
kabinetai, sporto salė; Mie
stelį vėl puoša gražūs rū
mai. ' J. Bracas.

Kaunas. — Veltinių ga
mybos • Cechas įsteigtas 
Kauno tekstilės artelėje 
“Spartuolis.”

Lentpiūve ir lentų džio
vykla įrengta Braziūkų gi
rininkijoje (Šakių apsk?.), 
prie pat kirtavietės.

■HHHMbmEn

Biau.ru


Nuo 1918 Iki 1949 Metų
. Rašo R. Šarmaitis

Stalingrado Mūšis

Okupantais
Vokietijai už
metu .birželio

(Pabaiga)
Lietuvos Liaudies Pergale

1940 metų vasarą Lietu
vos darbo žmonės atsikratė 
neapkenčiamu f a š i stiniu 
smetoniniu jungu. Pirmą
kart po 20 metų komunistų 
partija išėjo iš pogrindžio. 
Ji aktyviai dalyvavo rinki
muose į Liaudies Seimą, 
kurio nutarimu Lietuvoje 
buvo įkurta tarybų valdžia, 
priimta nauja Lietuvos TSR 
Konstitucija. Lietuvos dar
bo žmonės padalino dvari
ninkų ir dąlį buožių žemės 
tarp bežemių ir mažažemių 
valstiečių, įvykdė stambių
jų pramonės bei prekybos 
įmonių, kredito įstaigų, 
stambiųjų namų nacionali
zavimą. Lietuvos Komunis
tų Partijos 5-tasis suvažia
vimas, susirinkęs 1941 me
tų vasario mėnesį Kaune, 
jau turėjo galimybę konsta
tuoti eilę stambių pasieki
mų socialistiškai pertvar
kant Lietuvos liaudie* ūkį 
ir kultūrą.

Kova su
Hitlerinei 

puolus 1941
mūnesį Tarybų Sąjungą ir 
okupavus Lietuvą, komunis
tai, ėmėsi 
partizaninės kovos 
okupantus.
ninkai komunistai ir kom
jaunuoliai pasidarė organi
zatoriais partizanų būrių, 
padariusių nemaža žalos vo
kiškiesiems o k u p antams. 
Šimtai Lietuvos komunistų 
sudarė branduolį Tarybi
nės Armijos lietuviškojo 
junginio, narsiai kovojusio 
tarybiniame — vokiškame 
fronte ir išnešė savo kovos 
vėliavas nuo Oriolo laukų 
ligi Baltijos jūros krantų.

Krašto Atstatymas
Tarybinei Armija! ’išva

davus Lietuvą iš vokiškųjų 
okupantų, komunistų parti
ja ir Tarybų Lietuvos vy
riausybė, broliškosioms ta
rybinėms r e s p u b likoms 
duosniai padedant, sėk
mingai vadovauja darbo 
žmonių kovai dėl priešo su
griautų gimtųjų miestų bei 
kaimų atkūrimo. Respubli
kos Liaudies ūkio atkūri
mas bei išvystymas vyksta 
pagal pęnkmečio planą, ku
rį Lietuvos TSR Aukščiau
siosios .Tarybos sesija pri
ėmė 1946 meti) pavasarį.

Praėjo pusketvirtų kūry
binio kuriamojo darbo me
tų. To darbo rezultatai by
loja didžiules socialistinės 
santvarkos pirmenybes, pa
lyginti su' buržuazine San
tvarka. Tarybų Lietuvoje 
nėra nedarbo, tos nuolatinės 
darbininkų rykštės buržua
zinėje Lietuvoje. Lietuvių 
tautos liaudies ūkis ir kul
tūra vystosi paspartintais 
tempais, kurių niekuomet 
nėra mačiusi
Lietuva. Jau pralenktas 
prieškarinis pramoninės ga
mybos lygis. Palyginti su 
1947 metais, respublikinės, 
pramonės produkcija 1948 
metais padidėjo 34 procen
tais. Trejų penkmečio i^la- 
no metų užduotys įvykdy
tos 105 procentais,

žemės ūkio Laimėjimas
Taip pat sėkmingai vyks

ta respublikos žemės ūkio 
išvystymas. •’ 1948 metais 
pasėlių plotai padidėjo* 5 
procentais, palyginti su 
1947 metais. Lietuvos lau
kuose plačiai įdiegiamos 
technikinės kultūros — li
nai, cukriniai runkeliai ir 
kitos. Žymiai padidėjo gy
vulių skaičius. Žemės ūkis 
kas kart tampa labiau me
chanizuotas. Iš broliškųjų

organizavimo 
prieš 

Seni pogrindi- 

tarybinių respublikų atga
benami traktoriai ir sudė
tingos žemės ūkio mašinos, 
autotransportas ir minera
linės trąšos.

Valstiečiai vis labiau įsi
sąmonina kolektyvinių ūkių 
tvarkymo pirmenybes. Res
publikoje jau yra per 600 
kolektyvinių ūkių.

Laimėjimai respublikos 
pramonės bei žemės ūkio iš
vystyme lydimi nuolatinio 
darbo žmonių materialinio 
bei kultūrinio lygio augimo. 
Apie Lietuvos darbo žmo
nių materialinės būklės pa
gerinimą byloja tas faktas, 
jog 1948 metais Lietuvoje 
gyventojams parduota cuk
raus 2,7 karto daugiau ne
gu 1947 metais, konditeri
jos gaminių — 2,3 karto 
daugiau, muilo — 2,5 kar
to daugiau ir 1.1.

Kultūriniai Laimėjimai,
Dideli yra laimėjimai ir 

lietuvių tautos kultūros iš
vystymo srityje. 1938-39 
mokslo metais buržuazinėje 
Lietuvoje viso buvo 102 
gimnazijos ir progimnazi
jos, kuriose mokėsi 28 tūks
tančių moksleivių. 1948-49 
mokslo metais gimnazijų 
bei progimnazijų skaičius 
Tarybų Lietuvoje siekė 370, 
o moksleivių skaičius padi
dėjo 4 kartus. 12 aukštojo 
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DIENRAŠČIO LAISVES

BAZARAS
Ištisas 3 dienas šokiai, dainų programa,

/

geri valgiai ir gėrimai

t / e

Šeštadienį ir Sekmadienį 40c asmeniui

buržuazinė

LIBERTY
AUDITORIUM

110-06 Atlantic Avenue 
Richmond Hill, N. Y.

Penktadienį1 Dainuos
Aido Choras, vad. Geo. Kazakevičiaus

Šeštadienį Dainuos
Sietyno Choras, vad. Walter Žuko

Penktadienį įžanga 35c,

mokslo' įstaigų dabar mo
kosi per 10.000 studentų — 
trigubai daugiau negu bur
žuazinėje Lietuvoje. Per tą 
laiką kinoteatrų skaičius 
padidėjo nuo 59 iki 174. 
Buržuazinėje Lietuvoje te
buvo tik trys teatrai, Tary
bų Lietuvoje — 13. Sukur
ta Lietuvos .TSR Mokslų 
Akademija su 14 mokslinio 
tyrimo institutų, kurios 
pirma visai nebuvo.

Didžiuliai respublikos 
laimėjimai, vystant liaudies 
ūkį bei kultūrą, suteikė di
delį autoritetą Lietuvos Ko
munistų Partijai. Darbi
ninkai ir darbo valstiečiai 
noriai stoja į komunistų 
partijos eiles. Per paskuti
niuosius 8 metus, t. y. nuo 
5 suvažiavimo, įvykusio 
1941 metų vasario mėnesį, 
Lietuvos Komunistų Parti
jos narių skaičius padidėjo 
10 kartu. C ■—

šakiai. — Lenino ir Sta
lino' biografijas studijuoja 
Šakių statybos kontoros 
darbininkai. Politinio lavi-' 
nimosi ratelį lanko 30 jau
nųjų statybininkų.

Alytuje lankėsi Mariam- 
polės Dramos teatras. Kul
tūros namų scenoje teatro 
kolektyvas pastatė Ostrov- 
skio pjesę “Vėlyvoji mei
lė.”

ir
[vyks

I

Šimtai stambiųjų namų savininkų suvyksta Į Wash- 
ingtoną protestuoti prieš rendų kontrolę. Jų priešaky
je ,su jais randasi ir tie Tulsa, Oklahomos, namų savi
ninkai, kurie, pasinaudodami stoka namų, prieš kele
tą savaičių pradėjo mėtyti iš buto visus rerdauninkus.

ŠTAI LIKIMAS LIETUVAITĖS 
PABĖGĖLES VOKIETIJOJE

Neseniai Hamburgo (Vokie
tijoj) laikraščiai paskelbė šiur
pulingą, žinią apie likimą lie
tuvaitės Uršulės Kenkytės. Da
lykas su mergaite atsitiko to-

Karo laiku Uršulė su ser
gančia motina gyveno Rytinėj 
Prūsijoj. Artinantis karo fron
tui, kaip daugelis, taip ir Ur
šulė su motina pasitraukė i gi
lumą Vokietijos.

Motinos sveikata dar labiau

\

Rašo
1943 metų vasario mėn. Į 

2 dieną Tarybinės Armijos 
kariuomenė baigė visišką 
vokiečių armijų ties Sta
lingradu likvidavimą, ši
tos puikios pergalės išdavo
je įvyko ryškus persilauži
mas kare prieš vokiečių fa
šistinius grobikus. Nuo 
Stalingrado būtent prasidė
jo Tarybinės Armijos to
lydžio puolimo kelias, kuris 
privedė ją nuo Volgos 
krantų prie Elbos ir į Ber
lyną.

Kaip žinoma, vokiečių 
generalinio štabo sumany
mu 1942 metų vasaros 
kampanija turėjo privesti 
prie Tarybinės Armijos pa
grindinių jėgų sutriuškini
mo tarybinio - vokiečių 
fronto pietiniame bare. 
Priėję Volgą, ties Stalin
gradu, hitlerininkai numa
tė nukreipti smūgį į Šiau
rę išilgai Volgos, išeiti į 
Maskvos užnugarį, užgrob
ti Saratovą, Kuibyševą ir 
pergalingai įžengti į Mask
vą, tuo išvedus Tarybų Są
jungą iš karo.

Šitam planui įgyvendinti 
hitlerinė vadovybė metė į | 
Stalingradą dešimtis rinkti
nių divizijų, didžiulį kiekį 
tankų, lėktuvų ir artileri
jos. Keletą mėnesių iš eilės 
vokiečių kariuomenė, nesi- 
skaitydama su savi nuosto
liais, įsiutusiai puolė Vol
gos tvirtovę. Miesto priei
gose, o vėliau ir jo gatvėse, 
namų griuvėsiuose,. ga
myklų pastatuose ' vyko j- 
nirtinga, kova dėl Staling
rado. Karo istorijoj nebuvo 
panašaus pavyzdžio tokios 
įtemptos kovos, kurią buvo 
lęmta pakelti didvyriams, 
gynusiems Stalingradą.

Stalingrado mūšis truko 
pusę metų — nuo 1942 me
tų liepos mėn. vidurio ligi 
1943 metų vasario mėn. 2 
d. Jį sudarė eilė savaran
kiškų operacijų, susijusių 
vieningu planu bei sumanu
mu, siekusiu sutriuškinimo 
priešo stambiausios gru
puotės ties Stalingradu ir 
tarybinių armijų perėjimą 
į ryžtingą puolimą.
Šis uždavinys buvo spren

džiamas itin ' sudėtingose 
bei įtemptose sąlygose. Be
veik visa Europa buvo po 
Hitlerio batu. Antro fronto 
Europos kontinente nebu
vo, o tai įgalino hitlerinin
kus li942 metų yasarą su
telkti tarybiniame - vokie
čiu fronte 179 vokiečiu di
vizijas ir 61 savo plėšikavi
mo partnerių diviziją, ši
tos kariuomenės kiekio pa
grindinė masė buvo sutelk-, 
ta pietvakarių kryptyje.

Vyriausiasis kariuome
nės vadas Josifas Stalinas 
įsakė visomis jėgomis ginti 
Stalingradą. Tarybinė Ar
mija šventai įvykdė savo 
pareigą, — neatsitraukda
ma ir tvirtai sulaikydama 
vokiečių gaujas, besiveržu
sias prie Volgos. Paskirais 
šitų grandiozinių kauty
nių etapais vienu metu da
lyvavo iki dviejų dešimčių 
tūkstančių pabūklų bei mi- 
nosvydžių, per du tūkstan
čius tankų ir apie du tūks
tančius lėktuvų.

Stalingrado gynėjai —pė- 
stininkai> artileristai, kul- 
kosvydininkai, tankistai,, 
pionieriai, lakūnai, Volgos 
karinės flotilijos jūreiviai, 
gynę miestą* — buvo pasi
ruošę mirti prie miesto sie
nų. Su nepalyginamu ryž
tumu kovėsi Stalingrado 
gynėjai siaurame žemės 
ruožely prie Volgos, ginda
mi kiekvieną namą, kiek
vieną gatvę, kiekvieną ^gim-

pablogėjo ir tokioje padėtyje jų 
gyvenimo aplinkybės pasunkė
jo.

Kaip visose DP kempėse, 
taip ir čia, netrūko agitatorių 
mulkinimui ir- gąsdinimui pa
bėgėlių, kad negrįžtų į savo tė
viškę.. Nors mergaitė dirbo 
sunkiai, bet dėl motinai reikia
mos medikalės pagalbos ir pra
gyvenimo, negalėjo išsiversti/ 
Mergaitė desperatiškai mylėjo 
savo motiną ir dėlto sugalvojo 
sekamą “skymą.”

Ji pasipirko vyriškas drapa
nas ir suklastąvo dokumentus, 
pasivadindama Ernie Klenkis. 
Jos planas iš pradžios vyko 
sėkmingai ir netrukus gavo 
darbą anglių kasykloje. Čia dir
bo virš 16 savaičių ir jautėsi 
pasiganėdinusi, nes užsidirbo 
kiek pakankamiau savo ir mo
tinos pragyvenimui.

Pagaliau, kas tai nutėmijo, 
kad tas angliakasys ne vaiki
nas, bet mergaitė, žinia pasie
kė valdžios pareigūnus ir Ur
šulė buvo pašaukta apklausinė
jimui. čia . ir paaiškėjo, kad 
mergaitė dirbo angliakasykloj 
su suklastuotais dokumentais.

Kielio miesto teismas nubau
dė mergaitę 20 mėnesių kalėji- 
man už suklastavimą dokumen
tų.

Hamburgo laikraščiai vienin
gai užprotestavo prieš teismo 
nuosprendį. Dabar vedama 
.smarki kampanija už paliuosa- 
vimą iš kalėjimo mergaitės. Ar 
pavyks laikraštininkų pastan
gos, tai tik ateitis parodys. 
Mergaitė, kol kas, atskirta nuo 
sergančios motinos, lieja grau
džias ašaras kalėjime.

šią žinią aplaikiau privati
niai man rašytam laiške iš bri
tų zonos, arti prie Hamburgo, 
lietuyių DP kempės.

Tas mano giminė atsiuntė 
šią žinią, kaipo’ įrodymą, ko
kiame varge atsidūrė kai kurie 
pabėgėliai, bet jis neprisiminė 
tikrosios priežasties.

Jei. ne tie propagandistų bau
ginimai raudonaisiais — ne
grįžti tėviškėn, tai daugelis bū
tų sugrįžę tėvynėn, kur viltin
gai budavoja savystovį gyveni
mą. ,

Tiems su fašistinėmis privi
legijomis propagandistams, ne
reikia ir kempėse vergauti.. Jie 
bėgdami apiplėšė Lietuvą bei 
jos žmones ir jokių bėdų jiems 
nėra. Tokiems nėra bėdos ir į 
Ameriką atkeliauti. Tik neprir 
vilegijuoti, bet įbauginti rau- 
donizmu, vargsta svetimoje ša
lyje pabėgėlių kempėse.

Kada nors tie fašizmo pri
vilegijuoti nedorėliai turėtų pa
siaiškinti * prieš nuskriaustuo
sius.’

Kazys Bevardis.

Literatūros vakarą Laz
dijuose suruošė vietos pra
dedantieji literatai— D. 
Raulinaitytė, A. Pikutis, 
Alb. Naujalis, A. Urbanavi
čius, A. Stankevičiūtė, Vyt. 
Chvajauskas ir kiti.

M. P.
tosios žemės pėdą.

1942 metų lapkričio mėn.. 
19 d. galinga artilerijos sal
vė sukrėtė šaltą orą. Ta
rybinė armija Vyriausiosios 
kariuomenės Vadovybės į- 
sakymu pradėjo puolimą 
ties Stalingradu.

Jau lapkričio 23 dienai 
tarybinę kariuomenė pasie
kė sprendžiamų laimėjimų, 
baigusi apsupti vokiečių fa
šistų kariuomenę Stalin
grado rajone. Kartu su 
gausinga karine technika į 
“katilą” pateko 330 tūks
tančių vokiečių kareivių ir 
karininkų. Visi vokiečių' 
mėginimai išgelbėti ap
suptąją kariuomenę pasu 
rodė bergždi.

Kad išvengtų nereikalin
go kraujo praliejimo, Ta
rybinė vadovybė pasiūlė 
apsuptoms hitlerinėms di
vizijoms nutraukti betikslį 
pasipriešinimą ir sudėti 
ginklus. Tačiau šis pasiū
lymas buvo atmestas. Tada. 
Tarybinė Armija perėjo j' 
ryžtingą puolimą, siekda
ma sunaikinti apsuptąją 
vokiečių kariuomenę.

1943 metų sausio 10 d. 
prasidėjo baigiamasis kau
tynių dėl Stalingrado eta
pas. Glaudžiai bendradar-, 
biaudami tarybinė artileri
ja, karinės oro pajėgos, 
pėstininkai, tankai, mecha-* 
nizuotos dalys pradėjo puo-' 
Įima. Hitlerininkai įnirtin
gai priešinosi, bet Tarybinė 
Armija nenumaldomai, su 
augančia jėga spaudė ap
supimo žiedą. Paimtos į ge
ležinį gniaužtuvą ties Sta
lingradu, vokiečių - fašistų 
kariuomenės dalys, prieša
ky su savo vadu feldmar
šalu Pauliusu,. buvo privęr- 
stos kapituliuoti. 24 gene
rolai, 2500 vokiečių kari
ninkų ir devyniasdešimt 
vienas tūkstantis kareivių 
buvo paimti nelaisvėn.

Sunku pervertinti Stalin
grado mūšio reikšmę. Di
džiausios istorijoj kauty
nės .ties Stalingrado sieno
mis tapo persilaužimo mo
mentu antrojo pasaulinio 
karo eigoje. Stalinas nuro
dė, jog mūšis ties Stalin
gradu lėmė vokiečių armi
jos smukimą. Po Stalin
grado katastrofos hitlerinė 
karinė mašina nebegalėjo 
atsigauti.

Nuo šito momento kari
nių veiksmų iniciatyva per
ėjo į Tarybinės Armijos 
rankas. Jį įsitikinusiai kėlė 
puolimo tempus bei smo
giamąją puolimo galią, kol, 
pasiekė visišką priešo su
triuškinimą.

Praeis dešimtys, šimtai 
metų, bet didysis Stalingra
do gynėjų žygis gyvuos, 
kaip žėrintis, laisvos liau
dies didvyriškumo pavyz
dys. ____ •
A. Baranausko Vardo 
Memorialiniame Muziejuje

Anykščiai.— 1948 m. gr. 
10 d.— Apie 2,000 žmonių 
aplankė šiemet “Anykščių 
šilelio” autoriaus A. Bara
nausko vardo menlorialinį 
muziejų — klėtelę. Lanky
tojų tarpe — 24 didesnės 
ekskursijos. Su didele mei
le tvarko, muziejų čia gy
venantis vienas seniausių 
Tarybų Lietuvos rašytojų 
A. Žukauskas - Vienuolis. 
Jo pastangomis- įgyta . eilė 
naujų eksponatų. Šiomis 
dienomis A. Žukauskas- 
Vienuolis pradėjo rašyti 
kino scenarijų, kuriamę au
torius užsibrėžė parodyti 
“Anykščių šilelio” poemos 
pagrindinius bruožus.

24, 19493 pusi.—Laisvė ^Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Vasario
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Levas Tolstojus KAZOKAI Tn“■ V. Jocaitis
—29— Kaukazo Apysaka .

(Tąsa)
išskiriant tas amžinąsias, kurias gamta 
paskyrė saulei, žolei, žvėriui, medžiui... 
Kitų įstatymų jiems nėra. ..” Ir todėl 
šitie žmonės, palyginus su juo, jam at
rodė skaistūs, stiprūs, laisvi ir, žiūrint 
į juos, jam buvo, geda ir liūdna dėl sa
vęs. Dažnai rimtai ateidavo jam į galvą 
mintis mesti viską, prisirašyti į kazokus,

• nusipirkti trobą, gyvulių, vesti kazokai- 
tę, — tiktai ne Marjaną, kurią jis užleis
davo Lukaškai, ir gyventi su dėde Jeroš- 
ka, vaikščioti su juo medžioklėn ir žu
vauti, o su kazokais — dalyvauti karo 
žygiuose. “Kodėl gi aš to nedarau? Ko 
gi aš laukiu?” klausdavo jis save. Ir jis

’ kurstė, gėdino save: “Ar gal aš bijau pa
daryti tai, ką laikau teisingu ir išmin
tingu? Argi noras būti paprastu kazoku, 
gyventi arti gamtos, niekam nedaryti 
pikta, o dar gera daryti žmonėms, argi 
svajoti apie tai yra kvailiau, nei svajoti 
apie tai, apie ką aš svajodavau anksčiau,
— būti, pavyzdžiui, ministeriu, būti pul
ko vadu?” Bet kažkoks balsas sakydavo 
jam, kad jis palauktų ir nesiryžtų. Jį 
sulaikydavo neaiškus nujautimas, kad 
visiškai jis negali gyventi Jeroškos ir 
Lukaškos gyvenimu, kadangi jo laimė 
yra kitokia, — jį sulaikydavo mintis, 
kad laimė, tai pasiaukojimas. Jo pasiel- 
gixnas su Lukaška nesiliovė jį džiuginęs. 
Jis nuolat ieškojo progos pasiaukoti ki
tiems, bet tų progų vis neatsirasdavo. 
Kartais jis užmiršdavo apie tą neseniai 
išrastą savo laimės receptą ir manydavo 
galįs susilieti su dėdės Jeroškos gyveni
mu ; bet paskui ūmai atsimindavo ir tuo
jau nusitverdavo minties apie sąmoningą 
pasiaukojimą ir, ja pasiremdamas, ra
mus ir išdidus žiūrėdavo į visus žmones 
ir į svetimą laimę.

XXVII
Prieš vynuogių valymą Lukaška rai

tas užsuko pas Oleniną. Jis atrodė dar 
šauniau, nei visuomet.

— Sakyki ar tiesa, girdėjau tu vedi?
— paklausė Oleninas, linksmai jį pasi-

• tikdamas.
Lukaška neatsakė tiesiog.
— Va, aš jūsų žirgą už upės iškeičiau. 

Ak, tai žirgas! Kabardinas iš Lovo (Lo- 
vo žirgynas Tavre, Kabardoj, geriausias 
Kaukaze). Šiuos aš ypatingai mėgstu.

Jiedu apžiūrėjo naują žirgą, padžigi- 
tavo po kiemą. Žirgas tikrai buvo nepa
prastai geras: platus ir ilgas bėris, žvil
gančio plauko, pūstauodegis, švelniais, 
plonučiais veisliniais karčiais ir veisli
niu sprandu. Jis buvo taip gražiai nusi-- 
ganęs, kad nors imk ir gulkis ant jo nu
garos, kaip pareiškė Lukaška. Kanopos, 
akys, snukis, — viskas buvo grakštų ir 
ryšku, kaip tai esti til^ gryniausio’ krau
jo arklių. Oleninas negalėjo susila'ikyti 
nesigėrėjęs žirgu. Kaukaze dar jis nebu- 

_ vo tokio gražuolio matęs.
—O kaip joti smagus!—tikino Lukaš

ka, plekšnodamas jam per kaklą. — Ko
kia eisena! O protingas! Tik ir laksto 
paskui šeimininką.

— Daug priedo davei? — klausė Ole
ninas. \

— Neskaičiau, — su šypsniu atsakė 
Lukaška. — Iš kunako gavau* *

— Ak, dailus arkliukas! Kiek už jį 
. paimtum? — paklausė Oleninas.

— S’iūlė pusantro šimto rublių, o jums 
dykai atiduosiu, — tarė linksmai Lu
kaška. Nubalnoju ir imk. Man šiaip 
duok kokį tarnybai.

— Ne, jokiu būdu.
— Na, tai šit aš jums peškeš atvežiau,

— ir, nusijuosęs diržą, Lukaška nusegė 
vieną iš dviejų durklų, kabojusių prie 
juostos.. Už upės gavau.

— Labai ačiū.
— O vynuogių močia pati ketino at

nešti.
— Nereikia, dar atsilyginsim. Juk aš 

nemokėsiu tau pinigų už durklą.
— Kaip galima. Juk mudu kunakai! 

Mane tai už upės Girei-chanas, nusivedė 
į saklę, sako: rinkis, ką nori. Va, šitą 
kardą aš ir išsirinkau. Toks pas mus 
įstatymas.

Jiedu įėjo į trobą ir išgėrė.
— Ką gi, dabar čia pagyvensi? — pa- 

klaueė Oleninas.
'. — Ne, aš atsisveikinti atėjau. Mane 
dabar iš kordono siunčia su šimtine už 
Tereko. Nūnai išvykstame su draugu 
Nazaru.

— O kada gi vestuvės?
— Netrukus grįšiu, bus sužadėtuvės, 

tada ir vėl tarnybon, — nenoroms atsa
kė Lukaška. z

— Kaipgi tat, jaunošičs nepamatęs?
— O taip! Ko į ją žiūrėti? Jūs kai bū

site žygyje, pasiklauskite mūsų šimtinė
je apie Lukašką Širdkij. O kiek ten šer
nų ! Aš du nudėjau. Aš jus nuvesiu.

— Na, sudie! Dieve tau padek.
Lukaška sėdo ant žirgo ir, neužsukęs 

pas Marjanką, išjojo džigituodamas į 
gatvę, kur jo jau laukė Nazarka.

— O ką? Neužsuksim? — paklausė 
Nazarka, pamerkdamas į tą pusę, kur 
gyveno Jamka.

— Žiūrėk! — tarė Lukaška. — Te, 
tu nuvesk pas ją žirgą, o jeigu aš ilgai 
neateisiu, duok jam šieno. Paryčiu vis 
būsiu šimtinėj.

— Ar junkeris dar ko nepadovanojo?
— Ne! Džiaugiuos, kad durklu atsi

kračiau, o tai buvo bepradedąs kaulyti 
arklį, — tarė Lukaška, nulipdamas nuo 
arklio ir atiduodamas jį Nazarkai.

Pro pat Olenino langą smuko jis į kie
mą ir priėjo prie šeimininkų trobos. Bu
vo jau visai tamsu. Marjanka vienmarš
kinė šukavo kasas ir ruošėsi gulti.

— Tai aš, — pakuždomis tarė Lukaš
ka.

Marjanos veidas buvo šaltai abejingas, 
bet jis tuojau nušvito, kai tik ji išgirdo 
savo vardą. Ji pakėlė langą ir išgąstin
gai bei linksmai iškišo galvą.

— Ko? Ko reikia? — prašneko ji.
— Atidaryk, — tarė Lukaška. — Įsi

leisk-mane valandėlę. Jau kaip aš pasi
ilgau! Baisiausiai!

Jis lange apkabino jos galvą ir pabučia-* 
vo.

—- Iš tiesų, atidaryk.
— Ką niekus plepi! Sakiau, neleisiu. 

Ką ar ilgam?
Jis nieko neatsakė ir tik bučiavo ją. 

Ir ji daugiau neklausinėjo. į
—Matai, ir apkabinti lange gerai ne

bepasiekiu, — tarė Lukaška.
— Marjanuška! — pasigirdo senės 

balsas. — Su kuo tu ten?
- Lukaška numetė kepurę, kad dėl jos 
nepastebėtų jo, ir pritūpė ties langu.

— Greičiau eik sau, — kuždėjo Mar- 
jana.

— Lukaška buvo atėjęsr Tėtės klausė,
— atsakė ji motinai.

— Tai atsiųsk jį čion.
— Nuėjo, sakosi laiko neturįs.
Ir iš tikrųjų, Lukaška paskuboms, 

susirietęs, pabėgėjo palangėmis į kiemą 
ir nuėjo pas Jamką; tik vienas Olęninas 
jį tematė. Išgėrę pora ąsočių čichirio, 
jiedu su Nazarka išjojo iš stahicos. Nak
tis buvo šilta, tamsi ir rami. Jiedu jojo 
tylėdami, tik buvo, girdėti arklių žings
niai. Lukaška buvo bepradedąs dainą 
apie kazoką Mingalį, bet, nebaigęs pir
mo posmo, nutilo ir atsigręžė į Nazarka.

— Dėlto neįsileido, — tarė jis.
— O! — atsiliepė Nazarka. — Aš ži

nojau, kad neįsileis. Ką man Janika pa
sakoji: junkeris ėmęs ten lankytis. Dėdė 
Jeroška gyrėsi šautuvą iš junkerio už 
Marjanką gavęs.

— Meluoja tas velnias ! — piktai tarė 
Lukaška: — ji merga ,nę iš tokių. O tai 
aš tam senam velniui šonus aplamdysiu. 
—Ir jis užtraukė savo mėgiamą dainą:

Iš kaimelio, iš Izmailovo,
Iš puikaus sodo žaliojo
Išskrido margas sakalėlis.
Paskui jį išjojo jaunas medžioklėlis,
Viliojo jis baltą sakalėlį dešinėn ran

kelėm , ' ,
Ir atsako jam sakalėlis:
“Nemokėjai tu manęs laikyti aukso 

narvely,
Nemokėjai laikyti dešinėj rankelėj, 
Dabar skrisiu aš už jūrių marelių, 
Pasigausip aš baltą gulbelę,
Prisilesiu saldžios “gulbelės” mėselės.

XXVIII
Šeimininkai kėlė sužadėtuves. Lukaš

ka parvyko stanicon, bet neaplankė Ole
nino. Ir Oleninas, chorunžo kviestas, ne
nuėjo į sužadėtuves. Jam buvo liūdna, 
kaip niekados nuo to laiko, kai jis gyve
no stanicoje. Jis matė, kaip ‘išsipuošęs 
Lukaška atėjo pavakariu šu motina pas 
šeimininkus, ir jį kamavo mintis: už ką 
Lukaška toks šaltas j Am? Olehinas užsi
darė savo troboj ir ėmėsi rašyti dienoraš
tį. ' •

(Bus' daugiau)

Bosams atmetus prašymą pridėti po 25 centus mokės- 
ties per Valandą, philadelphiečiai transporto darbinin
kai buvo sustabdę gatvekarius, busus ir subways. 'Pi- 
kietuotojai, po pareigu šaltame ore, susieina gauti 

karštos kavos tam Įrengtoje stotyje.
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DETROITO ŽINIOS
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Iš 31 Metų “Nepriklausomos” 
Lietuvos Jomarko

Vasario 1.3 d., Lietuvių svet., 
įvyko parengimas paminėjimui 
31 metų Lietuvos “nepriklauso
mybes,” kurį rengė kunigai, 
socialistai, tautiečiai, arba kaip 
jie sako — organizacijų cent
ras.

Medonis perstatė Pauzarienę, 
kaip to parengimo pirmininkę. 
Pastaroji, pasakius koletą žo
džių, pareiškė, kad išeis choras 
ir sugiedos Amerikos himną. 
Išėjo 4 moterys ir 2 vyrai ir 
atliko savo pareigą. Po himno 
perstatė kun. L F. Boreišį. Ku
nigas pradėjo savo kalbą su 
apgailestavimu, girdi: “Mes 
apvaikščiojamo “nepriklauso
mos” Lietuvos šventę nebe su 
tokiu ūpu, su kokiu mes pir
miau minėjome.” . Kunigas Bo- 
reišis,1 papasakojęs apie Lietu
vos “žmonių kančias,” prilygin
damas prie šventųjų kančių, 
paprašė publiką atsistoti; pu
blikai atsistojus, Boreišis iškė
lęs ranką į aukštį sušuko:

“Viešpatie, pasaulio tvėrėjau, 
išgelbėk Lietuvos žmones iš tų 
kančių ir sugrąžink jiems lais
vę.” Publika atsisėdo, kun. tę
sė kalbą, bet kaipo kunigas, — 
jokių purvinų ir nesąmoniškų 
žodžių nevartojo..

Antras iš eilės kalbėjo “Nau
jienų” leidėjas P. Grigaitis. Jis 
savo kalboje gyrėsi, kad Lietu
va bus laisva, kokios Grigaitis 
nori.

Jis .buvęs Washidgtone ir 
vienas ponas jam pasakęs, * kad 
jis pripažįsta Lietuvos atstovy
bę Washingtone, kaip Lietuvos 
atstovus. Taipgi kalbėjęsis su 
prelatu Krupavičium ir* jo pa- 
gelbininku Vaclovu Sidzikaus
ku ir jie kalbėję Lietuvos var
du ir buvę priimti, kaip jos va
dai.

žinoma, Grigaitis nesigailėjo 
Savo puryų pilti ant Sovieti- 
jos. Pribarabanijęs visokių pa
sigyrimų ir nesąmonių, pasa
kė, kad “kur pramonė, ten ir 
galia. Amerika turi visą pra
monę ir Uncle Sam įsidėtų 
Stalino pramonę į kišenę?’ ir to
dėl būsianti Lietuva išlaisvinta.

Trečias kalbėjo kaipo, “vy
riausias Lietuvai išlaisvinti ko
miteto atstovas Amerikoje, pro- 
fes. dr. Pr. Padalskis.”
_ šis daugiau kalbėjo apie Lie
tuvoje. esančius gurilas, kurių 
tarpe buvęs ir Padalskis. Tie 
gurilos “kai pasigauna kokį 
nors komisaruką ar jų pasekė
ją, tai partizanai jį gražiai pa: 
mokina, kad būtų geras. O jei 
jis nepasiprovija, tai paskiau 
jo jau nėra.”

Padalskis pripasakojo viso
kių kvailybių apie Rusijos žmo
nes.. Girdi: \ ,

“Rusijos kolkoze kale atve
dė penkius šuniukus, iš kurių 
vienas buvo“ raudonas. Kolkozo 
komisaras pranešė 'Stalinui 
apie raudoną šunelį. Stalinas 
atsakė, kad nuvažiuos pažiūrėt 
to raudono šuniuko. Kai Stali
nas atvažiavo, tai jau tas šu
nelis nebebuvo raudonas, bet 
gražiai margas. IVįat, kol tas 
šunelis buvo aklas, tai buvo 
raudonas, o kai praregėjo, tai 
pasidarė margas.”

Kaį Padalskis tikrina, kad 
taip buvo, tai' man duodasi su

prasti, kad jis, kaip daktaras, 
gal pagelbėjo kaliukei pagim
dyti tuos penkius šuniukus, ar
ba gal jis yra jų giminė.

Toliau Padalskis aiškino apie 
suareštavimą vieno lietuvio. 
Kai Lietuvoje žmonės paklau
sę rusišką komisaruką: “Ko
dėl karvės pienas Šiltas, o ož
kos šaltas,” tai komisaras at
sakęs, kad esąs scientifiškas iš
vadas ir esą negalima išaiškin
ti. Vienas lietuvis komisarą pa
vadinęs 'durnium ir pąsakęs, 
jog “karvės pienas todėl šiltas, 
kad karvė turi ilgą uodegą ir 
užkloja tą vietą per kurią šal
tis neįeina; o ožka turi trum
pą uodegą, todėl jos pienas yra 
šaltas.” Tą lietuvį suareštavę 
ir ilgai kamantinėje, išlaikyda
mi “kelis mėnesius kalėjime.”

Padalskis, pripasakojęs viso
kių padaužiškų pasakų, pasa
kė, kad “Rusai išvežė pusę Lie
tuvos žmonių į Rusiją, o rusus 
sugabeno į Lietuvą.” Nesąmo
nių pritrūkęs, pradėjo agitaci
ją varyti, arba ūpą kelti, kad 
gavus daugiau jiukų; ’pasakė, 
kad “New Yorke viena moteris 
atnešus 300 dolerių ir papra
šius niekam nesakyti, nes jos 
vyras esąs raudona^:” ir vie
nas farmerys davęs $500 ir t.t., 
papasakojęs pavyzdžius, pridū
rė : “Jei visi taip būtų atsida
vę dėl Lietuvos išlaisvinimo, 
tai mes daug greičiau atsteigtu- 
me Lietuvos ‘nepriklausomybę’.”

Ketvirtas kalbėjo Raymond 
.Kelly, kuris būk atstovavo' 
miesto majorą. Urikas perstatė 
jį kaip “mano geras frient'as.” 
Kai taip Uvikas pasakė, tai jau 
buvo suprantama, ką Kelly kal
bės. Papasakojęs apie reikšmę 
tos dienos ir kad lietuviams 
“yra brangi tėvynė” ir kad “ka
da nors bus laisva Lietuva,” 
pradėjo politiką apie žmonių 
nesiinteresavimą balsuoti. Gir
di, “ateiviai daug daugiau rūpi
nasi balsavimu, negu ameriko
nai.” Nuo to nusirito į tarp
tautinę politiką. Pasakęs apie 
Sovietų Sąjungos ‘‘agresyvišku- 
mą” ir bedieviškumą, pasakė, 
kad dabar esąs “saitas karas, bet 
turi būti karštas.” Čia tuoj su
sigriebė ir pridūrė: “Aš neno
riu karo ir neagituoju už ka
rą.” . '

Jam užbaigus kalbĄ, Uvikąs’ 
aiškino, kad' ponas R. Kelly 
kandidatuos į miesto majorus 
ir pasakė, “ąš manau, jūs bal
suosite už jį.”

Buvo skaitytas neva laiškas 
per R. Kelly, priduotas nuo 
miesto majoro ir jam atsaky
mas. Prašė priimti atsakymą 
“su atsistojimu.”

Taipgi skaitytas laiškas nuo 
Michigan gubernatoriaus.

Skaityta rezoliucija, .raginan
ti Washingtoną, kad susirūpin
tų Lietuvos išlaisvinimu ir ki
tais sumetimais. Rezoliuciją 
priėmė su atsistojimu,

^Publikos buvo pilna svetainė.
Buvo dailės programa. Bet 

aš apleidau “atidavęs” aukas ir 
negaliu sakyti, kaip išėjo tie 
“laisvės kovų aidai,” kuriuos 
vadovavo Kvederas.

Ant galo, turiu priminti, kad 
ketvirtadalį publikos sudarė 
progresyvįai. Įžanga buvo' $1.

Spartakas — Detroit.

Dr H. F. Ward 
Kalbės Clevelande

Dr. Harry F. Ward, profe
soriavęs teologijos seminarijo
je New Yorke, po ilgo per vi
są šalį maršruto sustos ir Cle
velande pasakyti prakalbą te
moje—“Kaip baigti šaltąjį ka
rą?” Jo prakalba įvyks se
kančio šeštadienio vakarą, va
sario 26, Public ■ Auditorijos 
South “C” Hali, įėjimas nuo 
E. 6-tos gatvės. Pradžia 8- 
tą valandą vakare.

Dr.' Ward yra žinomas ir 
lietuviams kaipo uolus kovo
tojas už taiką ir prieš fašiz
mą. Dar prieš antrąjį pasau
linį karą Motinų Dienos tai
kos demonstracijoje, ant Pub
lic Square, Dr. Ward kalbė
damas apibūdino, kiek daug 
Clevelande ir jo .apylinkėje 
yra daroma karinės amunici
jos dėl hitlerinės Vokietijos, 
pabrėžė: “Kokia tai bus bai
si tragedija, kada mūsų, sūnūs 
bus žudomi mūsų padarytais 
ginklais. Daktaro pranašystė 
išsipildė. s

Dr. Wrard yra susidomėjęs 
ir Tarybų Sąjungos sėcialiais 
įvykiais, toje šalyje jis lankė
si keletą kartų ir yra parašęs 
knygą “The Soviet Spirit.”

Clevelande randasi kunigų, 
kurie mokėsi seminarijose, 
kuriose profesoriavo Dr. 
Ward. Todėl tie kunigai yra 
užkvietę Dr* Ward kalbėti 
First Methodist' Bažnyčioje, 
prie Euclid ir E. 30-tos gatvių, 
pirmadienio ryte, vasario 28- 
tą, 11-tą valandą. Todėl, ku
riems bus patogu ,galės ir ten 
nueiti jo pasiklausyti. D. ž.

Meno Mylėtojų Susirinkimas
Kadangi dėl stokos daini

ninkų pastaruoju laiku per
traukė pamokas ne tik Lyros 
Choras, bet ir Moterų Choras, 
tad vasario 13 d. buvo su
šauktas bendras susirinkimas 
visų trūkumų apkalbėjimui. Į 
šį susirinkimą buvo specialiai 
kviečiami visi Lyros ir MqĮerų 
Choro nariai, taipgi visi meno 
mylėtojų grupės nariai.

Susirinkimas buvo gana 
skaitlingas, tik lyriečių mažai 
dalyvavo, šiame susirinkime 
dalyvavo ir LMS Centro sekre
torius L. Jonikas. Apkalbėta 
visi chorų trūkumai ir jų prie
žastys. Taipgi buvo minčių, 
kad suvienyti «abu chorus ir 
Sudaryti vieną, bet nesant ly
riečių, Kai' tik kalbomis ir Pa
siliko. l£iėk nūmatoiŪ'a, tai 
galima kiek vilties dėti aAt 
Moterų Choro, kuris gavę^ 
vieną kitą dainininkę pradės 
pamokas ir reikėtų tai neati
dėlioti, kad suspėti bent kiek 
balsus suderinti ir dalyvauti 
Vidurvakarinių Valstijų Lietu
vių Meno Festivalyje, kuris 
įvyks balandžio 29-30 ir ge
gužės 1 d., Detroite.

Pirmininkui atsikreipus'į su
sirinkusius ir paprašius pagal 
išgalę paaukoti 11 komunistų 
bylos vedimui, susirinkusieji 
tam pritarė ir paaukojo seka
mai: J* Werner $5, A. Pu- 
cevįčius $3; po $1: J. Gurk lis, 
J. Dilius, A. K. Salen, P. Ne- 
mura, J. Kelcy, P. Radžerk,
M. Gedaminskienė, Jonas 
Stripeika, M. Mačionienė, J. 
Krasnickas, B. Kirstukas, S., 
Kazelionis, E. Norvilienė, J.
N. Simans, F* Skleris, M. Kar- 
sokienė ir J. žebrys. Po 50c: 
P. Dagis, A. Maurutis, A. Gi- 
neikienė; po 25c: J. Kripas, 
V. Karmuzą, E. Gabriūnienė; 
smulkių $1.50. Viso suauko
ta $28.75. Suėmus visas tos 
dienos biznio įplaukas ir ap
mokėjus -svetainę ir kitas iš
laidas, bylos vedimui liko 
$37.00. čekis pasiųstas Civil 
Rights Congress vardu*

LDS Jaunuolių Pramoga 
, Kad sukelti šiek tiek finan
sų svečių priėmimui laike 
Bowling Turnament’o, jau
nuoliai rengia 'pramogą, kuri 
įvyks šeštadienio vakarą, Va
kario 26 d., Malenkoš svetai
nėj, 911 E. 79th St., kampas

St. Clair Avę. Kviečiami visi 
atsilankyti.

Bendras Parengimas
LLD 22 kp. bendrai su LDS 

55 kp. rengia pramogą, kuri 
įvyks sekmadienį, vasario 27 
dė, Lietuvių svetainėj, 6835 
Superior Ave. Pradžią 2-rą 
vai. po pietų; bus ir progra
ma, bet kokia, tai tik atsilan
kę sužinosite. J. Žebrys.

Paterson. N. J.

D. M. Šolomskas *♦
čia įvyks svarbios prakal

bos. Kalbės D. M. šolopiskas, 
vienas iš Laisvės redaktorių.

Šios .prakalbos yra rengia
mos išaiškinimui šių svarbių f 
dalykų : Ar galima palaikyti 
taiką tarpe Suvienytų Valsti
jų ir Sovietų Sąjungos? Ar 
galima išrišti ginčijami klau
siniai ramiu būdu, be karo? 
Ar bus sulaikyta plintanti be
darbė Amerikoje?

šiemet sukanka 30 nietų, 
kaip Laisvė eina dienraščiu. 
Primenant tą gražią sukaktį, 
mūsų dienraštį smarkiai spau
džia infliacija. Kalbėtojas 
aiškins ir apie dienraščio pa
dėtį. .

Prakalbos įvyks šį sekma
dienį, vasario 27 d., vietą 57 
Holsman St., Paterson, N. J., 
pradžia 3 VaL^dieną. Įžanga 
nemokamai.

Skaitlingai susirinkite - iš
klausyti šių svarbių prakalbų.

Rengėjai.

Mexico, Me..
Šią žiemą Oxford. Paper Co. 

Tie taip gerai dirba, kaip dirbo 
pirmiau. Didesnė dalis darbi
ninkų dirba tik po 5 dienas į 
savaitę.- '
’ Nežinau, kaip kitur, bet pas 
mus, jeigu esi jau po 45 metų 
amžiaus, neturi darbo, tai nei 
neieškok, nes visur rėkia, kad 
esi per senas. • Gi toki žmonės 
senatvės pensijos juk negauna. 
Tai ką turi darbininkas dary
ti per 20 metų, kol jis sulauks 
senatvės “pensijos?

Oxford Paper Co. turi daug 
stubų Rumforde. Dabar dėl ko
kios tai priežasties, sumanė tas 
stubas išparduoti. Stubos iš 
lauko pusės atrodo gęrąi? bet 
viduje yra apleistos. Kompani
ja pasiuntė laiškus tiems žmo
nėms, kurie tose štubose gyve
na, suteikiant jiems pirmą pro- 
^ą jas pirkti. Daug yra visokių 
kalbų. Daugelis ten gyvenančių 
perka tas Stubas, nes bijosi pa
silikti be pastogės.

Dkrbininkai, kurie Oxford 
'Paper Co. dirbo, bet dėl se
natvės yra nuo darbo paleisti, 
tai i gauna šiokią tokią mėnesi
nę pensiją. Pereitais metais 
jiems pridėjo po $15, ,o šiemet 
po $10. žinoma, kompanijai tą 
padarė , pe iš savo noro, bet,.. 
kAd UMW uhija tAi išreikala
vo. Iki šiol unijos nariai į mė
nesį mokėjo po $1 duoklių, o 
dabar jau turės mokėti po $1.- 
50.

ADF bUvo atsiuntus savo or
ganizatorius, kad įpiršti savo 
uniją, bet nieko nelaimėjo. 
Mat, čia darbininkai prie ADF 
priklausė, 193£ metais ir ta 
unija jiems nieko nepadėjo, tai 
tą darbininkai atsimena. Gerai 
padarė, ; kad ADF agitatorių 
PeklAUsė. Mexico Vaclov’as. ' • ■*«.» «< » t ♦ a* * < »*• >X a rvs.*
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HARTFORD. CONN
Sėkmingas Chorų Koncertas ’

komisija šian- 
su didele šyp- 
Nes jų sureng- 
vasario 13 d.,

Laisvės Choro nariai ir kon
certo rengimo 
dien vaikščioja 
sčna ant veido, 
tas koncertas,
buvo pilnai pasekmingas, žiū- 

‘ rovų dalyvavo daugiau, negu 
kituose pirmiau rengtuose me
niškuose parengimuose.

Publika buvo linksma ir en
tuziastiškai sveikino kiekvieną 
programos dalyvio atliktą ak-, 
tą. Gražiai atsižymėjo solistė iš 
New Yorko Amelia Yęškevičiū- 

’ tė - Young, pirmu kartu pasi
rodžiusi Hartforde. Kiekvienai 
jos daina buvo palydima gau
singų aplodismentų.

Asmenys, giądėję ją dainuo-pieš© per telegramą. Jaunas vai- 
jant pirmiau, dabar pastebėjo j kas Sargent Navajevaitis ir jo

jos balso iš-' dar jauna motina Elena gražiai 
ir dikcijos pasirodė padeklamuodami ke

lias eiles. Tas klausytojams la- 
pasakyti ir bai patiko.

kaip tai šo-
eiliu dėklą-1 tavas

muotoją. Jie visi gražiai atsižy
mėjo. šokikės jaunuolės Flo
rence Mulerankaitė ir Judy 
Mushrin žiūrovams labai pati
ko ir buvo priverstos išpildyti 
po ekstra šokį. Joseph Kichas, 
smarkiai sugriežė ant armoni
kos kelis smagius muzikališkus 
kavalkus. Matyti, kad jam ta 
muzika gerai sekasi.

gabios mokytojos Wilma Hollis, 
gabiai ir smagiai linksmino su
sirinkusius 
dainų.

Atrodo,
Hartfordo 
gerai.

su daugeliu gražių
Detroit, Mich

Visiems “Vilnies”^ ir “Laisvės” 
Skaitytojams

F rank
Yorko smagiai skambino 
piano savo sukurtą muziką, 
thuaniair Rhapsody ir kitus 
valkus. Jo muziką

iš New 
ant 
Li-

sutiko 
aplodismentais visa publika'.

dėl tam 
tikrų priežasčių negalėjo daly
vauti šiame koncerte, tai pra-

Kubiliūnas

didoką progresą 
lavinime, švelnume 
pagerėjime.

Daug ką galima 
apie kitus solistus, 
kikes, armonistą ir

Laisvės Choras ir jo dubel- 
kvartetas, po vadovyste

kad šiuomi kartu 
menininkai gyvuoja 

Choras dabar jau pra
dėjo lavintis naują veikalą
“Mirties Laižybos.” Balandžio 
mėnesį bus suvaidintas.

Nors tą pačią dieną tautinin
kai buvo surengę kokį tenai 
“paminėjimą.” ir koncertą ant 
parapijos salės, 'bet tas mums 
visai nepakenkė ir mūsų kon
certas buvo gausus publika.

Koncerte pirmininkavo čia1 
augusi jauna moteriškė Jose
phine Vichinskas. Laisves Cho
ras tūri naują vikrų organiza
torių- Juozą Thomas. Nesupran
tama, dėl ko jis nepasirodė ant 
estrados ir nepranešė visuome
nei, kokius planus choras daro 
meno srityje. Manau, kad vi
suomenė tokiais dalykais visuo
met įdomaujasi.

Buvęs Koncerte.

K
ll'

E '

f? Uį^

Pasibaigus mūsų spaudos 
vajui, per ilgą laiką Detroito 
litcratinės organizacijos pa
rengdavo vajininkių ir vaji- 
ninkų pagarbos vakarą. z

šį sykį Detroitas nusinešė 
pirmą dovaną “Vilnies” va
jaus darbe ir sykiu, rodos, pa
didėjo skaitlius ir “Laisvės” 
skaitytojų.

Turint tą faktą, kad Detro
itas užėmė pirmą vietą 
“Vilnies” reikale, mūsų dvi 
Literatūros Draugijos kuopos 
—52 ir 188—turės Spaudos 
Vajininkių ir Vajininkų Pa
garbos. Vakarą.

Šiuomi vi sės Ir 
spaudos skaitytojai 
kviečiami dalyvauti
garbos Vakare, kuris atsibus 
šeštadienio vakare, 7:30 vai., 
vasario 26 dieną, Draugijų

Svetainėj, 4097 Porter St. ‘
Galėsite užsiganėdinti sU 

visais savo pasirinkimais, ku
riuos gaunate bihe kur kitur 
nuėję, galėsite labai linksmai 
laiką praleisti susipažindami 
su naujais spaudos skaityto
jais, taip lygiai senais nema
tytais pirmiau savo draugais^

Įžanga veltui!
Kviečia—

Parengimo Komitetas.

................
Worcester, Mass Ir lai Taft-Hartley aktas tebebūna šalies įstatymu, 

kuomet aš atbusiu—ir per amžių amžius.”

vlsi mūsų 
esate už- 
šiame Pa-

GERI PIETOS!
Kada norite gerų 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.
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RES. TEL.
IIY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

' (Laisniuotas Balsainuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

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

CHARLES J; ROMAN
Direktorius

^5^

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefdnuokite dieną ar naktį * • _

EVergreen 7-4774 '
f

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.e /
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad d'emiega.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

telefon nokite;
* SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME, Inc., 354 Marcy Ave

13 d. tarptautinis 
minėjimui 25 metų 

nuo Lenino mirties

Vasario 
ban kietas 
sukakties 
buvo sėkmingas. Dalyvavo Miš
rios publikos arti du šimtai 
įvairių tautybių ir keletas neg
rų. Valgiai buvo taip, kaip lie
tuviški, nes gaspadinės daugu
moje , lietuvės: Dovįdonienė, 
Vosilienė, Ausiejienė Kanap- 
kienė pridirbo, prikepė lietuviš
kų . kriaukšlių. Programoje in
teresingų dainų girdėjome. So
listas iš Bostono jas dainavo. 
Kalbėtojas gerą prakalbą pa
sakė.

DETROITO ŽINIOS
Oleo — Darbo Žmogaus 

Sviestas
Per ilgą laiką buvo uždėti 

tam’ tikri suvaržymai pardavi
nėjimui oleomargarine, kuris 
būtų jau nudažytas vartojimui 
dirbtuvėse.

Federalė valdžia turi uždėju
si 10 centų taksų ant svaro 
oleo, kitos atskiros valstijos 
griežtai buvo užgynusios parda
vinėti dažytą oleo, tokiu būdu 
gaspadinės gaudavo sykiu su 
svaru oleo ir sau namuose nu- 
dažymo.

Praeitą metą Michigan vals
tijoj 'buvo«surinkta apie du šim
tai tūkstančių parašų pakeiti- 

Čia vienatinis laikraštis “The nlui tos dalies Pamatinių tei- 
Evening- Gazette” vasario kul'ios gynė pardavinėt.
d. laidoje įdėjo lietuviškų ku
nigų ir bėglio vyskupo Vincen
to Brizgio atvaizdus, kur neva 
miesto majoras 
raktą, 
raktą,

i war, if it comes, will be a poli
tical and ^economic wai> not a 
religious war.” Aišku, kad vys
kupas Brizgys atvyko į šią šalį 
iš Vokietijos j-uošti pagreitintą 
karą. Jis buvo Kauno vyskūpi-' 
jos vyskupu, bet visam pasi
kalbėjime nei žodelio< neprisi
minė kas Kaune dėjosi pirmo
mis dienomis Hitlerio okupaci
jos laiku, kuomet per 12 valan
dų 800 buvo išžudyta nekaltų 
žmonių. Mat, žydų ėjo naiki
nimas. Aišku, kad tas vysku
pas įprato matyti žmonių krau
ją, tai jis ir trokšta, kad taip 
vėl būtų. Desperatiškai ieško 
Lietuvos “neprigulmybės,” me
lagingai šaukia, kad religijai 
laisvės nėra po Rusijos globa 
esančiose šalyse. Kaip žinome, 
kardinolo Mipdszenty reikale 
kapitalistinė spauda tiek begė
diškai rėkė, kali “religija nai
kinama.” ’

Aido Choras jau vėl prakti- 
- kilojasi, nes, sveikatai pagerė
jus, J.. Karsokienė sugrįžo mo
kytojauti.

įteikė miesto 
Vyskupas, priimdamas 

pasako, kad “our next

Brizgys irgi tikrino, kad “re
ligija naikinama:” O kodėl tie 
aukšti dvasiškiai ne religijos 
pareigas eina, bet šnipų parei
gas atlieka? Kokia jau čia ir 
vysk. Brizgio religijos pareiga, 
atbėgus į šią šalį, į Worcesterio 
miesto rotušę raktą pasiimti? 
Arba kokia jau buvo “religijos 
pareiga” kardinolui Mindszen- 
ty spekuliuoti tūkstančiais sve
timos valstybės dolerių? Tai di
džiausi veidmainiai! Vadina 
save religijos apaštalais, ne po
litikais, bet labiau politikauja, 
negu paprasti politikieriai, po
litikauja slaptingai, judošiškai 
ir rėkia, kaip bepročiai, kad 
“religija naikinama,” kuomet 
jie už blogus, darbus baudžia
mi. ' Bevardis.

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

Paini i'-'ikile savo amžių! Tūkstančiai yra 
gaivūs po 70 m. Pabandykite "gaivinimų” 
su Ostrex. Turi tonikų -dėl silpnų, nuvar
gintu jausmų iš priežasties vien tik kūnui 
trūkumo geležies, kų daugelis vyrų ir mo
terų’ vadina '‘senumu.” Pabandykite Ostrex 
Tonic Tablets dėl gaivumo, jautimosi' jau
slesniu, šiandien put. Naujas "susipužin-
kite" size ti 
tinlse, visur

PRANEŠIMAI.
NEWARK, N. J.

Sietyno Generalės Pamokos įvyks 
ketvirtadienio vakare, vasario 24 
d., 8 v. v., vietoje trečiadienio va
karo,' nes žinote, kad reikės važiuo
ti Brooklynan, dalyvauti Laisves 
Bazaro programoje vasario 26 d. 
Tad būtinai dalyvaukite šį ketvir
tadienį, kad galėtume susitarti ku
kiu laiku važiuoti. — Jūsų Repor
teris. (44-45)

NEWARK, N. J.
susirinki- 

—Free the Trenton Six susi- 
(Mosque 
Vasario

LAISVĖS
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI

l'sių, kurios gynė 
dažytą oleo.

Michigan seimeliui prisiėjo 
arba tokį įstatymą užtvirtinti, 
arba leisti visuotinam balsavi
mui dėlei jo užvirtinimo

Kadangi leidimas balsavimui 
šį metą būtų iššaukęs didesnį 
skaičių miestų balsuotojų, ku
rie didžiumoje remia demokra
tus, tai novoms nenoroms mū
sų valstijos seimelis, kuris di
desnėj didžiumoj susideda iš 
republikonų, nutarė tą .oleo 
įstatymą įkūnyti, kad užbėgti 
už akių demokratams.

Mat, šį metą bus renkami į 
gana svarbias vietas valstiji- 
niai pareigūnai, nenorėjo ^.su
traukti daug balsuotojų iš mies
tų, kurie būtų gal išrinkę de
mokratus į tas valdvietes.

Bet va kame beda randasi. 
Kadangi dar federalė valdžia 
turi uždėjus 10 centų taksų ant 
svaro dažyto oleo, tdi kada įeis 
į galią tas mūsų valstijos įsta
tymas,' prisieis uždėti tą ant 
pardavimo kainos. Tokiu'būdu 
dažytas oleo Michigan valstijoj 
rugsėjo mėn. lėšuos dešimts 
centų daugiau.^ Tą tik galės 
atitaisyti, kada Kongresas at
šauks taš taksas nuo oleo. To 
dar nepadaryta.

Nereikia nei vienam pamirš
ti tą faktą, kad perkant svies
tą jūs jį negaunate tokį, koks 
jis turėtų būti natuyalėj formoi. 
Visai ne. Visi sviesto trustai 
jį dažo ir .jis neturi vienodos 
vertės savo riebalų turinyje, 
Prasideda nuo kokių 60 iki 90 
procentų savo riebalų turinyje, 
o oleo apie 
riebalų.

Pasirodo, 
vien tik oleo 
nį Mich. valstijoj apie 30 pro
centų. Žinovas.

Dalyvaukite svarbiame 
me 
rinkimas. Terrace Room 
Theatre), 1020 Broad SI.
24 d., 8:30 v. v. Kalbėtojai: O. John 
Rogge, buvęs pagelb. J. V. prokuro
ro, kuris dabar vėda bylą už Tren
ton šešis areštuotus jaunuolius: 
William L. Patterson, Civil Rights 
Congress nacionalis sekretorius; 
Marian Perry, adv. NAACP Nat’l 
ofiso. Išgirskite teisybę kas liečia 
neteisingą areštavimą šių nekaltų 
šešių asmenų. Įžanga 60c. (su tak
sais). Rengėjai — N. J. Komitetas 
Išlaisvinimui Trentono šešių.

(44-45)

ben-
šo-

CLEVELAND, OHIO
LDS 55 kp. ir LLD 22 kp. 

drai rengia įvairų vakarą su 
kiai$>, prie gero ir naujo muzikan
to. Jvyks 27 d. vasario, Liet, salėje, 
6835 Superior Ave. Pradžia 2 ■ vai. 
dieną. įžanga Veltui. Gaspadinės 
pagamins skanių lietuviškų valgių, 
taipgi bus ir skanaus įsigėrimo. 
Kviečiame narius ir nenarius daly
vauti, >jsitėmykite ’ datą, kad nepa- 
mirštumėt dalyvauti. Bus duodama 
ir dovanos. • Kom. (45-46)

PH1LDELPHIA, PA.
Lyros Choras bus ant Television’ 

Vasario 25 d., penktadienio vakare, 
9 vai. iš stoties WCAU (TV) Chan
nel 3, United Nation programų, .Ly
ros Choras dainuos per 15 minu
čių. Pasinaudokite šia proga pasi
klausykite ir pamatykite. Progra
ma bus matoma plačioje Phlladel- 
phijos apylinkėj. Garbė lietuviams 
ir dėka Lyros Chorui. — R. M.

• • . (45-46)

HARTFORD, CONN.
Ųaisvės Choras praneša visiems 

savo rėmėjams, kad rengia pasi
linksminimo vakarą - balių, su ge
rais muzikantais. Įvyks vasario 26 
d., 7:30 v. v., 155 Hungerford St. 
Kviečiame visus dalyvauti, linksmai 
praleisite laiką. —Kom. (45-46)

ST. PETERSBURG, FLA.
LLD 45 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 27 d., 2 vai. dieną pas dd. 
Ząblackus, 518 McClennan, Clear
water. Prašome įsitėmyti datą ir 
vietą, nes atvirutės nebus siunčia
mos, nes žinote, kad susirinkimai 
įvyksta paskutinį sekmadienį kiek
vieno 
rašt.

mėnesio 2 vai.—K. Toshalis, 
(45-46)

80 procentų turi

kad darbininkui 
pabrangs šį rude-

Belgrad, Jugoslavija. — 
Čion'aitinė spauda rašo, kad 
Albanijos gyventojai be
veik neturi kitokio maisto, 
apart pupų.

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

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

PATERSON, N. J.
Svarbios prakalbos įvyks vasario 

27 d„ 57 Holsman St., 3 vai. dieną. 
Kalbės D. M. Šolomskas iš Brook- 
lyno. įžanga nemokama. Būkite lai
ku išgirsti šias svarbias prakalbas 
temoje: Pasaulinė situacija ir dien
raščio Laisvės 3 m. gyvavimo pa- , 
minėjimo proga. — Kviečia LLD 84 , 
kp. rengėjai. (45-46)

PHILDELPHIA, PA.
Moterų klubas rengia blynų va

karėlį, ,vasario 27 d., 4 vai. dieną. 
735 Fairmount Avc. Įžanga nemo
kama. Prašome visus dalyvauti ir 
atsivesti savo pažįstamus. — 
misija. (45-46) '» *

PHILADELPHIA, PA.
Moterų klubo susirinkimas įvyks 

vasario 27 d., 3 v.’ dieną, 735 Fair
mount Ave. Draugės visos dalyvau
kite ir atsiveskite naujų narių. Tu
rime svarbių reikalų apsvarstyti. — 
Sekr. (45-46)

Ko-

'Roma. — Paskelbtas va
žiuotas darbininkų streikas 
Italijos miestuose.

Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 
Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 

,viską, kas .tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.
Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny

gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

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

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

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

■ prieinamos.
Reikalu spaudos darbų rašykite:

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

i ižsvir/sdiTSYftži?; TSYir

MATTHEW A, 
BUYUS 

t (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.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWINeLANE, Ph. G. ,

Tel. EVergreen 7-6238

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmoro 5-6191 1

*4-******+4«****4^4^4»***** ■
Egzaminuojam Akis, 

Rašome Receptus ;

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists i

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

5 pu&l.—Laisvė (LibertyrLith. Daily) - Ketv., Vasario 24, 1949



! SVEČIAI
Antradienio rytą aplankė 

Laisvės Įstaigą A. Zalenka iš 
Frackville, Pa. Jis apdovano
jo savo dienraštį su $5. Drg. 

L A. Zalenka štisą savaitę vie- J 
sėjo pas savo dukterį New 
YorTe. Tąja proga atsilankė 
ir Į Laisvės Įstaigą.

i! Lekcijos Anglu Kalboj 
Pasibaigė %

Vasario 20-tą Sidney Fin- 
kelsteino paskutinė lekcijai 
nebuvo pasekminga publikos 
atžvilgiu. Veikiausia, iš prie
žasties vakarykščio bankieto 
žmonės buvo pailsę. Tačiau 
lekcijos dalyviai buvo paten
kinti. Aukų surinkta $16.45.

Aukavo po vieną dolerį: 
Kazokytė, J. Juška, II. Mit
kus, A. Burba, S. Urbonas, 
P. Vent< Stakovas, V. Ban
kus, J. Klimas, ir J. P. Po 
50c.: čepuiis, Varisonas, Kaz
lauskas, Baltrūnas, Purvenie- 

x . nė, S.. V.
Širdingai dėkui už tokią 

to gausią paramą.
Sekanti lekcija Įvyks kovo 

6-tą, Kultūriniame Centre. 
Dr. Petriką žada duoti lekci
ją apie kun. Strazdelį, kurio 
gyvenimas buvo gana įdomus 

į ir audringas. Todėl verta 
mums apie jį daugiau žinoti.

A ♦ Ds.

Jaunų jų Moterų - Merginų 
Stalas Laisves Bazare

_______________ i__________

Kam šiomis dienomis taiky
tus! užeiti pas Frances Pakal
niškienę, tds galėtų pagalvoti, 
kad jinai savo bute užsidėjusi 
galanterijos prekių gamintuvę 
ar krautuvę — tiek pas ją 
daug visokių gražmenų, baig
tų ir nebaigtų gaminti.

Gi mobilizacijos vakarais, o 
jų pasitaiko dažnai, ten su
rastum grupę smagių talkinin
kių, LDS Seselių (Sorority) 
grupės narių.

Jos susirenka gaminti-ruošti 
viską LDS Seselių stalui Lais
vės Bazare. Sese lės — tai 
amerikinė lietuvių karta, šim
taprocentinės amerikietės ir 
tokio pat nuošimčio patrijotės 
dienraščio Laisvės.

Ko jos neprigaminusios? 
Bliuzių, žimstelių, miegama- 

, jam ir virtuvei puošmenų, 
i praktiškų dalykėlių namams, 
pačiai šeimininkai ir žaisliukų 
mažiukams, Amerikos lietu
vių trečiajai ir ketvirtajai 
gentkartei, kuri domisi baza- 
ru ir margtfmynais.

Kas ką' atliko ir tebegami
na, sunku ir susekti. Pranu
tė kukliai pasako, kad “mes 
visos bendrai gaminame.” O 
kitos man į ausį patyka sa
kė, kad “Pranutė atlieka 

i daugiausia planavimo. Jos 
abi su Helena Incas daugiau

sia dirba sudaryme metmenų, 
(’rėmų, kūno gaminiams, o 
mes susirinkusios atsiuvinėja- 
mc ir .kitus baigiamuosius 
darbelius dirbame.”

Siuviniai — dar tik dalis 
visko. Lea Kairytė, Emily 
Klimas stovinčios pirmoje ei
lėje aprūpinimo Seselių Stalo 
skanumynais, tarpe tų, namie 
gamintomis saldainėmis, py
ragais ir pyragaičiais.

Seselės pačios ir prižiūrės 
savo stalą, parduos nuo jo 
prekes, o nuo jo gautą gata
vą pelną atiduos dienraščiui 
Laisvei.

Bazaras Įvyks

Gale Šios savaitės, vasario 
25, 26 ir 27-tą, Liberty Au
ditorium, kampas Atlantic 
Avenue ir UOth St., Richmond 
IlilL Visais vakarais šokiai. 
Visais vakarais pasirinkimas 
geriausių valgių, kurie ( bus 
gaunami šeštadienį ir sekma
dienį nuo pietų.

Penktadienį bazare dainuos 
Aido Choras, vadovaujamas 
Jurgio ’Kazakevičiaus.

šeštadieni —■ Sietyno Cho
ras iš Newarko, vadovauja
mas Waltex io Žuko.

Visi dienraščio Laisvės skai
tytojai prašomi rengtis Į ba- 
zarą ir kviesti kitus. Rep.

Sėkmingas Pažmonis
Vasario 19 d. Įvyko pažmo

nis, kuri surengė LDS 13 ir 
LLD 185 l*p., Kultūros Cen
tre, Richmond. Hill. Pažmo- 
ni reikia skaityti visapusiai 
vykusiu. Svečių ir viešnių da
lyvavo apie 250. Buvo net iš 
Huntingtono atvykę draugai 
Gaškauskai, iš Jersey City 
Matuliai ir iš kitų apielinkių. 
Buvome “nusiminę” dėl Co
ney Islando kolonijoj bet ir 
ji, draugės Sprainienės pasi
darbavimu, neatsiliko, nors 
šiemet ^atstovybė” buvo ma
žesnė, negu pereitais rpetais.

Vakarienės surengimui dar
bavosi gaspadinės: M. Jakš
tienė, Sadauskienė, Misevičie
nė, Vinikaitienė, Daugėlienė, 
Kavaliūnienė ir Paukštienė. 
Prie stalų patarnavo: dvi sese
lės Briedytės, Stasiūniūtė, Vi- 
nikaičiūtė, Mažilytė, Klimai- 
tė, Nevinskienė, Feiferienė, 
Jeskevičiūtė, Al. Nevinskas, J. 
Nevinskas, Al. Kavaliūnas 
jaunasis ir Baltrušaitis 
jaunasis. Taipgi nemažai pa
sidarbavo ir tūli kuopų na
riai.

Varde rengėjų širdingai dė
koju visiems, kurie dirbto ir 
kurio tikietus platino arba 
kuom nors prisidėjo pagelbėti. 
Dėkoju ir A. Balčiūnui, kuris 
savo kepykloj leido “kalaku
tus” iškepti, ir visiems sve
čiams ir viešnioms, kurie at
silankė. V. Paukštys.

Malioriai Atmetė 
Siūlymą Užtarti 
Mindszenty

.Trys maliorių lokalai—454, 
848 ir 905—atmetė trockistų- 
socialistu pasiūlytą rezoliuci
ją, kuria norėta užtarti ame
rikine valiuta 
vusį vengrų 
Mindszenty. 
mas ^okią

Iš Dirbtuvių Pirmininkų 
Susirinkimo

prasišmugelia- 
aukštą dvasiškį 
O lok alas 51- 

rezoliuciją padėjo 
nesvarstytą (tabled). 
buvo smūgis lokalų są- 
— Distrikto 9-tai Ta- 
kurioje su dideliu ler- 

ir spendavimu pasiprieši-

Tai 
ryšiui 
rybai, 
m u
nusių' tai rezoliucijai tą rezo
liuciją priėmė. Taryboje bal
sai buvo pasidalinę: 24 už, 7 
prieš, o 6 susilaikę. Dabar 
pasisakiusieji prieš tą rezoliu
ciją lokalai taryboj yra at
stovaujami 11-kos delegatų, 
susilaikiusysis — 4-rių dele
gatų .

Kalbėjęs taryboje prieš tą 
rezoliuciją Louis Weinstock, 
pernai lankęsis Vengrijoje, 
tapo nubaustas atėmimu balso 
dviem mėnesiams. Tokioje 
tai, “demokratiškoje” atmos
feroje taryba buvo užtarusi 
Mindszenty, kurį eiliniai na
riai lokaluose atsisako užtar
ti.

Brooklynietis assembly ma
nas Schupler Įteikė valstijos 
seimeliui biliu, reikalaujant 
atskaityti iš taksų dirbančių 
žmonų išmokesčius vaikų pri
žiūrėtojams.

PARDAVIMAI

d. Įvyko kriau- 
pirmininkų susi- 

pirmininku iš- 
Ilerma- 

pir-

se buvo daug . nesmagumų, 
pačiam dirbtuvės pirmininkui 
daugiausia tekdavo dirbtuvėje 
dalykus rišti, kadangi igno
ruota komisija nekreipdavo 
domės į tai, kas dedasi dirb
tuvėje. O komisijos turėjo 
būti labai svarbia Įstaiga dirb
tuvėje darbininkų reikalams 
ginti. Po pasikalbėjimų, šis 
klausimas atiduotas lok ai o su
sirinkimui. v

pasibaigtos.

vienos pradeda

Vasario 18 
čių dirbtuvių 
rinkimas. Jo 
rinktas jaunuolis C.
nas. Kaip paprastai, 
miausia pateikti pirmininkų 
ir komisijų raportai iš dirbtur 
vių stovio.

Trumpai ir bendrai pažy
mint, iš raportų pasirodo, kad 
gerai dirba tik dvi dirbtuvės: 
Liptano, buvusi Šimaičio, ir J. 
Diržio* bet reikalauja nesvie
tiškai gerai padaryti darbą, 
tai darbininkams tenka pusėti
nai mažiau padaryti darbo ir 
tas atsiliepia ant jų algų.

Abelnai paėmus visas kitas 
dirbtuves,
dirbinėti ir sykiu baigia, taip 
ir Teitos iš eilės seka, 
rędo, pas kriaučius yra ne
darbas ir jam galo nesimato, 
šlubuoja ne tik lietuviškos, 
bet ir stambios. New Yorko 
kitataučių dirbtuvės.

Po raportų iš dirbtuvių sto
vio, komisijos narys A. Bej 
pirštis iškėlė klausimą, dėl 
ko buvusis delegatas Buivy-. 
das ignoravo dirbtuvių komi
sijos narius, nešaukdavo jų į 
svarbius susirinkimus, kurie 
Įvykdavo Joint Board e, bet 

■šaukdavo vien tik dirbtuvių 
pirmininkus? Buvo ilgai pasi
kalbėtą ir visokių nurodymų. 
Dirbtuvių pirmininkai ir ko
misijos nurodinėjo, kad dėl to 
komisijų ignoravimo dirbtuvė-

Pasi-

Susirinkimui 
dirbtuvių pirmininkai ir komi
sijos buvo pavaišinti gerais 
valgiais ir gėrimais apatinėje 
kliubo svetainėje. Tas vaišes 
davė lokalo valdyba iš loka- 
lo kasos, tikslu teikti pirmi
ninkams ir komisijoms naujos 
energijos ir toliau darbuotis 
dirbtuvėse. Gerų valgių gas- 
padine buvo Augutienė, o 
kliubo gaspadorius J. Zaka
rauskas su savo moterimi 
rai patarnavo prie st&lų.

I

Pirmininkai ir komisijos 
ria ačiū lokalo valdybai 
vaišes.ir Zakarauskui už 
tarnavimą.

J. Stakvilevičius.

gc-

t-a- 
už 

pa-

Miestavų namų projektų 
priežiūros darbininkai pikie- 
tuoja projektus protestuoda
mi prieš miesto valdžią, kad 
jiems nedavė to $250 pragy
venimo brangumo priedo, 
duoto kitiems miestaviems 
darbininkams.

komu-

Komunistai Prašo 
Masinės Paramos 
Demonstracijai

New Yorko valstijos
nistų organizacija atsišaukė į 
komunistus ir bendrai į visus 
darbo žmones masiniai išeiti į 
demonstraciją, šaukiamą tiks
lu reikalauti demokratinės ju
ry sistemos.

Demonstracija šaukiama 
kovo 3-čią, už savaitės ket
virtadienį, tuojau po darbo, 
tarp 5 ir 7 valandos vakaro, 
Madison Square Parke, prie 
23rd St. ir Madison Ave., 
New Yorke. Ją mobilizuoja 
Bendras Demokratinėms 
sėms. Ginti Komitetas.

Tei-

Mokiu ames ir Dirbame...
Iždininkes Gimtadienis

rašant šia
skiltį, netiksliai buvo praleis
ta, kad 12 d. vasario dabar
tinė LKM iždininkė Mrs. May 
Merk šventė savo gimtadienį. 
Studentai pasveikindami ją 
jos gimtadienio proga sudai
navo “Happy Birthday to 
You.” O ji, atsilygindama už 
tai, juos pavaišino šalta grie
tine (ice ' cream) ir pyragu. 
May Merk
džia savo nesveikata.
šia proga, LKM vardu, linki
me, kad jos sveikata sustiprė
tų, ii- linkime jai sulaukti dar 
daug linksmų gimtadjenių.

Praeito Šeštadienio Darbai

dar vis nusiskun-
Taigi

Pirmos Pažinties 
Pasivažinėjimas 
Keistai Baigėsi

Brooklynietė Mrs. Theresa 
Wilson, 36 m., aludėje susi
pažino su jaunesniu už ją, bet 
labai smagiu ir prielankiu jai 
brooklyniečiu Joseph P. Boro- 
witz. Po įsigėrimo kelių stik
liukų kartu, jis ją pakvietęs 
pasivažinėti taksiku. Bet jin 
Įsėdus, jis ją apmušęs iv iš
prievartavęs važiuojančiame 
taksike. Vairuotojas bijojęs 
Įsimaišyti, visą laiką vairavęs.

Taksikui sustojus prie rau
donos šviesos, moteris iššoko 
iš taksiko spiegdama. Tai 
girdėjęs policistas taksiką pa
sekė ir vyriškį areštavo.

Paraeitą šeštadienį, k dip ir 
visada, LKM savo darbus pra
dėjo 2-rą vai. po pietų su lie
tuvių kalbos pamoka. , Po to 
sekė veikalo mokinamasis, tau
tinių šokių ir dainų pratimai.1 
Su dainomis turėjome kiek 
keblumo, nes nebuvo kas pa
mokina; Aldona žilinskaitė- 
Anderson, tur būt, buvo už
imta ar dėl kitokių priežas
čių negalėjo pribūti. Tiki
mės, kad ji bus su mumis at
einantį šeštadienį, vasario 26.

Po to sekė vyturiečių Sty
gų Ansamblio-pratimai, vado
vybėje Alfred Wesler.

Ateities Darbai
Apart reguliarių LKM dar

bų : lietuvių kalbos, tautinių 
šokių ir dainų, kaip ir Stygų 
Ansamblio, dar bus mokina- 

I masi deklamacijos ir kt., kad

Vera Ulesova ir Pavel Kadočnikovas vėl susitinka 
jąm atlikus pavojingą misiją Tarybų Sąjungoj filmoje 
“Secret Agent,” rodomoje Stanley Teatre, 7th Avė., 

prie Times Square, New Yorke. z

o-
B

[sudaryti pilną programą savo 
parengime gegužės 15 dieną. 
Taipgi ateinantį šeštadienį jau 
bus prasidėjęs Laisvės baza
ras. Nors, tiesa, LKM ne
nutarė oficialiai bazare turė
ti savo kampeli ,bet neoficia
liai mokiniai prašomi, ateida
mi į pamokas, šį tą atsinešti, 
o po pamokų, visa klasė, 
trauksimu į bazarą.

Balandžio 10 dieną prasidės 
LMS dailės kūrinių ir rank
darbių paroda. šį šeštadie
nį teks pasitarti, kuomi, LKM. 
prisidės prie šios parodos. 
Kaip žinia, paroda tęsis nuo 
balandžio 10-tos dienos ..iki 
LKM parengimo dienos — 
gūžės 15-tos. Čia LKM 
retų turėti savo kampelį.

Šį šeštadienį, vasario 26 
visi LKM nariai, kaip ir nau
ji kandidatai, prašomi skait
lingai atsilankyti, nes, kaip 
matome, turime daug ko at
likti. Be to, dar nusitarėme 
visas LKM sąstatas nusifoto
grafuoti.

■Norintiems i LKM Įstoti
Žodis visiems tiems, * kurie 

įdomaujasi LKM veikla ir no
rėtu kartu su mumis veikti:

* I I

LKM nariai nemoka jokios 
Įstojimo ar narystės mokes- 
ties.- Viskas, ko iš jų pagei
daujama, tai nuoširdumo ir 
noro kartu veikti; kuo dides
nis bus LKM narių sąstatas, 
tuo daugiau galėsime nuveikti 
ir visiems bus įdomiau. LKM 
pamatiniai yra vienatinė jau
nimo organizacija, dėl to pa
geidaujama kuo daugiausiai 
jaunesnio amžiaus narių. Bet 
tas dar nereiškia, kad' negali 
suaugę kartu su jaunimu veik
ti, tam jaunimui pagelbėti.

Dar kartą prašomi skaitan
tieji šią skiltį atkreipti ,domės 
į LKM. Jei jūs norite, kad 
LKM išaugtų į didelę ''jauni
mo organizaciją su kuo pla
čiausiu kultūriniu ir sportiniu 
veikimu, praneškite, paragin
kite jums žinomus jaunuolius 
įstoti' į LKM. Taipgi ir patys, 
kuriems tik aplinkybės lei
džia, prašomi' ateiti Į Liberty 
Auditoriją, 110-06 Atlantic 
Ave., 'Richmond Hill, kiekvie
no šeštadienio popietį nuo 2- 
ros valandos 
LKM veikla.

New Yorke Irgi Plinta 
Nedarbas; Aršiausia 
Paliečia Negrus

Parsiduoda "livingrumio” setas — 
trys kavalkai, gerame stovyje, taip
gi ir kiti rakandai, Norintieji pirk
ai, atsišaukite tuojaus: V. Paukštys, 
101-54 — UOth St., Richmond Hill, 
N. Y. (45-46)

ge-' 
tu-

ir susipažinti su 
Lauksime.

Veiksnys.

Angliško darbininkų dien
raščio Daily Worker’io rašy
tojas John Hudson Jones 
pasikalbėjo su . Vincent B. 
George, Employment Agents 
Protective Association ' prezi
dentu apie progas gauti dar
bą. Mr. George atstovauja 
centrą, kuris apima 47 dar
bų ir darbininkų ieškantiems 
tarpininkavimo’ agent ūras, 
daugiausia Harleme, apgyven
tame negrais. ■

. Vaizdas gavosi liūdnas. Vir
šininkas pripažino, jog tik 
praėjusį antradienį Įvykusia
me agentūrų savininkų ir ve
dėjų susirinkime vyriausia te
ma buvo samdytojų bandymas 
gauti darbininkų dirbti dalį 
laiko, ir dirbti už mažesnes 
algas.

Jo paties agentūra, sako 
Mr. George, nuo 1946 metų 
iki pavasario 1948 metų iš
siųsdavo darban kas dieną 
apie 20 vyrų ir 30 moterų. 
O dabar, -kuomet kur kas 
daugiau- yra ieškančių darbo, 
“laimė, jeigu pasiunčiame 
darban 4 vyrus ir trejetą mo
terų per dieną,” sako jis.

Karo metu jo vieno agentū
ra bėgiu savaitės * gaudavusi 
po virš 200 pareikalavimų 
darbininkų, o dabar gauna 
apie 50. “Tie 'patys žmohės, 
kuriuos mes pasiuntėm dar
ban. prieš ketvertą, penketą 
metų, dabar sugrįžta pas mus 
iš naujo ieškoti darbo.”’

x Tarnaitėms jau bandoma 
nukirsti algas nuo $40 iki $30, 
nes industrijose nebegalin
čios gauti darbo moterys vis 
didesniame skaičiuje pradeda 
ieškoti tarnaičių darbų. O 
tūlos smalkių biznierių ir ša- 
pučių savininkų, taipgi profe
sionalų žmonos, bizniui .mažė
jant ar vyrą atleidus iš tar
nybos, pritrūksta ištekliaus 
tąrnaitei sarųdyti, pradeda at
likinėti darbus pačios.

Į jo agentūrą kas dieną 
kreipiasi nuo 50 iki 100 naujų 
žmonių, greta daugelio seniau 
buvusių pasiųstų darban, o 
dabar atleistų ir iš naujo ieš
kančių darbo. Daug atvyks
ta net iš Kalifornijos.

Panašią padėtį raportuoja 
ir visos kitos agentūros, sako 
viršininkas.

SUSIRINKIMAI '
BROOKLYN, N. Y.

Brooklyno Sveikatos ir Kultūros 
klubo susirinkimas jvyks. vasario 
24 d., 8 v. v. Laisvės salėje, 419 
Lorimer St. Svarbu visiems na
riams dalyvauti, atsiveskite ir sa
vo pažjstamus, nes bus svarbi pre- 
lekcija skaitoma, sveikatos klausi
me. —J. W. Thomson. (44-45)

^KKZXXx>O<XxXXX>OCxX^<X>O<X><K• STANLEY ZUBAYICIUS 
Akountentas

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

Kreipkitės kas vakarą 
nuo 7-tos vai. 

šeštadieniais ir Sekma
dieniais ištisą dieną.
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: GYDYTOJAS t

S. S. Locket, M. D. 1
223 South 4th Street |

■■ BROOKLYN, N. Y. t
m xr „ ji—2 dienom 1Valandos: jg_g vai<arais |

" Ir Pagal Pasitarimais. Į 

[[ Telefonas EVergreen 4-0203 T
................................A...............    «...

TONY’S^X
i

’ UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. .

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos: į

Penktadieniais uždaryta

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

T*ro„„ TELEVISION
EVergreen 4-9407 SHUFFLE BOARD

TTTDWQ DAD 411 grand streetZLl I O l>Alv BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

' DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

. TELEVISION

Peter Ka/pislcas

Į^ctci*
KAPISKAS i

BAR & GRILL i
* I 1

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

/

BEER & ALES Į

32 Ten Eyck St. Į
Tel. EVergreen 4-8174 Į

LITUANICA SQUARE . /

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank* Sanko

' SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

«

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS *SAVAIT®JE

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) - Ketv., Vasario 24,1949




