
O

THE LITHUANIAN DAILYNiekšų Troš-

Metai XXXIX.No. 46

tik

ir

Lietuva.”
BIMBA

tei-
15

Su Savaisiais pas Savuosius.
Apie Budeli Žekevičiu.
Kiaulė, Redaktorius ir

Kunigas.
Ne Tautu, bet 

kimas.
“Krikščioniška

Rašo A. Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Vasario - Feb. 25, 1949
♦

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

J

• ' ■

t-' - Ji.-!

•
n

LAISVE-LIBERTY
Tbe Only Uthuanlan Daily

in tilo Eastern States.
427 Lorimer Street,
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Sfafcg 2-3878

■

-1 . 'r

Dienraščio XXXI. ' " M

= 1 :

Lietuvių* Kultūriniame Cen
tre Brooklyne prasideda dien
raščio Laisvės trijų dienų ba- 
zaras. Visi kviečiami daly
vauti, visi bus maloniai pasi
tikti ir priimti.

Mūsų bazaras suteikia dar 
vieną progą visiems susitikti 
su prieteliais ir pažįstamais. 
Pats susitikimas juo malones
nis, kadangi jis Įvyksta savo 
įstaigos paramai ir stiprini
mui.

Apart vaišių ir linksmumo, 
mūsų bazare kiekvienam bus 
proga įsigyti gerų kiekvienam 
prieinama kaina daiktų.

Todėl nepatingėkite ateiti, 
nepašykštėkite šia proga pa
šinai! doti.

Vienam klerikalų laikraštyj 
piktai baramasi ant Vilniaus 
radijo už užsipuolimą ant 
prof. Žakevičiaus. Laikraštis 
sako:

“Paskutinės radijo translia
cijos metu buvo labai užpul
tas prof, žekevičius, šiuo metu 
profesoriaująs Birmingham© 
universitete Anglijoje. Jis iš
vadintas karo nusikaltėliu. 
Vilniaus radijas reikalavo, 
kad jis būtų išduotas “Lietu
vos liaudies teisingumui.” 
Kaip žinia, prof, žekevičius 
buvo, bolševikus 1^41 metais 
išvijus iš Lietuvos, Vilniaus 
miesto komiteto pirmininku ir 
vadovavo Vilniaus srities lie
tuviškajam judėjimui prieš 
bolševikus.” (Draugas, vas.
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Svarbus ir įdomus praneši
mas.

Prof. Žakevičiaus pareigos 
buvo labai atsakingos. Kai
po Vilniaus miesto komiteto 
pirmininkas, jis pasirašydavo 
ant visu mirties dekretų, iš
duotų prieš tarybinius žmo
nes, ypač prieš žydus.

Prof, žekevičius su pritari
mu ir užgyrimu pildė nacių 
norus ir tūkstančiais Vilniaus 
žmones siuntė į mirties nas
rus.

Dabar pasirodo, kad šis bai
sus budelis randasi Anglijoje . 
ir profesoriauja!

Būna ir tokių atsitikimų, 
kad audra esti maža, o lie
taus būna daug. Taip atsiti
ko su “Lietuvos nepriklauso
mybės” paminėjimu Brookly-
ne.

Juozas Tysliava susipainioję 
ir prasitarė, kad “su poteriais 
Lietuvos neišvaduosime.” Tai 
buvo paskaityta “įžeidimu” 
broliams katalikams. Juozas 
Laučka ten pat Tysliavos 
“klaidą” atitaisė.

Vienas tysliavinis “bedie
vis” priėjo prje praloto Kru
pavičiaus ir stačiai paklausė, 
ar užteks poterių apsidirbti 
su bolševikais? Krupavičius 
jam prisipažino, kad jis daug 
sykių pats esąs išsireiškęs, jog 
“kryžium kiaulės nenugalėsi.” 
Paprasta, mužikiška kalba 
tai reiškia, kad Krupavičius 
pats netiki nei kryžium, nei 
malda. > Jeigu jau beginklės 
ir bejėgės kiaulės kryžium 
negalima įveikti,, tai ką jau 
bekalbėti ’ apie ginkluotus 
žmones ?

smeto- 
plačios 
stačiai 

K r u pa- 
pntį

Dabar klerikalų ir 
nininkų spaudoje eina 
diskusijos. Amerika 
pasako, kad prelatas
viČius turėjo mintyje 
Tysliavą, kai sakė, kad “kiau
lės kryžium nenugalėsi, 
raštis 
kaus

tik stebisi, kad 
ir suprantamo

(Ti}sa 5-me pusi.).

’ Laik- 
to aiš- 
dalyko

Skaičiuojama iki Penkių 
Milionų Bedarbių Visose
Jungtinėse Valstijose
Washingtono Valdžia Slepia Tikrąjį Bedarbių Skaičių; 
Tvirtina, Kad Ilgai Pasilaikysią Gerovės Laikai

Washington. — Valdinis 
darbo departmentas skel
bia, kad Jungtinėse Valsti
jose dabar esą tik apie 3 
milionus bedarbių— beveik 
pusiau mažina tikrąjį be
darbių skaičių.

Bet oficialiai skaitmenys 
iš Ohio, New Yorko, New 
Jersey ir Naujosios Angli
jos valstijų rodo, kad 8 iki 
10 nuošimčių darbininkų y- 
ra be darbo.

Imant 60 milijonų žmo
nių kaip bendrą skaičių 
dirbančiųjų už algą, kuo
met darbai pilnai eina, ir 
atskaitant 8 iki .10 nuošim
čių, atrasime, jog dabar y- 
ra penketas milionų bedar
biu. 4. )

Kiti milionai žmonių 
dalį laiko' tedirba.

Žinios iš Michigano 
tūlų kitų valstijų sako, l$ad 
jau išsišėmę valstijiniai be
darbių pensijų fondai.

New Yorke per mėnesį 
50 nuošimčių pakilo prašy
mai miestinės pašalpos.

Be to, kas'savaitę 53,000 
padaugėja skaičius reika
laujančių valstijinės bedar
bių apdraudos.

Tuo tarpu šalies iždo se
kretorius Snyder tvirtino, 
jog “einama link nuolatinės 
gerovės”; o prezid. Truma
nas pareiškė, kad esąs už
tikrintas geras gyvenimas 
Jungtinėse Valstijose per 
“tūkstantį metų.”

Platinamas Amerikos 
Šnipų Tinklas

Bulgarų Byla Prieš 
15 Kunigų-Šnipų

TEIGIAMA, KAD SKYLĄ 
KINIJOS TAUTININKAI

Washington. — Kongres- 
manu komisija- dėl ginkluo
tu jėgų slaptai užgyrė val
džios bilių, siūlanti plačiau 
išvystyt karinių šnipų tin
klą užsieniuose.

Komisija parėmė valdžios 
reikalavimą paskirt papla
tintai šnipijadai gana daug 
lėšų, už kurias valdžia nie- 
kam neduos jokių atskaitų. 
Kongresmanų komi sija 
kartu nutarė, kad Kongre
sas be svarstymų užgirtų šį 
sumanymą.

Tas sumnaymas, be kitko, 
siūlo kasmet priimti Ame
rikon apsigyventi po 100 
svetimšalių, kurie suteiks 
Amerikos agentams šnipiš- 
kų žinių prieš Sovietus bei 
demokratinius Sovietu kai- 
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mynus. Tie šnipai būtų į- 
leidžiami į Jungtines Vals
tijas su generalio prokuro
ro užgyrimu, apeinant įvai
rias ateivybės sąlygas.

Dar Tūkstančiai Sovie
ts Kainų Gaus Elektrą

Maskva. — Šiemet Sovie
tų Sąjungoj bus pastatyta 
dar '5,650 elektros ,dirbyk- 
lų - jėgainių kaimiškose ap
skrityse. Tad elektros švie
sa ir jėga pasieks dar de- 
sėtkus ir šimtus tūkstančių 
kaimų net tolimiausiuose 
Sovietų šalies kampuosė.

SENATO KOMISIJA UŽ
GYRĖ NAMŲ STATYBOS

BILIŲ j
Washington. — Finansi

nė Senato kortiisija užgyrė 
siūlymą pastatyt 810,000 
gyvenamųjų namų su val
džios parama iki 1955 m.; 
bet* patarė tiktai iki $308,- 
000,000 valdžios pinigų per 
metus skirti tam reika
lui. . 1'0

Helsinki. — Suomijos sei
mas tik 97 balsais prieš 95 
pareiškė pasitikėjimą so
cialdemokrato Karlo 
gerholitio valdžiai.

Fa-

Sofija. — Bulgarijos 
smas pradėjo tardyti 
protestantų kunigų. ' Val
džia sako, jog turi pilnus 
įrodymus, kad jie šniųavo 
Amerikai* ir Anglijai prieš 
Bulgariją ir suokalbiavo su 
b u 1 g a rais reakcininkais 
prieš valdžią. Tie kunigai 
taipgi užsiėmė pinigų šmu
geliais juodojoj rinkoj. Ke
li kaltinamieji jau prisipa
žino.

Bulgarijos valdžia atme
tė Amerikos ir Anglijos 
protestus prieš tų kunigų 
areštavimą.- . •

Filipiniečiai Nori Paremti 
Indonezų Kovą

Manila. ■— IFilipinų* Dar
bo Organizacijų Kongresas 
prašė valdžią leisti jiems, 
savanoriai vykti Indonezi- 
jon padėti indonezams ka
riauti už indonezų. respubli
ką prieš holandus.
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Sovietą Ištremta Anna L. 
Strong Jau New Yorke

New York. — Parlėkė 
merikonė laikrašti n i n k ė
Anna Louise Strong, kurią 
Sovietų vyriausybė ištrėmė 
kaip šnipę.

Atskridus jai į La Guar
dia aikštę, 50 reporterių ir 
laikraštinių fotografų ap
spito Anną, statydami 
klausimus apie Sovietus. 
Jinai sakėsi . nešnipavus 
prieš Sovietų•vSąjungą; esą, 
tik susiginčijus su sovieti
niais valdininkais dėl už
daro geležinkelio, kuriuom 
ji norėjus važiuoti į Kini
ją • «

Slaptosios policijos sek
liai — FBI — La Guardia 
stotyje ‘ klausinėjo Anną 
Louise Strong per 45 minu
tes. Paskui ji buvo pašauk
ta kvotimajn į f.ederalį aps
krities teismą, kur eina by
la prieš 12 Komunistų Par
tijos vadų.

ORAS.—šiltoka, lietus.

y.- .
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Nanking, Kinija.— Ame- 
rikin. korespondentai pra
neša, kad Kinijos tautinin
kai skylą į dvi sroves. Sa
ko, jog ‘^pasitraukęs” pre
zidentas -diktatorius Čiangx 
Kai - šėkas su savo sėbrais 
Kantone (ar Formozos 
saloj) stoja už karo tęsimą 
prieš kinų komunistus - 
liaudininkus; o Čiango pa- 

, vaduotojas gen. Li Tsung- 
jen, einąs prezidento parei-

gas, norįs taikytis su ko
munistais.

United Press teigia, kad 
Li Tsung-jen jau pasiuntė 
savo atstovus į Peipingą 
tartis su komunistais dėl 
taikos sąlygų.

Čiangas ir jo bičiuliai 
sugabeno savo turtus ir 
valdžios auksą į Formozos 
salą. Tai būsianti jų tvirto
vė karui tęsti prieš Kinijos 
liaudininkus.

PRAŠO TURKIJAI DAUGIAU 
PINIGŲ PRIES SOVIETUS

New York. — Čia lanko
si Floyd H. Black, pirmi
ninkas amerikiečių kolegi
jos Istanbule, Turkijoj. Jis 
gyrė Turkijos valdovus 
kaip “kietus Rusijos ir ko
munizmo priešus.” Black 
geidavo, kad Amerika dar 
gausiau remtų Turkiją, ku
rią jis vadino “geru rizi
kų.” '

Jungtinės Valstijos jau1

davė Turkijai $100,000,000, 
pagal Trumano mokymą 
prieš komunizmą, neskai
tant pinigų iš Marshallo 
fondo. $100,000,000 truma- 
niškos paramos daugiausiai 
panaudota Turkijos ginkla
vimui prieš Sovietų Sąjun-

(Turkų valdžia yra už
draudus darbo unijas ir 
slopina visas demokratines 
partijas.) /

INDIJOS VALDŽIA SUĖMĖ 
3,000 KAIRIŲJŲ 

» k ...

New ■ Delhi, 'Indija. — 
Premjero J. Nehru valdžia 
per 5 paskutines dienas a- 
reštavo. 3,000 komunistu ir 
kitų kairiųjų. Premjero pa
vaduotojas Patel viešoje 
kalboje :• grūmojo pašalinti 
visus komunistus iš darbo 
unijų. ;

Valdininkai paskl e i d ė
f

gandus, būk komunistai 
“ruošiąsi sabotažui” (gadi
nimo veiksmams), skelbda
mi geležinkelių darbininkų 
streiką kovo 9 d. •

Tuos savo paskalas val
dininkai naudoja kaip prie
kabę urminiams . ablavams 
prieš komunistus ir kitus 
veiklius unijistus.

Wallace Sako, jog Šaltasis 
Karas Greitina Krizę ir 
Stumia Link Bankrūto

, t

Progresyvią Vadas Wallace Smerkia Karinius Marshallo 
Ir Šiaur. Atlanto Planus; Ragina Susitart su Sovietais

Washington. — Milžiniš
kos karin. išlaidos greitina 
krizę ir veda Jungtines 
Valstijas ir vakarinę Euro
pą link bankrūto, sakė pro
gresyvių vadas Henry 
Wallace, liudydamas kong- 
resmanų užsienio reikalų 
komisijai. Jis pakartojo 
pirmesnį savo pasiūlymą, 
kad prezidentas Trumanas 
sueitų su premjeru Stalinu 
ginčijamiems klausimams 
išspręsti.
Wallace kalbėjo prieš val

džios bilių, reikalaujantį 
$5,580,000,000 vakariniams 
Europos kraštaųis stiprinti 
priešsovietus per sekamus 
metus, pagal Marshallo pla
na. ' c

Izraelis ir Egiptas 
Pasirašė Paliaubas

Rhodes Sala. — Izraelio 
valstybė ir Egiptas pasira
šė paliaubas. Dabar eis de
rybos dėl pastovios taikos 
sutarties.

Egiptas pripažino Izrae
liui visą Negevo dykumą, 
pietinėje Palestinoje, apart 
20 mylių ilgio ir 5 mylių 
pajūrinio ruožto, kurį Izra
elis užleido egiptėnams. Ta
me ruožte yra ir Gaza mie
stas. Egiptas taipgi pripa
žino Izraeliui Beershebos 
miestą. "
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Peron Grūmoja Sutriuškint 
Visus Savo Priešininkus

Sparčiai Didėja Nedarbas 
N. Y. ir N. J. Valstijose

Buenęs Aires. — Argen
tinos prezidentas - diktato
rius Jųan Peron grasino 
sutriuškint ir kraujuose 
paskandint visus savo prie-* 
šininkus. Kalbėdamas gele
žinkeliečių darbo unijos su
sirinkime, Peronas šaukė 
darbininkus ginti jo val
džia, v / •

Jis grūmojo apsidirbti su 
tais, kurie kalba, kad silp
nėja jo valdžia ir gali būti 
nuversta. Tokios kalbos pa
plito ypač per dvi paskuti
nes savaites, kuomet spau
stuvui darbininku streikas 
sustabdė laikraščius.

Armijos vadai reikalau
ja, kad Perono pati Eva 
nesikištų į politiką.,.

Schenectady, N. 
Skaičius bedarbių, 
čių vietinės pašalpos ir val- 
stijinių pensijų, per pasku
tinius keturis mėnesius pa
kilo 110 iki 200 nuošimčių 
šiauriniuose New Yorko 
valstijos miestuose.

(New Yorke kasdien nau
ji tūkstančiai bedarbių pra
šo miestinės pašalpos.) 
j Trenton, N. J. — Bedar-' 
biškos apdraudos pensijų 
šį mėnesį New Jersey vals
tijoj išmokėta 45 nuošim
čiais daugiau,' negu praeitą 
mėnesį.

Sausoje buvo 110,000 už
sirašiusių bedarbių N. J. 
valstijoj.

ieškan-

28 čechų Generolai Kalti
nami kaip Išdavikai

Proga. — Komunistų at
stovas Čechoslovakijos .sei- 
m.e, generolas Alois Hlozek, 
sake, jog bent 28 reakciniai 
cechų generolai dalyvavo 
sąmoksle nuversti demok
ratinę respublikos valdžią.

Graiku Fašistai Perša 
Franko į Atlanto Bloką '

London. — Graikijos mo
narcho - fašistų užsieninis 
ministras Tsaldaris, slap
tame pasikaTbėjime su An
glijos užsienio reikalų mi
nistru Bevinu siūlė priimt 
Franko fašistų Ispaniją į 
Šiaurės Atlanto kraštu ka
rinę santarvę prieš Sovie
tus.

Bulgarija Išveja Popiežiaus 
Atstovus Kaip Priešus

Sofija, Bulgarija.— Bul
garų valdžia nutarė; iš
tremti popiežiaus pasiunti
nius. Užsienio reikalų mi
nistras Vasilius Kolarovas 
pareiškė, jog popiežiaus at
stovai Bulgarijoj veikė 
kaip kariniai agentai prieš 
Sovietus ir liaudiškas jų‘ 
kaimynų valdžias.

Popiežiaus pasiuntiniai, 
be to, kurstė bulgarų kata
likų kunigus prieš Bulgari? 
jos valdžią.
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Burmos Sukilėliai Laimi
Prieš Valdžios Armiją

•k

Rangoon, Burma. —Par
tizanai - sukilėliai prieš 
dešiniųjų valdžią užėmė 
Myingyan miestą, geležin
kelių mazgą, ir Maymyo, 
valdinės armijos centrą. 
Dabar jie daro apsupimo 
žygius* prieš didmiestį Man
dalay, vidurinėj ' Burrrioj. 
Sukilėliai, be kitko, pagro
bė 5 karinius valdžios trau
kinius. 1 ‘ .

Toronto srityj, Kanadoj, 
yra 50,000 bedarbių.
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PHILA. VAŽIUOTĖS 
KOM. REIKALAUJA 
15 CENTŲ “FĖRŲ”

Philadelphia. — Philadel- 
phijos Transportą c i j o s 
kompanija reikalauja tuo
jau pakelti važiavimo kai
ną gatvekariais, auto-bu- 
sais ir požeminiais geležin- 
keliais-eleveiteriais nuo da
bartinio 10 centų iki 15 
centų/ k

Šį reikalavimą kompani
ja remia tuom, kad pridėjo 
8 centus valandinės algos 
11-kai tūkstančių streikavu
sių važiuotės darbininkų.

Pirm streiko kompanija 
reikalavo, . kad miesto val
dyba pakeltų “fėrus” iki 13 
centų.

Kartu Wallace smerkė> 
valdžios siūlomą 
karinę Šiaurės Atlan
to kraštų santarvę 
prieš Sovietų Sąjungą. Jis 
tvirtino, kad ta santarvė 
galėtų, “pragaištingai nu- 
silpnint arba net sunaikint 
Jungtines Tautas.”

Wallace priminė, jog 
Marshallo planas iki 1952 
m. išpumpuos iš Jungtinių 
Valstijų 16 bilionų dolerių, 
o šiaurės Atlanto santarvė 
lėšuos Amerikai dar 20 iki 
30 bilionų dolerių.

KjUomet tiek bilionų dole
rių 1 eikvojama kariniams 
tikslams, tai nukenčia nau
dingų daiktų gamyba ir 
pasilaiko neįmanomai auk
štos gyvenimo reikmenų, 
kainos.

Marshallo planas puldo 
ir vakarinės Europos šalių 
ūkį, sakė Wallace. Kuomet 
Marshallo planas, iš vienos 
pusės, remia jas, tai, .iš 
antros pusės, priverčia tas 
šalis perdaug valstybinių į- 
plaukų eikvoti ginklavimui-, 
si. O įgabenant amerikinių 
dirbinius į tuos kraštus, y- 
ra puldoma vietinė jų pra
monė.

Rytinės Europos kraštai 
(Lenkija, čechoslovakija ir' 
kt.), be jokio Marshallo 
plano, greičiau atkuria sa
vo ūkį ir pramonę, sakė , 
Wallace.

— Šaltasis Amerikos ka
ras, — pareiškė Wallace,— 
išplėšia iš mūsų geresnius 
namus, daugiau ir geresnių t 
mokyklų ir tinkamesnę se
natvės apdraudą.

Wallace tvirtino, kad A- 
merikos valdžia su Marsha
llo planu siekia pajungti 
sau^akarinę Europą iri \ 
paversti Vokietiją karo sto
vykla prieš Sovietų Sąjun- < 
ga.

Wallace kritikavo Tru- 
mano valdžią, kad ji atme
tė jau tris Sovietų Sąjun-' 
gos pasiūlymus ramiomis 
derybomis spręsti ginčus \ 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų.

Jis pastebėjo,1 kad šios 
šalies valdžia, ginkluoda
ma vadinamus vakarinius 
kraštus prieš Sovietus, net 
nepasako, ko Amerika rei
kalauja iš Sovietų Sąjun
gos. \

Wallace tvirtino, jog so
vietinis ir kapitalistinis pa
saulis galėtų taikoj sugy
venti.

Įvairūs kongresmanai į 
tarė Wallace’ą kaip “Sovi 
tų gynėją” ir statė prie 
biaujančius klausimus.

M .■

M

SOVIETŲ LĖKTUVĄ 
GERIAUSI EUROPOJ

New York. — ia atvy 
kęs Švedijos lėktuvų inži 
nierius pulk. Bern t Bąl- 
chen pareiškė, jog Sovietai 
turi geriausias ir stipriau
sias oro jėgas Europoj. O 
po Sovietų seka anglų oro 
jėgos.
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Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Argi Jau Einama prie Masinio 
Nedarbo ir Depresijos?

KAIP LIETUVOS 
VALSTIEČIAI ŽIURI 
Į kolektyvus

Paeitų metų pabaigoje 
Vilniuje įvyko visos Lietu1 
vos kolektyvinių ūkių at
stovų suvažiavimas. Jame 
buvo daug diskusijų. Ko- 
iektyviečiai nurodė trūku
mus ir reiškė daug vilčių 
dėl,Ateities. Be jokios išim
ties kolektyviečiai džiau
giasi savo naujuoju gyve
nimu.

Paimkime valstietį Pijų 
U s ą , Šakių apskri
ties k o le k t y v inio ūkio 
“Spalio Trisdešimties” at
stovą. Tas kolektyvinis ūkis 
susideda iš penkių dešimtų 
šeimų. Jis dar tik pradėjo 
susitvarkyti, bet jau gali 

i pasidžiaugti gerais pasise
kimais. Ūkio atstovas Ūsas 
pasakojo suvažiavimui:

“Labiausiai skatina vals
tiečius geriau dirbti pats 
kolektyvinis ūkis, jo pasie
kimai. Vyriausybės pade
dami, šiuo laiku mes jau 
turime suorganizavę ke-

Fašistas Lunatikas,—Jiems Laureatas!
Grupė Amerikos poetų, vadovaujamų f asistuojančio 

T. S. Eliot, aną dieną paskelbė, kad šiemetinė premija 
už “geriausią” poezijos rinkinį Amerikoje yra skiriama 
Ęzrai Pound’ui.

Kas tas Ezra Pound?
Tai ligi gyvo kaulo fašistas jr fašizmo propagandis

tas. Karo metų jis buvo Italijoje ir iš, fašistinio radijo- 
fono transliavo anti-amerikinę propagandą. Po karo, 
Pound’as buvo pargabentas Amerikon ir atiduotas teis
mui kaip šalies išdavikas.

Bet teisme “paaiškėjo,” jog Mr. Pound yra “nesveiko 
proto” žmogus, todėl jis, kaip nesveikaprotis, negi gali
ma kriminaliai teisti; jis juk neatsakąs už savo darbus, 
kaip už juos neatsako nei vienas kitas proto ligonis.

Tuomet Erza Pound buvo patalpintas nesveikapročių 
ligoninėn ir jau buvo manyta, kad viskas su juo bus 
baigta.

Bet, štai, grupė Amerikos poetų, paskirtų teisėjais, turias gyvulininkystės fer- 
sprendžiančiais poezijos vertę, nutaria, kad Erza Pound mas: į

',— i lininkystės, 
geresnį, negu kuris kitas poetas,”—todėl jam ir buvo ir avininkystės. Vien .dar-

! biniu arkliu turime 32. Be
Taigi Amerika šiemet turi išdaviką, fašistą, lunatiką to, yra 26 prieaugliai, ku- 

“savn poetu.” t4
Bet, iš tikrųjų, tai nėra Amerikos

Erza Pound yra laureatas išnaudotojų klasės, reakcijos, 
kurios tarnai paskyrė jam tą premiją.
'Kaip ten bebūtų, visa tai aiškiai rodo, kur link kryp

sta mūsų krašto valdančioji klasė, kur link ji i 
vesti mūsų visą liaudį!

praėjusiais metais išleido puikiausią poezijos rinkinį, 
u,

L. - - .
suteikta premija $1,000 vertes!

pienininkystės, kiau-
’ arklininkystės

rie po metų-kitų galės taip 
poetas, pat įsijungti į darbą. Sin

tautų valsčius buvo žiau
riai apiplėštas besitrau
kiančių vokiečių. Buvo iš- 

mojasi deginti ištisi kaimai. Šakių 
apskrityje yra kolektyvinių 

: ūkių, leurie turi gausesnes
Fritz Kuhn - Kas Toliau? ...........U™; ĘgidTems -

Mintys, pasireiškiančios šiame straipsnyj, prisipažįsi- Į kai tuo tarpu mes turėji
me, yra paimtos iš niūjorkiškio Daily Workerio. i

Dienraštis rašo apie vokiečių teismo (Vakarų Vokieti-i nieko!
.joje) išteisinimą Fritz’o Kuhno, kadaise gyvenusio Ame-] savo kolektyvine jėga ir ža- 
rikoje ir čia suorganizavusio nacių Bunda, o vėliau išde- dame savo kaimynams taip 
portuoto 1 Vokietiją.

Daily Worker daug maž šitaip rašo:

Ime pradėti beveik viską iš 
! Tačiau mes tikime

pasakęs, kad Vengrijos tei
smas nenubaudė kardinolo 
mirtimi tik todėl, kad am
žinas kalėjimas esąs daug 
sunkesnė bausmė. Be to, 
Otto tikrai žinąs, kad vis 
tieR kardinolui kalėjime 
prisieis atsisveikinti su gy
vaisiais, nes “jei jis nebus 
kokiu nors būdu nužudy
tas, jis bus numarintas ba
du, mirs nuo persidirbimo 
ar nuo didelio nuovargio.”

Kas svarbiausia, žinoma, 
tai kad šitą bylą prieš kar- 
dinolą “vedė patsai Stali
nas.” Taip . šventai tiki 
Draugo, redaktorius — tiki 
kunigaikščiu Otto daugiau, 
negu Dievu.

KODĖL KOVA SU RE
AKCINE BAŽNYČIA 
VENGRIJOJ BUVO 
NEIŠVENGIAMA?

Pereito sekmadienio

Pavyzdžiui, kai praėjo 
Italijoj rinkimai, Vengrijos' 
dvasininkija nusitarė pra
dėti ofensyvą įprieš- demo
kratiją. Susirinko Vengri
jos^ vyskupai ir nutarė pa
naudoti Vatikano metodus 
kovai prieš komunistus. Ži
nodami, kad nemažai tikin
čiųjų yra įstoję į komunis
tų partiją, vyskupai pareiš
kė, kad visi tie katalikai 
yra ekskomunikuoti, atskir
ti nuo bažnyčios. Tai buvo 
dvasininkijos teroras .prieš 
komunistus.-O kurie kuni
gai išdrįso bendradarbiauti 
su valstybe,*buvo išmesti iš 
kunigystės. Šitie vyskupų 
žygiai buvo lygūs paskelbi
mui karo demokratinei val
stybei.

NEBEMOKA
MELUOTI

Mūsų klerikalai taip nu-lai-
doje “The Worker" patalpi- įsimelavo Lietuvos,reikalais,
no labai įdomų straipsnį 
apie padėtį Vengrijoje. Jį 
rašo Vengrijos Darbininkų 
Partijos politinio biuro na
rys I. Rėvai. Jis plačiai iš
dėsto tas priežastis, kurios 
privedė prie susikirtimo 
tarp katalikų bažnyčios au
kštosios dvasininkijos ir 
demokratijos.

Pasirodo, kad iš sykio 
naujoji demokratija bandė 
bažnyčiai pataikauti ir pa
darė daug nusileidimų. Dar 
1944-5 metais valstybė sky
rė iš iždo bažnyčiai dideles 
sumas pinigų. Tais metais 
katalikų bažnyčios kuni
gams išmokėta apie $15,- 
500,000 arba beveik tiek 
pat, kiek buvo skirta visai 
Sveikatos ir Socialinės Ap
saugos Ministerijai.

Bet šitie nusileidimai ma
žai tegelbėjo. Katalikų baž
nyčios dvasininkija tuojaulengvai nenusileisti.

.“Nors sunkumų yra ne- tapo stipriausiu 
i reikia paša- iU ° . f v v . -

Fritz Kuhn išteisintas, o lenkiškieji žydai vakarinia-| maža, tačiau ---- r—
me Berlyno sektoriuje policijos buvo sumušti už tai, kad|kyti, kad mūsų ūkio nariai 
jie pasisakė prieš rodymą anti-semitinės filmos “Oliver jau dabar gyvena 
Twist.” • •

Dabar Fritz Kuhn ir Use Koch gali pasidžiaugti, net 
paūžti. Jiedu gali į savo džiaugsmo puotelę pasikviesti 
ir Kruppo fabrikų amunicijos gamintojus-vięšpačius, 
kuriems bausmės taipgi buvo dovanotos. Jiedu gali pasi
kviesti ir tuos nacių generolus, kurie buvo išlaisvinti, 
kad jie galėtų dalyvauti su “vakarais” naujo J<aro ruo
šime — karo prieš T. Sąjungą.

Kodėl šis paskilbęs Hitlerio agentas tapo išlaisvintas?
Todėl, kad jo idėjos supuolė su “šaltojo karo” diplo

matų idėjomis Washingtone.
Roosevelto laikais Kuhn’as darė viską, kad įtraukūs 

Ameriką į fašistinę ašį, kad įtraukus ją į karą prieš T. 
Sąjungą. Jis rėkė apie “komunizmo pavojų.” Jis skel
bė anti-semitizmą ir rasizmą. Jis dūko, kuomet Amerika 
padarė sąjungą su socialistine Tarybų Sąjunga.

Šiandien visokį dryžakelniški ponai Washingtone, ku- n 
rie ima įsakymus iš Wall stryto, skelbia arba užgirio 
tas pačias doktrinas, kokias kadaise skelbė Fritz Kuhn. |

Koks skirtumas tarp Kuhn’o ir 12-kos komunistų vadų 
bylos New Yorke!

Kaltinamųjų suole sėdi ir laukia kalėjimų Bob Thomp
son, gavęs ordiną už drąsą ir ryžtą Pacifiko fronte karo 
metu; John Gates, parašiutininkas; Gus Hali, tarnavęs 
Jungt. Valstijų laivyne; Henry Winston, karo vetera
nas, buvęs užsienyje. Šitie vyrai kovojo Hitlerį, kuomet 
Kuhn ’as tarnavo Hitleriui. Šitie vyrai laukia kalėjimo, o i 
Kuhn’as vaikšto laisvas. O žydai Vakarų Vokietijoje ir j 
vėl buožėmis daužomi.

Anti-komunizmas gimdo Fritz Kuhn’us ir anti-semi- 
tizmą.

Pasaulis jau brangiai- sumokėjo už tąsias pamokas. 
Tegu mūsų šalis jų nepamiršta.

, geriau, 
negu anksčiau, dirbdami 
pavieniui. Anksčiau dauge
lis valstiečių dešimtimis 
negalėjo įsigyti gyvulio. 
Vien musų ūkyje iš 50 šei
mų tokių buvo visa dešim
tis. Valdybos pastangomis 
dabar jie visi aprūpinti 
karvėmis. Jų tarpe karves 
gavo Simokaitis, Leveckis, 
Urbaitienė, Viršaitis, Kuči- 
nas, M'ockaitis ir kiti. Be 
to, ūkio valdyba išdalijo iš 
kiaulininkystės fermos šiais 
metais savo nariams 28Ą 
paršiukus. Ne vienas daž-

ir naujajai demokratijai 
opozicijos centrų. O to cen
tro galva ir vadu .tapo kar
dinolas Mindszenty. Jis 
pirmutinis dar 1945, metais 
išstojo prieš žemės refor
mą. O kai li946 metais par
lamentas paskelbė’ Vengri
ją .respublika, kardinolas 
griežtai sukilo. Jis visą gy
venimą buvo atsidavęs mo- 
narchizmui. Nuo čia prasi
dėjo jo suokalbis už atstei- 
gimą monarchijos.

Demokratinė Vengrijos 
valdžia, sako Rėvai,“oficia- 
liškai pasiūlė pradėti pasi
tarimą dėl nustatymo tarpe 
valstybės'ir bažnyčios san
tykių. Valdžia pastatė tik 
vieną sąlygą, būtent, kad 
bažnyčia pripažintų respu
bliką ir žemės reformą, ir 
fyad «jinai viešai padarytų 
pareiškimą, jog ji sunacio-

Tai tik pradžia. ' O pra
džia visuomet sunkiausia, 
— sunkiausia beveik iš nie
ko sukurti kolektyvinį ūkį. nalizavimo1 bankų ir stam- 
Nuo dabar kad ir šiame 
“Spalio Trisdešimties” ūky
je smarkiai kils kolektyvo 
narių gerovės lygis.

jog nebemoka nė meluoti. 
Štai Drauge (vas. 14 d.) 
skaitome, kad dar 1946 me
tais ,Lietuvos policija Giri
ninkų kaime suėmus ir 
“kankinus” du jaunuoliu.

Federalinės valdžios Dar
bo Departmentas pripažįs
ta, kad šiuo tarpu jau tu
rime Jungtinėse Valstijose 
apie tris milijonus bedar
bių. Toliau pabrėžiama, 
kad su pavasariu toji skai
tlinė galinti pakilti iki visų 
penkių milijonų. Ir tai, gir
di, dar nebus didelės bėdos, 
dar ir tai nebus depresijos 
— ekonominės krizės.

i

Bet kas’ toliau? Jeigu 
nuo penkių milijonų bedar
bių bus žengiama prie sep
tynių, ąštuonių bei dešim
ties milijonų, tada jau pri
sieis “rimtai pagalvoti.” 
Tada jau turėsime reikalą 
su gana rimta mūsų ekono
mikos padėtimi. Apie tai 
jau plačiai šneka stambiojo 

! biznio, organai.
Štai “Business Week” 

rašo apie tai, jog sandėliai 
jau pripildyti pramonės 
gaminiais, kad biznieriai 
labai neramūs, kad vartoto
jai jau turi visko pakanka
mai prisipirkę. Ko dabar 
reikia, girdi, tai lygsva
ros: kad būtų gaminama 
tiek, kiek sunaudojama.

Bet ar tokia lygsvara ka
pitalistinėje ekonomikoje

Ii išpirkti. Taigi, kad ir nu
statant gamybos kiekį to
kiam laipsnyje, kokiam sto
vi daiktų suvartojimas, pri
sieitų daug fabrikų uždary
ti ir daug darbininkų iš
mesti iš darbo. Jeigu iki 
šiol tie fabrikai dirbo, tai 
tik todėl, kad karas ir po
karinis atstatymas pateikė 
nepaprastą reikalavimą vi
sokių gaminių.

Tuo būdu šiandien, no
gint įvesti ekonominę lyg
svarą, reikėtų tuojau eiti 
prie žmonių perkamosios 
jėgos pakėlimo. O tai reikš
tų greitą ir didelį algų pa- *4 
kėlimą. Bet ar tuo mūsų > 
valdančioji klasė rūpinasi? 
Kaip tik priešingai: Ji jau 
šneka apie algų sumažini
mą, nes, girdi, kainos pra
deda nukristi. Bet kiekvie
nas, kuris priverstas pats 
daiktus pirktų puikiai ži
no, kad kainos tebėra iki 
debesų iškilusios. \

Paimkime darbo 
uždarbius. Federal 
Board pripažįsta,
nucš. Amerikos 42,000,000 
šeimų turi metinių įplaukų 
žemiau dviejų tūkstančių r \ ‘ 
dolerių. O kiti milijonai tu
ri tik truputį daugiau kaip 
du tūkstančiu dolerių, šei- t 
ma, abelnai, susideda iš ke
turių žmonių. Ar gali ke-

žmonių 
Reserve 
kad 31

Koksai turėjo

švara tokioj
kurioje nėra
plano? Nėra
tiek ir tiek reikia drabužių i gyventi 
i i k 4- -k I r 4- i z a Ir 4-11111 i i 4- i Y * _ - J — 1 .ir tiktai tiek turi būti pa
gaminta; kad tiek ft* tiek 
reikia ’traktorių, ir tiek ir 
tiek teturi būti gaminama

“Pirmiausia nupiovė jiem 
liežuvius, paskui lupo na
gus, degino padus, ylomis 
badė krūtines, galop sulen
kę rankas sugrūdo į šo
nus”.

Aišku, kad Draugas nori 
surasti tokių durnių, kurie 
juo tikėtų,
būti policijos tikslas? Tiks
las turėjo būti išgauti iš 
jaunuolių apie fašistinį są
jūdį. Tai kur protas buvo 
pirmiausia jiems liežuvius 
nupiauti, kad jie nebegalė
tų kalbėti? Tegul* Draugo __ o __ o__  ___ ,
redaktorius nusipiauna lie- negu mūsų žmonės su savo 
žuvį, pamatys, kiek jis be- dabartiniais uždarbiais ga- 
galės kalbėti.

šitokiais bjauriais melais 
klerikalų spauda maitina 
savo nelaimingus skaityto
jus.

Be to, mūsų technika 
taip aukštai iškilus, jog ji 
gali daug daugiau duoti,

santvarkoje, 
gamybinio 
plano, kad j turi žmonės žmoniškai pra-

i iš dviejų tūkstan
čių dolerių? Negali.

Taigi, rimtai visą padėtį 
pasvėrus, reikia manyti, 
kad mūsų šalis eina ne tik 
prie “ekonominio atslūgi
mo,” bet prie labai rimtos 
ekonominės krizės. Kaip 
plati ir gili toji krizė bus, 
dabar sunku pasakyti.

Salietis.

Advokatų Gildijos Reikalavimai
National Lawyers Guild (Nacionalė Advokatų Gildi

ja) yra stambi organizącija. Jai priklauso šimtai, jei ne 
tūkstančiai pačių žymiausių šios šalies juristų.

Šiomis dienomis Detroite baigėsi* Advokatų -Gildijos 
metinis suvažiavimas, kuriame dalyvavo 300 rinktinių 
žmonių.

Tarp svarbesniųjų nutarimų, 'šis suvažiavimas griež
tai pasmerkė 12-kos komunistų vadų bylą, vykstančią 
New Yorke, kaip neteisėtą, kaipo neteisingai suruoštą 
bylą. Advokatai reikalauja, kad ši komunistų vadų byla 
būtų iš teismo išmesta.

Kiti\Advokatų Gildijos nutarimai:'
Panaikinti N e-Amerikinį Komitetą.
Kovoti už negrų teises.
Sutvirtinti nuomų kontrolę.

biosios pramonės neskaito 
priešingu bažnyčios princi
pams. Kardinolas
szenty griežtai atmetė tokį 

i valdžios pasiūlymą ir dar 
' padidino savo anti - demo- 
! kratinę agitaciją.’^

Rėvai sako, kad šio susi
kirtimo tarpe bažnyčios ir 
valstybės Vengrijoj negali
ma pilnai suprasti tik vie
nu vidiniu Vengrijos požiū
riu. Į visą padėtį Vengrijo
je labai veikia tarptąutinė 
padėtis. Kardinolas Mind- 
szenty ir visa Vengrijos 
dvasininkija visuomet daug

Jvykdė Stalinui 
Duotą Žodį

VILNIUS, 1948 m. grųo. 11 
d.—Respublikos aliejaus kom
binatų kolektyvai įsipareigojo 
iki metų galo pagaminti' vir
šum plano 400 tonų aliejaus. 
Savo įsipareigojimą aliejaus 
pramonės darbininkai ir dar
bininkės Įvykdė pi’ieš laiką. 
Jau pagamintą viršum meti
nės užduoties 401 tona alie
jaus.

Naujų laimėjimų socialisti
nėse lenktynėse pasiekė Pane
vėžio aliejaus kombinato ko
lektyvas, kuris per 11 mėne
sių įvykdė dvi metines 
duotis.

uz-

Kooperacinėse Draugijose
Daugiau kaip 200 tonų 

neralinių trąšų pardavė 1948 
metais savo nariams Baisoga
los valsčiaus* žemės ūkio koo- 

, . i peratine draugija.
Mind-!_______________ ________

mi-

Nuo Bado.. ir Šalčio Žmones 
Miršta, Gyvuliai Stimpa 

Pasaulio turtingiausioje ir Senato visi “neameriPasaulio turtingiausioje 
šalyje (Jungtinėse Ameri
kos Valstijose) šią žiemą 
nuo bado ir šalčio ir įvairių 
ligų išmirė daug žmonių ir 
išstipo šimtai tūkstančių 
gyvulių. Valdžia neperdaug 
susirūpinimo parodė tuo 
reikalu, ypač dėlei mirimo 
biednų indijonų. Gyvuliai 
daugiausia priklausė stam
biems ūkininkams — gyvu
lių augintojams, todėl Kon
grese ir Senate kalbama 
apie skyrimą didelių sumų 
pinigų, kad išlyginti tų far- 
merių nuostolius.

Kaipjr reikėjo tikėti — 
nei komercinė spauda, nei 
radijas dėlei tos katastro
fos nekaltina valdžios. O 
jeigu taip būtų atsitikę So
vietų Sąjungoj, koks neap
sakomas triukšmas būtų 
buvęs sukeltas! Kongreso

- _____ ,„i “neameriki- *
niai” komitetai būtų pradė
ję šaukti, jog reikia rake
tos su atominėmis bombo
mis siųsti ir bombarduoti 
Maskvą. Bažnyčios būtų 
pradėję apkurtinančiai bar
škinti iš visų, spėkų var
pais, o vyskupai, prelatai ir 
klebonai įvairias melodijas 
būtų liežuviais skambinę 
prieš komunizmą. O kiek 
būtų buvę patiekos Naujie
nų didžiajam redaktoriui?! 
Čia būtų buvus sukelta So
doma - Gomora; gal dides
nė negu ta, kurią “matė” 
pasakiškieji Lotas su savo 
dukterimis. • y

Gi kapitalo šalyj — vis
kas tyku, ramu. Dėlei to 
kunigai nebliauna, varpai 
nebarška.

Pasvališkis.

VISUR TAS VARGŠAS
STALINAS

‘^Patsai Stalinas kardino-I 
lą nuteisė,” sako % kunigų 
Draugas (vas. 18 d.).

Iš kur tą didžią paslaptį 
tas laikraštis', sužinojo? 
Jam tai pasakęs “Vengri
jos kunigaikštis Otto, kuris 
dabar lankosi Amerikoje.”

Dar daugiau. Šitas kuni
gaikštis, kurį kardinolas i 
Mindszenty norėjo užtup-■ vilties dėjo į reakcijos lai
dyti ant' Vengrijos sosto,' mėjimą visame'pasaulyje. '
U»lT"T.W ..................... Ą.......... I| . .... .......................................................................................  , .. . .................. .... ................... l b

Atmesti lojalumo prisiekus valdiniams tarnautojams.
Šitie nutarimai'parodo, jog Advokatų Gildijos suva

žiavimas buvo iš tikrųjų rimtas ir spreųdė. dalykus, daug 
bendra turinčius su visos liaudies reikalavimais.

Šiems metams Gildijos pirmininku išrinktas adv.
I Clifford J. Durr, buvęs federalinių susisiekimų komisi- 
Ijonierius; sekretorium išrinktas adv. -Robert • J: Silber- 
\stein, o iždipinku Nathan B. Kogan.

Pirmoji grupe ąngliakasykiose sužeistu mainieriu, paralyžiuotu dėl tu sužeidimų, 
atvežami j Washingtona gydyti dėka United Mine 'Workers (nepriklausomos) 

įkurtam geroves ir pensijų fondui.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Dąily)— Pęnkt., Vas. 25, 1949
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Socialistinis Žemes Ūkis ir 
Mašinos ■ Traktoriai

Rašo D. B.
*

Socialistinis žemės ūkis 
1948 metais, trečiais lemia
mais pokarinio penkmečio 
metais, pasiekė naujų dide
lių laimėjimų. Bendras 
grūdų derlius nežiūrint ne
palankių m'etereologin. są
lygų daugumoj Pavolgio 
rajonų, 1948 metais suda
rė per 7 milijardus pūdų ir 
bemaž • pasiekė ikikarinio 
1940 metų lygio. Vidutiniš
kas grūdinių kultūrų der
lingumas iš vieno hektąro 
prašoko ikikarinį lygį.

Šitas naujas socialistinės 
žemdirbystės pakilimas, a- 
pie kurį sausio 20 dieną 
pranešė Centrinė Statisti
kos Valdyba prie TSRS 
Ministrų Tarybos, nenu
traukiamai susijęs su ' sėk
mingu valstybinių mašinų 
-traktorių stočių, įdirban
čių kolektyvinių ūkių- lau
kus, veikla.

Mašinų Stočių Tinklas
Neseniai Tarybų Sąjunga 

minėjo 20-tąsias metines 
pirmosios mašinų - trakto
rių stoties, įsteigtos Ukrai
noje. Nuo to laiko šalyje 

ybuvo organizuota 7,600 ma
šinų - traktorių stočių. Jos 
yra galingas Tarybų vals
tybės įrankis tolesniam že
mės ūkio kėlimui.

Didelį mašinų papildymą 
gavo socialistinis žemės ū- 
kis 1948 metais. Traktorių 
gamyba palyginti su 1947 
metais, sudarė 204%, že
mės ūkio mašinų — 199, 
traktorinių plūgų — 2^4, 
traktorinių sėjamųjų maši-x 
nų — 211, traktorinių kul
tivatorių — 131, sudėtingų
jų kuliamųjų mašinų 267. 
Kombainų gamyba padidė
jo 5.1 karto.

Praėjusiais metais' buvo 
organizuota daug naujų 
mašinų - traktorių stočių. 
Pirma kartą masiniai buvo 
pritaikyti savieigiai grūdi
niai kombainai, kurie duo
da žemės ūkiui dideli eko
nominį efektą. Kolektyvi
nių ūkių laukuose pradėjo 
dirbti aukšto našumo run- 
keliniai, lininiai, bulviniai 
kombainai ir medvilnei nu
imti mašinos, tarybin. kon
struktorių sukonstruotos ir 
pastatytos tarybinėse ga
myklose.

Pasėlių Ploto Augimas
Aukštas technikinis že

mės ūkio apsiginklavimas 
ir efektyvus technikos iš
naudojimas leido Tarybų 
Sąjungai padidinti pasėlių 
plotą, palyginti su 1947 m., 
13,8 milijono hektarų, ta
me skaičiuje grūdinių kul
tūrų — 10 milijonų .hekta
rų. Mašinų - traktorių sto
tys 1948 metais atliko že
mės ūkio' darbų kolektyvi
niuose ūkiuose 23% dau
giau, negu li947 metais. Da
bar visi sunkiausi darbai 
kolektyviniuose ūkiu ošė 
dažniausiai atliekami MTS 
mašinomis. Pavolgio, Šiau
rės Kaukazo, -Sibiro kolek
tyviniuose ūkiuose mašinų- 
traktorių stotys atlieka 90 
nuoš. visų lauko darbų.

. Pavasario traktoriniai 
darbai 1948 metais visur 
buvo atlikti trumpesniais 
terminais ir aukštame ag- 
rotechniškame lygyje. Kra- 
snodaro ir Stavropolio kra
štuose, Stalingrado, Sara
tovo ir Rostovo srityse be
veik visa grūdinių kultūrų 
sėja atlikta MTS trakto
riais. Palyginti su 1947 m. 
prakultivuota pūdymų 9,2 
milijono hektarų daugiau, o 
aparta — 3,7 milijono ha 
daugiau.
3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Vas. 25, 1949

Mašinos Derliaus
Nuėmimui

Labiau organizuotai pra
vestas ir derliaus nuėmi
mas. Kombainais nuimta 
5,6 milijono hektarų dau
giau, negu 1947 metais. 
Derliaus nuvalymo termi
nas žymiai sutrumpėjo. 70- 
80 procentų derliaus • buvo 
nuvalyta kombainais to
kiuose stambiuose grūdinių 
kultūrų rajonuose, kaip Al
tajaus ir Stavropolio kraš
tai, Stalingrado ir Rostoyo 
sritys. Platus kombainų 
taikymas nuimant derlių 
palengvjno darbą milijo
nams valstiečių.

Mašinų - traktorių sto
tys įgalino kolektyvininkus 
padėti tvirtą pamatą aukš
tam derliui gauti 1949 me
tais. Valstybinis žiemken
čių sėjos planas 1949 me
tų derliui viršytas. Žiem
kenčių kultūrų pasėlių plo
tai, palyginti su 1947 me
tais, padidėjo beveik 3 mi
lijonais hektarų. Trakto
riais buvo apsėta 3,6 mili
jono hektarų daugiau, ne-* 
gu 1947 metais. Mašinų- 
traktorių stotys pasirūpino 
taip pat tuo, kad kolektyvi- 
ninkai 1949 metų pavasario 
sėją pravestų mažiausiu į- 
tempimu ir labiausiai pa
lankiais terminais. MTS 
traktoriais paruošta rudens 
arimų 1949 metų derliui 17 
milijonų hektarų daugiau, 
negu pernai.

Kaimo mechanizatorių- 
traktorininkų, prikabinto- 
jų, kombainininkų sėkmin
go darbo išdavoje viduti
niškas vieno traktoriaus iš
dirbiu, palyginti su 1947 m., 
ir palyginti su prieškari
niais 1’940 metais, pakilo 
13 procentų. Ukrainos ma
šinų - traktorių stotys atli
ko kiekvienu 15 a'rklių jė
gų traktoriumi daugiau, 
negu prieš 'karą 172 hekta
rais, Kuibyševo Srityje — 
153 ha, Baltarusijos TSR 
— 100 ha.

Riazanės srities Bukrins- 
ko MTS Čapalo brigados 
traktorininkai kiekvienu 15 
arklių jėgų traktorium iš
dirbo vidutiniškai -po 1850 
hektarų. Socialistinio Dar
bo Didvyrio Gitalovo bri
gada iššaukė lenktynių 
šimtą Ukrainos TSR, Kiro- 
vogrado srities traktorinių 
brigadų. Visos šitos briga
dos davė aukštą traktorių 
išdirbį, o Gitalovo brigada 
išdirbo visų daugiausia — 
1500 ha 15 arklių jėgų 
traktoriumi. Noyochatko 
brigadoj (Krasnodaro kra
štas) ir TSRS Aukščiausio
sios Tarybos deputato Plot- 
nikoyo brigadoj (Stavropo
lio krašto. Bogojavlenska- 
jos MTS) visi traktorinin
kai vidutiniškai išdirbo po 
1600 ha traktoriui.

Sėkmingai baigęs žemės 
ūkių metus, daugiatūkstan
tinis tarybinių kaimo me
chanizatorių būrys ruošiasi 
pasitikti pavasarį. Pusė 
traktorių jau parengta 
naujiems lauko darbams.. Į 
mašinų - traktorių stotis 
atvežamos naujos mašinos, 
degalo ir tepalo, atsarginių 
dalių. Išnaudodami savo 
pakilusį gamybinį patyri
mą, mašinų - traktorių sto
čių darbuotojai 1949 metais 
pasieks dar įidesnių laimė
jimų. ’

Neseniai Kuibyševo sri
ties žemės ūkio mechaniza
toriai kreipėsi į visus MTS 
darbuotojus su šūkiu išvys
tyti socialistinį lenktyniavi
mą dėl pasiruošimo pava-

Laisvoji Sakykla
Stalinas “Prasižengė”

Kapitalistų spauda ir vi
sa armija jų radijušninkų 
dabar visokiais išvedžioji
mais pradėjo kalbėti apie 
Stalino pareiškimą noriai 
pasimatyti su prezidentu 
Trumanu ir pasitarti reika
le taikos. Kiekvienas radijo 
komentatorius savaip kalti
na Staliną. Esą, didžiausią 
prasikaltimą Stalinas papil
dė, kam ne Trumanui rOšė, 
o amerikiečiui korespon- 
tui, ant pastarojo paklau
simo.
Kodėl Prezidentas Tylėjo?

Sveikai protaujantiems 
žmonėms toksai Stalino el
gesys atrodo visai natūra
lūs, teisingas. — Kas pir
miausia paklausė, tam ir 
atsakė. Jeigu prezidentas 
Trumanas pirmiąu, negu 
korespondentas Kingsbury 
Smith, būtų užklausęs Sta
lino, kada ir kur galima

sariui pirma laiko. “Pakelti 
žemdirbystės kultūrą, —ra
šė jie, — tai reiškia visų 
pirma pakelti mašinų trak
torių stočių darbą.”

1949 metais socialistinis 
žemės ūkis gaus dar dau
giau mašinų. Tarybiniai 
mechanizatoriai pasirūpins, 
kad geriausiais rezultatais 
būtų išnaudota šita galinga 
paties priešakinio pasauly
je socialistinio žemės - ūkio 
mašininė technika. 

būtų su juomi pasimatyti 
dėl apkalbėjimo taikos rei
kalų, aš esu tikras, kad 
Stalinas su mielu noru bū
tų daug daugiau parašęs 
Trumanui, negu Smith’ui.

Po teisybei, tie radijuš- 
ninkai turėtų kaltinti Tru- 
maną ir Smith’ą. Kąltinti 
reikėtų Trumaną, kodėl jis 
nesusirašiųėja ir nesikalba 
su Stalinu apie palaikymą 
pasaulyje taikos, kurios 
taip labai trokšta visų ša
lių liaudis. O koresponden
tą Smith’ą turėtų kaltinti, 
kad jis užbėgo Trumanui 
už akių su savo Stalinui 
paklausimais.

Kitas dalykas, tai Tru
manas kaip kada susišau
kia būrį korespondentų ir 
jiems visokių “baikų” papa
sakoja ir net atsakinėja 
ant nekuriu jų paklausimų. 
Tai kodėl Stalinas tokios 
teisės negalėtų turėti?

Gali b(ūti, kad minimas 
korespondentas (Smith’as) 
žinojo, .jog Trumanas ne
drįsta pats Stalino klausti, 
tai Smith’as tai padarė. 
Tūlas laikas atgal Truma
nas buvo viešai pareiškęs, 
jog jis norėtų, kad Stalinas 
atvažiuotu pas jį Vašingto- 
nan pasikalbėti, ' bet jis, 
Trumanas, nepasiuntė Sta
linui formališko užkvieti- 
mo, o vienok tada nei ra- 
dijušninkaiį nei korespon
dentai ir kapitalistiniai lai

kraščiai nekaltino Truma- 
no dėlei to.

Ruošiasi Karui
Dabar gi valstybės nau

jas sekretorius Ačesonas 
ir pats Trumanas garsiai 
užreiškė, jog jie nenori ves
ti jokių kalbų apie susitari
mą dėlei taikos ir ginkla
vimosi mažinimo, bet pa
smarkintu tempu dirbasi 
atomines bombas ir būda
vo j asi greituosius aeropla
nus, didina, muštruoja ir 
ginkluoja armiją — galva
trūkčiais . rengiasi karui 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
liaudiškas demokratines re
spublikas kitose'šalyse.

Wall Gatvės imperialistai 
viešai ir atvirai sako, jog 
yra pasirįžę kariauti.

Pumpenietis.

VILNIAUS LIAUDIES ANSAMBLIO 
. ŠAUNUS PASIRODYMAS f s ...

Rašo B. Dauguvietis
VILNIUS, 1948 m., gr. 

14 d. — LTSR Valstybinio 
Dainų ir Šokių Liaudies 
Ansamblio naujoji progra
ma savo turiniu, išpildymo 
lygmeniu, o svarbiausia — 
naujų muzikos kūrinių įsi
savinimu atkreipia ypatin
gą dėmesį. >

Reikia pripažinti, kad 
ansamblio kolektyvas tei
singai darė keldamas ir ro
dydamas mūsų folkloro per
lus, kuriuose glūdi daug ža
vaus grožio, keldamas mū
sų tautos amžiną veržimąsi 
į laisvę ir jos troškimą nu
mesti nuo savo pečių visą- 
neteisybių ir išnaudojimo 
jungą.

Bet semti. viską yien iš 
praeities būtų neteisinga. 
Folkloras gyvena kartu su 
savo tauta, lydėdamas jos 
istorinius kelius. Vadinasi, 
ir šiandien yra kuriamos 
dainos, padavimai, kurie 
atspindi naują epochą, at-' 
spindi darbo žmonių verži
mąsi sukurti neklasinę vi
suomenę, visuomenę be iš
naudotojų ir išnaudojamų
jų. Todėl mūsų ansamblio 
uždavinys turi būti ne vien 
tik remtis mūsų senomis 
dainomis ir šokiais. Jis pri
valo jausti šių dienų pulsą 
ir traukti į savo xprogramą 
visa tai, kas charakteringa 
mūsų tarybinei tikrovei.

Ansamblis, tiesa, ėjo šia 
kryptimi, bet pirmieji žing
sniai buvo neryškūš, per
daug kuklūs ir programoje 
atitinkamos vietos sau ne
iškovojo.

ADVOKATU GILDIJA 
SMERKIA BYLĄ PRIEŠ 
KOMUNISTUS

Detroit. — Visašališkas 
Advokatu Gildijos suvažia
vimas čia vienbalsiai pa
smerkė valdžios v bylą prieš 
komunistų vadus New'Yor
ke.

Suvažiavimo priimta re
zoliucija sako, ta byla yra 
tik politinis persekiojimas. 
Advokatų suvažiavimas pa
reikalavo panaikint dirbti
nius įkaltinimus, statomus 
komunistų vadams, ir at- 
šaukt visą tą bylą.

Buenos Aires, Argenti
na'. — Nukrito kūrinis jan
kių lėktuvas. Žuvo 8 žmo
nės. ' ' ••

Tačiau paskutinis ansam
blio pasirodymas jau byloja 
ką kita. Didžioji programos 
dalis buvo pašvęsta mūsų 
epochai, mūsų dienoms — 
ir ne tik dainos, bet ir šo
kiai.

J. DambrausLo daina 
“Minija mūsų” (Churgino 
žodžiai), puikus J. Švedo 
kūrinys “Pareiškimas” (T. 
Tilvyčio žodžiai), kur į dai
ną įlietas valstiečio prašy
mas, priimti jį į kolektyvinį 
ūkį, J. Švedo “Vilniaus at
statymo talkininkų mar
šas,” (Audronašos žodžiai), 
Novikovo “Demokratinio 
jaunimo maršas” — visa 
tai skamba taip darniai, 
taip pakiliai, kad uždega 
visu žiūrovu širdis. ' v >

Ypatingą dėpesį atkrei
pia į save J. Lingio “Tary
binio jaunimo šokis,” atlie
kamas pagal J. Švedo muzi
ką. Šiame šokyje, kur pa
vartoti liaudies šokių prin
cipai, atvaizduotas mūsų 
jaunimas darbe, kovoje ir 
žaisme. Tai visai naujas ke
lias, k ui;., pantomima glau
džiai siejasi su ritmu, veik- 
smū ir turi.ryškų ideologinį 
veidą. Tai tarybinio jauni
mo šokis, ir tik jo.

Šis drg. Lingio kūrybi
nio uždavinio sprendimas 
liudija, jog galima ir liau
dies dainų principais taip 
sodriai atvaizduoti dabartį. 
O dr. Švedas savo dabarties 
vaizdavime atitrūko nuo tų 
principų. Jis atliko sa.vo užį. 
davinį puikiai, bet. norėtų
si, kad mūsų ansamblis ne
nustotų savo veido 
ir viską inter- 
pretuotų,' vadovaudamasis 
liaudies kūrybos principais. 
Tokiu keliu, pavyzdžiui, ei
na Piatnickio vardo choras.

Stambi programos dalis 
buvo pašvęsta broliškųjų 
tautų liaudies dainoms bei, 
šokiams. “Pūt vėjini” (lat
vių liaudies daina), estų

“Linksmoji polka,” latvių 
liaudies, šokis 
“žvaigždutė”, baltarusių 
liaudies šokis “Levonicha,” 
rusų liaudies daina “Step 
da step,” Voronežo apygar
dos liaudies ratelis, — visa 
tai buvo atlikta darniai, su 
pakilimu ir reikiamu cha- 
rakteringumu bei nuotaika.

Kita programos dalis pa
skirta mūsų liaudies dai
noms ir šokiams. “Dukrele, 
martele dailylio” — liau
dies sutartinė (kanonas), 
“Subatos vakarėlį” — auk
štaičių liaudies daina, šokis 
“Oželi, oželi tatato,” liau
dies sutartinės lydimas, 
“Gegutė” — liaudies žaidi
mas, — tai puikios dainos 
ir puikūs šokiai. • - •

Pagerėjo ansamblio bal
sinė medžiaga, išaugo ir 
tautiniu instrumentu or
kestras.

Reikia tikėtis, kad an
samblis, pasukęs į naują 
kūrybinį kelią, pasieks dar 
didesnių laimėjimų.

Brighton, Mass.
Mirė Kazimieras Washkis
Vasario 8- d., 1949 m., po il

gos ir sunkios ligos mirė Ka
zimieras Washkis, 70 mėty am
žiau^ Amerikoje išgyveno virš 
40 metų. Paliko nuliūdime mo
terį Petronėlę Rimkienę-Wash- 
kienę, su kuria išgyveno poro
je per 14-ką metų. Dideliame 
nuliūdime paliko savo 2 sūnus 
Charlie ir Aleką, taipgi marčią 
Gladys. Paliko liūdinčių ir kitų 
artimų giminių, daug draugų 
ir pažįstamų, ką liudijo prie
velionies karsto sudėtos daugy
bė gyvų gėlių. Tarpe g'ėlių bes- 
kių matėsi ir nuo Maine’so 
draugų: J. E. Krapavickų, J, 
A.. Kaulakių, F. A. Apšefų.

Kazys buvo linksmo būdo, 
draugiškas ir suv visais gražiai 
sugyveno. Buvo uolus veikėjas 
Brightone ir apylinkėje.- Pri
klausė prie daugelio organizaci
jų ir draugijų. Taipgi buvo 
LLD Brightono kuopos nariu 
ir buvo senas dienraščio Lais
vės skaitytojas. Velionis daug 
dirbo prie pastatymo. Lietuvių 
Namo Brightone, kuris dabar 
yra žinomas, kaipo Brightono 
Lietuvių Piliečių Klubas.

Kazys buvo laisvų tninČių, 
netikėjo ręliginiams'burtams/ ir 
tokiu likosi iki mirties. Nors 
buvo kviestas kunigėlis, kad at
eitų išlydint iš namų papote
riauti, bet sūnui užprotestavus 
liko tie užmačiai atmesti. Gar
bė sūnui Alekui, kad nedaleido 
mirusio tėvo idėjų paniekinti! 
Pašarvotas buvo namie.

Vasario 12, 1949 m., antrą 
vai. po pietų, velionį išlydėjo j 
paskutinę kelionę astuonias dej 
šimts vienas automobilius. Va
žiavo dvi mašinos, pilnos pri
dėtos gyvų gėlių, kas išlauki
niai padarė gražų vaizdą. Pa
laidotas laisvai ' Cambridge 
miesto kapuose, šeimas lote. 
Prie kapo puikią atsisveikini
mo kalbą pasakė draugas J. Ši
maitis iš Brockton, Mass.

Mirusiam draugui Kazimie
rui Washkiui linkime ramiai il
sėtis šaltoj žemelėj. O likusiai 
seimai — našlei, velionies sū
nums ir marčiai —t reiškiame 
mūsų širdingą užuojautą liūde
sio valandoje.

.Atminčiai!
O kaip norėjosi gyventi 
Ir visiems dar žodis tarti, 
Bet sustingo lūpos ir judesiai 

veido.
Nežadink — nieko nebeatsa

kys .. .
A.'ApšeffienČ.♦ *v

Tokio. — Japonijos salos 
Hokkaido socialistai nutarė 
|>endradarbiąut su komu
nistais.
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Levas Tolstojus KAZOKAI * Lietuvių kalbon 
vertė

V. Jocaitis

MONTREAL, CANADA

—30- Kaukazo Apysaka 1-21-49

(Tąsa) z
“Daug aš apie viską.galvojau ir daug- 

kuo pasikeičiau per šį paskutinį laiką,
— rašė Oleninas, — ir supratau tai, kas 
abėcėlėje parašyta. Kad būtum laimin
gas, bereikia vieno — mylėti, ir mylėti 
savęs išsižadant, mylėti viską ir visur, 
skleisti į visas puses meilės voratinklį; 
kas pakliuvo, tą ir imti. Taip aš paga
vau Vaniušą, dėdę Jerošką, Lukašką, 
Marjanką.”

Baigiant Oleninui rašyti tuos žodžius, 
pas jį atėjo dėdė Jeroška.

Jeroška buvo ko geriausiai nusiteikęs. 
Neperseniai vakare užėjęs pas jį, Oleni
nas rado jį kieme prie nušauto šerno, 
kurį jis, išdidus ir laimingas, mikliai 
mėsinėjo mažučiu peiliuku. Šunes, ju 
tarpe ir mylimasis Liamas, gulėjo šalia 
ir lėtai vizgino uodegas, žiūrėdami, į jo 
darbą. Vaikėzai su pagarba žiūrėjo į dė
dę pro tvorą ir net nebeerzino jo, kaip 
visuomet darydavo. Kaimynės bobos, 

', šiaip nelabai su juo malonios, sveikinosi 
ir nešė jam — kas čichirio ąsotėlį, kas 
kaimako, kas miltų saujelę. Kitos die
nos rytą Jeroška sėdėjo savo svirne visas 
išsikruvinęs ir dalino svarais’ žvėrieną
— kam už pinigus, kam už vyną. Jo vei
de galėjai išskaityti: “Dievas palaimino,' 
nušoviau žvėrį; dabar dėdė pasidarė rei
kalingas.” Dėl to, suprantama, jis ėmė 
gerti ir, niekur neišeidamas iš stanicos, 
gėrė jau ketvirta diena. Be to, gėrė jis 
sužadėtuvėse.

Dėdė Jeroška atėjo iš šeimininkų tro
bos pas Oleniną girtutėlis, išraudusiu 
veidu, sutaršyta barzda, bet nauju be
šmetu su aukso apvadais ir su balalaika 
iš gumbamedžio, kurią jis parsinešė iš 

. užupio. Jis seniai jau žadėjo šitokiu bū
du palinksminti Oleniną ir buvo gerai 
nusiteikęs. Pamatęs, kad Oleninas rašo, 
jis nusiminė.

— Rašyk, rašyk,' mano tėve, — tarė 
jiis pakuždomis, tarytum tikėdamas, kad 
kokia dvasia tupi tarp jo ir popieriaus ir, 
bijodamas ją nubaidyti, be triukšmo, 
tyliai atsisėdo asloje. Kai dėdė Jeroška 
būdavo girtas, labiausiai jis mėgdavo 
sėdėti asloje. Oleninas -atsigręžė, liepė 

%atnešti vyno ir rašė sau toliau. Jeroškai 
buvo nuobodu gerti vienam: jis norėjo 

: pasikalbėti.
— Buvau pas* šeimininkus sužadėtu

vėse. Betf ką jie, kiaulės! Nenoriu! Pas 
tave atėjau.

— O balalaiką iš kur gavai? — pa
klausė Oleninas ir rašė toliau.. '

— Už Tereko buvau, mano mielas, ba
lalaiką gavau, — tarė jis taip pat tyliai. 
— ^Aš mikliai skambinu: totoriškai, ka
zokiškai, poniškai, kareiviškai, kaip nori.

Oleninas dar kartą pažvelgė į jį, šyp
telėjo ir vis rašė.

Ta šypsena padrąsino senį.
— Na, mesk, mano mielas! Mesk, — 

staiga tarė jis ryžtingai. — Na, nu1- 
skriaudė tave, — mesk juos, spiauk! Ko' 
čia vis rašai ir rašai, kas iš to?

Ir jis pašiepė Oleniną, stuksendamas 
/storais savo pirštais į grindis ir panie-

• kai biauriai iškreipdamas savo stambų 
J veidą.

— Kam skundus rašinėji? Verčiau 
gerk, vyras būsi!

Apie rašymą, jo galvoj netilpo kitoks 
supratimas, kaip tik apie žalingus skun
dus.

^Oleninas nusikvatojo. Jeroška taip 
pat. Jis pašoko nuo grindų ir ėmė rodyti 

į savo meną, skambindamas balalaika ir 
dainuodamas totoriškas dainas.

į, — Kam tas rašymas, geradari! Tu
* štai verčiau paklausyk, aš tau padainuo- 

$ siu. Pastipsi, tai ir dainų daugiau nebe
girdėsi. Linksminkis!

Pradžioje jis dainavo savo- paties su
dėtą dainą, pritardamas šokiu: ,

Tam ta-drita-tit 
\ Ar jo nematyt?
' Turguje už vinį

Prašo po muštinį.
Paskui. sudainavo dainą, kurios jį 

mokė jo buvęs draugas viršila:
, Pirmą dieną pamylėjau, 
Antrą dieną aš kenčiau;

• Trečią — pasakyt žadėjau, 
O ketvirtą — ją lankiau. 
Penktą dieną ji man tarė; 
Kad nelaukčiau nieko gera; 
O aš šeštoją^dienelę ' 
Užsakiau jau sau grabelį;

is

Bet septintąją dienelęz
Kitą pamilau mergelę.

Ir vėl:
- Tam ta-drita-tit

Ar jo nematyt?
Paskui mirksėdamas, trukčiodamas 

pečiais ir trepsėdamas padainavo.
Išbučiuosiu, išmyluosiu, 
Šilkų skarą dovanosiu, 
Meilų vardą duosiu. 
Tu, mano mergele, 
Ar myli mane, bernelį?

Ir taip įsismagino, kad šauniai pritar
damas sau balalaika, iškirto miklų pokš
tą ir pasileido šokti vienas kambary.

Dainas tam ta drita ir panašias, po
niškas, jis padainavo tiktai Oleninui, bet 
vėliau, išgėręs dar trejetą čichirio stiklų,• 
jis prisiminė senovę ir užtraukė tikras 
kazokiškas ir totoriškas dainas. Vienos 
jo mėgiamos dainos vidury staiga jo 
balsas suvirpėjo, ir jis nutilo, tik vis dar 
žvangindamas balalaikos stygas.

— Ak, drauguži tu mano! — tarė jis.
Oleninas atsigręžė į keistą jo balso 

toną: senis verkė. Ašaros jam žibėjo aky
se, ir viena riedėjo per veidą, p

— Dingo mano aukso dienelės, nebe
grįš jau, — sukukčiojęs tarė jis ir nuti
lo. — Gerk, ko negeri! — ūmai sušuko 
jis savo kurtiriančiu balsu, nenubrauk
damas ašarų.

Ypač jį jaudino viena tavlinų daina. 
Joje Ynaža tebuvo žodžių, visas jos ža
vesys glūdėjo liūdname refrene: “Ai! 
dai! dalalai!” Jeroška išvertė dainos žo
džius: “Vaikinas išginė kaimenę iš aū
lo į kalnus, atėjo rusai, padegė aūlą,’ vi
sus, vyrus išmušė, visas moteris nelais- 

. vėn paėmė. Vaikinas sugrįžo iš kalnų: 
kur aūlo būta — ten tuščia vieta; moti-, 
nos nėra, brolių nėra, namų nėra; vienas 
medis beliko. Vaikinas atsisėdo po me
džiu ir pravirko. Vienas, kaip tu, vienin
telis liko, ir užtraukė vaikinas dainą: 
“Ai! dai! dalalai!” Ir tą staugiantį, šir
dį veriantį posmą senis sudainavo keletą 
kartų.

Baigdamas paskutinius posmo žodžius, 
Jeroška staiga griebė nuo sienos šautu
vą, greit išbėgo į kiemą ir šovė iš abiejų 
vamzdžių į viršų. Ir vėl dar liūdniau 
uždainavo: “Ai! dai! dalalai a-a!” ir nu
tilo.

Oleninas, išėjęs paskui jį priebųtin, 
tylėdamas žiūrėjo į tamsų žvaigždėtą 
dangų ton pusėn, kur blykstelėjo šūviai. 
Šeimininkų namuose švietė žiburiai,, bu- 
Vo girdėt žmonių balsai. Kieme merginos 
grūdosi aplink priebutį ir trobą ir laks
tė iš trobos priemenėn. Keletas kazokų 
šoko lauk iš priemenės ir nebeištvėrė, su- 
ūkciojo, pritardami dainos pabaigai 
dėdės Jeroškos šūviams.

— Kodėl gi tu ne sužadėtuvėse ? 
paklausė Oleninas.

— Tegu sau žino, tegu sau žino! 
prašneko senis, kurį,' matyt,. ten kaip 
nors įžeidė. — Nemėgstu, nemėgstu!-Et, 
žmonės!'— Eiva į trobą! Jie sau, o mu
du sau linksminkimės. . '

— O kaip Lukaška, linksmas? Ar jis 
neateis pas mane? — paklausė jis.

— Ką, Lukaška! Jam primelavo, kad 
aš tau mergą viliojęs, — tarė senis pa- 
kuždoms. —>0 kas merga? Bus mūsų, 
jeigu panorėsim.- Duok daugiau pinigų
— ir mūšių ! Aš tau padarysiu, tikrai.

‘— Ne, dėde, pinigai nieko nepadės, 
' jeigu nemyli. Verčiau nekalbėk apie tai.’

— Nemyli mudviejų niekas, našlaičių,
— staiga tarė dėdė Jeroška ir vėl pra
virko. .

Oleninas išgėrė daugiau negu papras
tai, besiklausydamas dėdės Jeroškos pa
sakojimų. “Tai šit, dabar mano Lukaš
ka laimingas,” galvojo jis; bet jam bu- 

. vo liūdna. Senis tą vakarą taip nusigė- 
\ re, kad nubirto asloj, ir Vaniušai teko 

šauktis j pagalbą kareivių ir spjaudantis 
išvilkti jį lauk. Jis buvo taip įniršęs ant 
senio -už jo blogą elgesį, kad jau nė vie
no žodžio neištarė prancūziškai.

XXIX . /
Buvo rugpiūčio mėnuo. Keletą 

iš eilės padangėje nepasirodė nė 
debesėlio; saulė kepino nepakenčiamai, 
ir nuo pat ryto pūtė šiltas vėjas, kelda
mas banguotoje stepėje ir pakelėse de
besis karšto smėlio ir išnešiodamas jį 
orę> per meldynus, medžius ir stanicas.

(Bus daugiau)
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Pasekminga Vilijos Choro 
Vakarienė

- Vasario 5 d., Vytauto Klubo 
svetainėje įvyko -pirma šiame 
sezone Vilijos Choro vakarienė. 
Apie vakarienę tenka pasakyti 
tas, kad ji visapusiškai buvo 
pasekminga, žmonių atsilankė 
gana daug ir visi buvo gražiai 
choristų priimti, aptarnauti ir 
skaniai pavaišinti. Grakščios 
choro merginos ir vaikinai mit
riai sukinėjosi apie svečius, o 
šeimininkės, kurias sudąrė ros- 
montietės ir verdunietė choris
tės, paruošė tikrai skanius val
gius. Jos turėjo įdėti nemažai 
darbo. Kadangi ne visų dirbu
sių toj vakarienėj turiu pavar
des, tai neminėsiu nė
kad nebūtų užsigavimo. Tikiu, 
tą atliks patys rengėjai/

Vienas tik,mažas nemalonus 
incidentas šioj vakarienėj įvy
ko, kada vienas-naujas ateivis 
lietuvis truputį * įsigėręs pradė
jo demonstruoti savo kumštis, 
bet vakarienės tvarkdariai tą 
nemalonų dalyką greitai 
tvarkė.

Ruošiasi. Operetei
Vilijos Choras netolimoj

eityj mano perstatyti operetę. 
Dar laikas nenumatytas. Cho
ristai stropiai ruošiasi — mo
kinasi dainas. Tik blogybė glū
di tame, kad ne visi choristai 
rūpestingai lankosi į pamokas, 
o kutfmet ne visi atsilanko, tai 
trukdo mokinimosi darbą.

Svečiai Amerikiečiai
Lankėsi du jaunuoliai 

Newarko, tai Harry Mitkus
L. Lukaitis. Jų atsilankymo 
tikslas buvo ne vien .asmeninis. 
Jie čia taipgi pasitarė su Vili
jos choristais, kas link atvyki
mo į Montrealą Sietyno Choro

vienos

su-

at-

iš 
ir.

pademonstruoti savo menines 
jėgas.

Tai labai sveikintina's ir svei
kas dąlykas. Toks meninių jė
gų pademonstravimas po kįtas 
kolonijas priduoda daugiau 
eleksyro patiems choristams, 
juos daugiau suartina su kitų 
kolonijų lietuviais. Gi pati pu
blika irgi ieško kas naujo, įdo
mesnio, savi kiek atsibosta.
Pašalpinės Dr-jos Vakarienė-

Vasario 26 d. Vytauto Klubo 
svetainėje įvyks Sūnų ir Duk
terų Pašalpinės Draugijos va
karienė. Parengimų komisija 
pareiškė, kad ši vakarienė bus 
vieną iš , prašmatniausių.. Bus 
skanių valgių, kietų ir» minkš
tų gėrimų ir gera muzika; Sve
čiai, anot komisijas nario drg. 
K. Juškos pareiškimo,', tikrai 
neapsivils atsilankę.

Pradžia 7 vai. vak. Vieta: 
2161 St. Catherine St. E.

Serga
Pora savaičių atgal darbe 

smarkiai apsidegino veidą ir 
ranka Juozas Bendžaitis. Buvo 
nuvežtas į Victoria ligoninę. Ti
kiu, kad šiuo laiku ligonio svei
kata bus žymiai pagerėjusi.

Vasario 4 dieną susirgo Ur
šulė Lukaitienė. Ligonė randa
si “Herbert Reddy Memorial” 
ligoninėje. Kokia liga serga, ne
teko sužinoti. v I

Juozu Vardadienis
Kovo 19 d. Klubo svetainėje 

ruošiama Juozų Vardadienio 
vakarienė. Vakarienė ruošiama 
su skaniaiš valgiais ir kietais 
bei minkštais gėrimais. Prad
žia 7 vai.

Visi', o 
kviečiami

kad
priklausyti j

Detroito Trupiniai
Bedarbes Pasekmės

žmonės dėl pasilaikymo savo 
gyvasties priversti panaudoti 
visokius būdus.

Daugeliui ešąnt bedarbių ei
lėse ir dar turint gerokai me
tų amžiaus ant savo nugaros, 
darbo nebegalima gauti.

O badauti irgi nenorės "nei 
vienas.

Keturi geležinkelio darbinin.- 
kai, kuriuos geležinkelio kom
panijos atleido, turėjo panau
doti būdą, kad turėjus kur gu
lėti ir pavalgyti.

Jie surado, kad už “vagran
cy” (bastymąsi) bus padėti j 
“House of Correction” — Det
roito pataisos namą. Atsidūrus 
teisme prie, teisėjo Scallen, trys 
iš jų pareikalavo nuo teisėjo 
(Jie buvo virš 50 m. amžiaus), 
kad jiems duotų po 60 dienų 
kalėjimo, o vienas iš jų, Clar
ence Asbery, būdamas dar tik 
25 m. amžiaus, paprašė teisė
jo, kad jąm gali užtekti 25 die
nų, nes pavasaris ateina, tai 
gal dalykai pagerės.

Teisėjas išpildė jų reikalavi
mus. y

Netrūksta Kvailiu
Daugelis gal atsimena laikus 

Ponzi, kuris šiomis dienomis 
mirė. Brazilijoj. Jis naudojo 
labai gerą apgavystės būdą iš- 
viliojimui pinigų iš mažapro
čių.

Dabar Detroite ir apylinkėse 
įsisiūbavo piramidiniai klubai, 
per kuriuos labai daug dolerių 
ištrauks iš nežinėlių- kišenių. 
Kiekvienas iš tokių, klubiečių 
turi gauti" du kitus ir iš tų vėl 
po du ir taip toliau. Susidaro 
tokia piramida, kad tik tie, ku
rie Detroite prisidėjo ir nogė
dami gauti tuos pažadėtus tūks
tančius dblerių, turi surasti 
žioplių ne tik iš Mich. valstijos, 
bet ir visų valstijų.

Taip-' tie, kurie pradėjo tą 
šniugelį gerai’ pasipelnys, o visi 
kiti" paliks, kaip ■ šuo kaulą j 
vandenį įmetęs.

Ir dar amerikonai 'skaitosi ci
vilizuotais!

Neramumas >
Bedarbei = didėjant, kompanL 

jos vis daugiau- daro spaudimo 
į ’ dirbančius; Jų tikslas iščiulp
ti iki 40 metų paskutinę gyvy-

'?< ■ <■ ... ,.X ’

&

vak.
ypač Juozai, esate 
atsilankyti.

Korespondentas.

pasirodo ki- 
dėl sustoju- 
departmento

bę iš darbininko su savo dar
bo greitumu. Po 40 metų am
žiaus, tai “Scrap Pile!”

Nepaisant tos bedarbės padė
ties, .darbininkai neišlaiko tb 
greitumo spaudimo, išeina' į ne
užtartus streikus.

Bet pavyzdys 
toks. Vieton, kad 
šio tam tikro
kompanija pati paleisdavo vi
sus kitus, dabar kitų depart- 
mentų darbininkai, išgirdę, kad' 
jie išėjo dėl “speed-up,” patys 
visuose departmentuose išeina 
ir dirbtuvė liekasi uždaroma.

Tas atsitiko Hudson Motor 
Car kompanijoj ir Briggs Mfg. 
kompanijoj.

'• Negerai Elgiasi
tai gyvavo Gyvanašlių 
Detroite. Turėjo daug 
visuombniškų parengi-

Bet randasi tani tikra dalis 
darbininkų, kurtei argumen
tuoja, kad, girdi, nėra reika
lo priklausyti į uniją, nesigir
di, nėra iš to jokios naudos. 
Bet gyvenimas parodo, 
darbininkams
uniją yra labai didelė nauda. 

J<aipo pavyzdį paduodu 
įvykį. I

če very k u - dirbtuvės fabri
kantas sugalvojoatleisti nuo 
darbo keletą darbininkų, ku
rie pas jį yra išdirbę po dau- 
gelį-( metų ir pastatyti jų ■ vie* 
toj naujus»< žinoma, už mažes
nį užmokesnį už jų darbą< 
Bet fabrikantui tas jo planas 
nepavyko pilnai įvykdyti, nors 
jis jau ir buvo sustatęs nau
jus darbininkus ant atleistų
jų vietos.

Kadangi atleistieji darbi
ninkai priklauso. į uniją, tai 
raportavo unijos ofisui, kad 
jie yra atleistais darbo, būk 
tai už blogai atliktą darbą. 
Unijos manadžeris atėjęs į 
dirbtuvę1 ištyrė priežastį atlei
dimo darbininkų iŠ ' darbo, 
naujai priimtus darbininkus! 
nuėmė nuo darbo, o pastatė 
ant darbo tuos,. kurie buvo 
nuo darbo atleisti.

Tai dabar tie darbininkai 
jau persitikrino, kad darbinin
kams būti organizuotiems į 
uniją yra didelė nauda. Jeigu 
atleistieji iš darbo darbininkai 
nebūtų priklausę į uniją, tai 
būtų vaikščioję be darbo ■ per 
ilgą laiką, nes daugelis dar
bininkų randasi be darbo.

Čia noriu priminti keletą 
žodžių kaslink Lietuvių'Lite
ratūros Draugijos 85 kuopos. 
Jau per tūlą laiką kuopos na
riai labai retai laiko susirinki
mus. Dėk to ir veikimas labai 
susilpnėjo. Kad pradėjus ką 
nors veikti, tai šaukiamas 
kuopos narių susirinkimas/ 
Pirmadienį, vasario 28 d., 7- 
ją valandą^ vakare, Lietuvių 
Piliečių Gedemino Kliubo sve
tainėje, 324 River St. Visi na
riai kviečiami dalyvauti susi
rinkime, nes turės būti apkal
bėta daugelis užsilikusių rei
kalų. Ir taipgi turės būti per
rinkta kuopos valdyba 1949- 
metams. Kurie nariai dar ne
gavot Centro išleistos knygos 
už 1948-metus, tai atėję į su
sirinkimą ją gausite.

Proletaro Sūnus.

Waterbury, Conn
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maloniais balsais sudainavo la
bai gerai; publikai labai patiko. 
Solo baritonas Vincas Yakubo- 
nis sudainavo keletą dainelių 
pagirtinai gerai. ‘ Buvo pagei
davimų, kad jis tankiau dainuo
tų mūsų parengimuose. Buvo 
piano solo. Jaunas vaikinukas 
B. Klish labai gražiai paskam
bino.- Jis mums jau. kelintą sy
kį . skambina ir« kiekvieną sykį 
pažengęs«daug 'aukščiau. Visų 
mylima Choro mokytoja Gert
ruda Ulinsfcaite dviem išėjimais 
dainavo. Apie ją daug nerašy
siu, nes jūs visi esate girdėję 
ją dainuojant. Tai Corin, lietu
vių kolonijos lakštingalė; ji sa
vo maloniu balsu klausytojus 
žavėte žavėjo.
, Buvo ir juokų. “Dvi Kūmu
tes”^ sulošė Oria Jones ir Kle- 
mentina Yenkeliūnienė. žiūrė
tojus prijuokino iki ausų.
. Vilijos'Choras dainavo dviem 
išstojimais šešias daineles, po > 
vadovyste G. Ulinskaitės; dai
navo* pagirtinai gerai. •
4 Noriu priminti, kad Vilijos 
Choras turės dar vieną - paren
gimą balandžio 24 d., sekma
dienį, 2 $30 vąl. po pietų, sve
tainėje 103 Green St,.Bus su
lošta “Praeities šešėliai/’ dra
ma 4-rių veiksmų. Todėl pasi
žymėkite tą dieną nieko ne
rengti savo-kolonijoje, nes mes 
kviečiame jus skaitlingai atsi
lankyti ant mūsų parengimo.

Mūšų j Vilijos Choras dėkoja 
draugams Svinkūnams- už pa
vaišinimą, mes linkime 
nams geriausios kloties 
kiame naujame name.

Noriu^ priminti, kad 
Bimbos
aukotojų vardus, įvyko klaida. 
Draugai Svinkūnai pasveikino 
suvažiavimą su $2,' bet per klai
dą liko neužrašyti.

LLD 28 kp. koresp., 
K. Yenkelunienė:

Svinkū- 
jų pui-

per A.
prakalbas, užrašant

Wilkes-Barre, Pa.
Gal atrodo, kad pas mus vi

si yra patenkinti, niekas nie-' 
ko neveikia ir nedaro. Bet 
iietaip yra. Tūlas laikas at
gal mainos pradėjo dirbti tik 
po tris - dienas j savaitę; Dir
ba pa krikdytomis dienomis, 
tai yra ne diena’ po dienos. 
Mainieriai nepatenkinti. Mai- 
nieriai.nori, kad dirbtų vieną 
savaitę tfris pirmas dienas, o 
kfllą tris paskutines, tai tada 
jie galėtų, reikalauti Social 
Security.

Lietuvių1 veikimas apsilpęs. 
Pirmiau turėjome Aido Chorą, 
turėjome- meniškų spėkų.ir-te
atrus sulošdavome. Vėliau li
kome jau tik prie kvarteto, 
o dabar ir tb neturime.- Vieni 
veikėjai išvažinėjo, kiti išmi
rė. J. Vilkelis ir J.’ Visoc
kis išvažiavo, C. S. Kasparas 
mirė; o jie seniau iš mūsų-- 
apylinkės į laikraščius parašy
davo.

Reiškia, mūsų jėgos suma
žėjo, bet vis tiek mes dar
buojamės. Vašario 6 d. įvyko - 
LLD 4$ kuopos susirinkimas, 
16 narių sumokėjo duokles už 
1949 mentus, tai labai gerai.

Vasario 13 d. LDS kuopos 
susirinkime paaukota civilių 
laisvių gynimui $11.50. Reiš
kia, pagal išgalę veikiame, 
darbuojamės.

LDS kuopa rengia vakarie
nę, sekmadienį, vasario 27 d., 
4 vai. po pietų, Tautiškos Pa
rapijos svetainėje, 206 Parish 
St. Bus* skanių valgių ir tin
kamų gėrimų, taipgi mužiką. 
Dalyvaukite. Radžiakas.

Vasario 9 d., 1949 m^ atsibu
vo LLD 28 • kuopos susirinki
mas. Nąrių buvo neperėjau* 
giausia, nors mūsų kuopoje yra 
daug narių.

Valdyba išdavė- raportus, bu
vo vienbalsiai priimti. Apskri
ties piknikas įvyks Waterburyj. 
Kom. M. Strižauskienė apsiėmė 
parendavoti parką.

Paaukota tarptautiniam dar- 
b’in. apsigynimui $5. Kuopa už
simokėjo LMS duokles $5. Nau
jų tarimų nebuvo. J

* Vasario 6 d. š. m., atsibuvo 
Vilijos Choro margumynų va
karas. Iš meninio atžvilgio 
margumynai nusisekė labai ge
rai. Publikos atsilankė' pueėtL 
nai, būtį -būvę,daugiau, jei bū
tume turėję po pietų/ Pasirodo, 
kad mūsų publika geriau lan
kosi po pietų.

šiuo kartu Vilijos Choras 'bu
vo gerai prisirengęs, už tat ir 
programa buvo gera. Kaip tai: 
merginos pagirtinai gerai su
dainavo pirmas dvi daineles, 
kitas kiek silpniau. Solo F. Ma- 
rozas, jaunas vaikinas, kaipo 
pirmu kartu, dainavo pagirtinai 
gerai. Patarta' Pranukui lavin
ti : savo balsą, turėsime jauną- 
gražų dainininką.' Duetą Pra
nukas ir Barba Marozukai savo

E

I

4pusi.—Laisvė (Liberty, Lith.’Daily)—Penkt., Vas. 25, 1949

NEWARK, N. J.
Pirmas Metinis: Koncertas ir Šokiai

Rengia Polish Polonia Draugyste, 8572 kp.’ 
IrRuKŲ-Am. Fraternalė Dr-stė, ,3060 kp.

Šeštadienį, Vasario 26,.1949
. AM-RUSŲ CENTRE, 53 Broome St.

i ' PRADŽIA 7:80'V: Vi
ŠOKIAMS GROS BILL YABLONBKV ORKESTRĄ 

'Įžanga 75c. (su taksais).

Kada 
Klubas 
visokių 
mų.

Pastaruoju laiku klubas eina 
prie galutinos mirties, nes be
veik visi klubo nariai apsipo- 
raVo.- Liekasi dar gerokai klu^ 
bo pinigų.

Norima' klubą likviduoti ir 
vedusieji proponuoja, 4<ad > tuos 
pinigus' sau> pasidalinti.

Gėda už tokius pasiūlymus l 
Tie pinigai buvo visuomenės 
sudėti, tai jeigu tie likvidato
riai turi kiek sąžinės, tai turė
tų likviduojant tuos pinigus pa
skirti apšvietos reikalams, iš 
visuomenės — atgal visuome* 
nei! Kliubietis.

Haverhill; Mass.
Tik1 Dabar Persitikrino-, Kad 
Darbininkams Yra Labai 
Naudinga Priklausyti į Uniją1

Haverhillyjė didelėj didžiu
moj randasi Čeverykų: išdir- 
bystės dirbtuvės. Šių dirbtu
vių darbininkai yra susiorga
nizavę į United Shoe Work
ers of America (CIO). Unija 
turi padarius suitArtį su čeve
rykų išdirbystės fabrikantais, 
kuri,oje- yra reikalaujama, kad 
visi darbininkai būtų apdraus
ti ligoje arba susižeidus ir 
apdraudos išlaidas turi apmo- 
keti fabrikantai.

Taipgi sutartyje yra reika-* 
laujama, kad i būtųo dąrbinin- 
kams pamokėta; už šešius^ le
galius šventadienius- ir viena 
savaite apmokamų vakacijų. N

Oslo, Norvegija. — Tei
giama, kad Norvegijos sei
mas nutars dėtis į i karinę 
šiaurės Atlanto sąjungą.



WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos susirinkime 

13 d. vasario, d. S. Janulis. įra
šė 5 naujus narius. Taigi, jo 
rūpesčiu gražiai 11 kp. užrekor- 
duota šiame vajuje. O vajus 
naujų narių įrašyme tęsis iki 
1 d. liepos. Yra kuo susirūpin
ti kitoms LLD kuopoms 7-tos 
apskrities ribose, nes d. Janu
lis ir vėl gali gauti pirmą do
vaną, man taip atrodo.

D. G. Jtįsius, iš Kultūros 
Centro ir dienraščio Laisvės 
šė r i n i n k ų abi e j ų s u va ž i a v i m ų j
davė raportą. Jo raportas buvo 
įdomus ir svarbus pasiklausyti; I 
ot gyvu žodžiu girdėjom, kaip 
kitų kolonijų veikėjai 
dirba, užtat jų darbas už pro
gresą reikia paremti.

'Dabar prašau įsitėmyti 11 
kp. veiklos kalendorių. Štai: 6 
d. kovo bus šventadienio vaka
ras; d. R. Mizara, Laisvės red., 
duos paskaitą, Kaip prasidėjo 
lietuvių spauda Amerikoje. 20 
d. kovo, — vakare, sakys pra-

kalbą V. Andrulis, Vilnies 
daktorius. Abu parengimai 
įvyks 29 Endicott St., svetainė- 

pasveikiifimui Laisvės 30 
kaip eina dienraščiu, 

bankietas su perstatymu 
balandžio, čia veiks abi 
kuopos bendrai. Tai ot, 

turėsime gražių
kurie visi bus labai 
Visi esate kyiečiami

j e. O 
metų, 
įvyks

rė

LLD 
gerbiamieji, 
suėjimų, 
svarbūs,
planuoti taip, kad galėtumėt į 
visus minėtus parengimus atei
ti. Svečiu, žinau, kad turėsime, 
taigi ir vietiniai nepasilikite.

Darbininkų vadas 
silpnėja.

Wellington Roe, 
National Railway 
cionalės geležinkelių 
— Nepriklausoma 
sakė, kad darbininkų judėjimas 
yra silpnesnis šiandien, negu 
jis buvo 20 metų tam atgal, ne
atsižiūrint, kad unijos turi 
daugiau narių. Tikra bėda, jis

sunkiai . ....judėjimas
prezidentas 

Union (na- 
i unijos).
unija! Jis

I
g I1

oiiiiiiiinuiiiiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii!

TELEPHONE
STAGG 2-5Ų13
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RES. TEL.
HY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS

660

(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS
FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager
' (Laisniuotas Balsaniuotojas)

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

Puikiai Jrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių

Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį

• EVergreen 7-4774

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

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

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

August (.tįstas
BELTAIRE FLORIST

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

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

telcfoiinokite:
Slloreioad 8-9330

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

' Specialistai Pritaikymui 
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

sake, yra ta, kad unijų nariai 
nesiima aktyvumo, tik užsimo
ka duokles, kad palaikyti sa
ve gerame stovy, o visas gery
bes palieka unijų vadams iško
voti dėl jų. Ponas Roe sakė, 
kad darbo unijos apleido jų pir
mesnes pozicijas dėl ekonomi
nio spaudimo kovos lauke. Jis 
mano, kad darbininkų unijų va
dai yra trumparegiai ir šaudo 
tik-į trumpo laiko cielius. Aš 
tik noriu pabrėžti, kad ateis ir 
tie laikai, kuomet eiliniai uni- 

nariai pasakys unijų va
dams kaip vadovauti ir trum
paregių tada neliks.

jų

Bedarbe ir pas mus jau pasi
reiškė. Daug žmonių paleista 
iš darbaviečių. O jauni vyrai 
užsimanė patapti policYnanais; 
tokių užsiregistravo 750.. Tai to 
nėra buvę Worcesterio istorijo
je. O vagių priviso daug; tris 
jaunus vaikėzus pagavo.

PRANEŠIMAI
DETROIT. MICH. '

9Kaip 
d. yra 
Moterų 
Pažangos Klubas ir Choras rengia 
didelį koncertą, kovo 6 d. Buvusioj 
Liet, salėje, 25 ir Vcrnor Highway. 
Dudys atdaros 5 v. v. Programas 
nuo 5:30. Programoj dalyvaus: De
troito Aido Choras; A. Dočkienė ir 
C. Stanevičienė iš Cicero, III.; rusų 
šokikai; Detroito Merginų Sekste
tas ir Moterų Pažangos Choras. 
Rengėjos užkviečia detroitiečius ir 
iš Windsor lietuvius dalyvauti šia- 

parengime. (46-47)

visiems yra žinoma, kovo 
viso pasaulio darbininkių

Diena. Tad, Detroito Moterų
Choras

me

CLEVELAND, OHIO
ben-

ŠO-
LDS 55 kp. ir LLD 22 kp. 

drai rengia įvairų vakarą , su 
kiais, prie gero ir naujo muzikan
to. Įvyks 27 d. vasario, Liet, salėje, 
6835 Superior Avc. Pradžia 2 vai. 
dieną. Įžanga' veltui. Gaspadinės 
pagamins skanių lietuviškų ’valgių, 
taipgi bus ir skanaus įsigėrimo. 
Kviečiame narius ir nenarius daly
vauti, įsitėmykite datą, kad nepa- 
mirštumėt dalyvauti. Bus duodama 
ir dovanos. — Kom. (45-46)

PHILDELPHIA, PA.
Lyros Choras bus ant Television.' 

Vasario 25 <1., penktadienio vakare, 
<) vai. iš stoties WCAU (TV) Chan
nel 3, United Nation program©, Ly
ros Choras dainuos per 15 minu
čių. Pasinaudokite šht proga pasi
klausykite ir pamatykite. Progra
ma bus matoma plačioje Philadel
phijos apylinkėj. Garbė lietuviams 
Ir dėka Lyros Chorui. — R. M.

(45-46)

HARTFORD, CONN.

Laisvės 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)

PETERSBURG, FLA.
45 • kp. susirinkimas įvyks 
27 d., 2 vai. dieną pas dd.

Clcar-
Prašome< įsi temyli datą ir 

siunčia- 
kad susirinkimai 
sekmadienį kiek- 
val.— K. Toshalis, 

(45-46)

LLD 
vasario 
Zablackus, 518 McClennan, 
water,
vietą, nes atvirutės nebus 
mos, nes žinote, 
įvyksta paskutinį 
vieno mėnesio 2 
rast. • i

PATERSON, N. J.
Svarbios prakalbos įvyks vasario 

27 d., 57 Holsman St., 3 vai. dieną. 
Kalbos D. M. Šolomskas iš Brook
lyn©. Įžanga nemokama. Būkite lai
ku išgirsti šias svarbias prakalbas 
temoje: Pasauline situacija ir dien
raščio Laisves 3 m. gyvavimo pa
minėjimo proga. — Kviečia LLD 84 
kp. rengėjai. (45-46)

PHILDELPHIA, PA.
Moterų klubas rengia blynų 

karėlį, vasario 27 d., 4 vai. dieną. 
735 Fairmount Ave. Įžanga nemo
kama. r 
atsivesti savo pažįstamus, 
misija. (45-46)

va-

Prašome visus dalyvauti ir
Ko-

PHILADELPHIA, PA.
Moterų klubo susirinkimas įvyks 

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

GERI PIETOS!
Kada norite gėry pietų, 

kreipkitės j

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.

TORONTO, CANADA
Bangos Choras turėjo savo 

pirmą parengimą šiame sezone. 
Programa susidėjo iš koncerto 
ir perstatymo.

Choras, reikia pasakyti, šiuo 
sykiu* atrodė ne toks gyvas, en
tuziastingas. Pradėjo dainuoti 
lyg stokuodamas drąsos. Tiesa, 
jis padainavo neblogai, bet ga
lėjo padainuoti geriau.

Choro solistė Helena Degu
tienė dainavo labai gerai.. Ypa
tingai lietuviams patiko juoko 
daina, nors gerai sudainavo ir 
kitas dainas.

Antroj dalyj buvo perstaty
ta vieno veiksmo komedija 
“Piršlybos,” garsaus rusų rašy
tojo Čechovo parašyta. Vaidino 
F. Laųrusevičius, A. Ylienėir 
J. Naujokaitis! Komedija gana 
juokinga ir buvo gerai suvai
dinta. Režisierium buvo J. Min- 
gilas, sufleriavo J. Valūnas.

Sekmadienį, 
buvo Sūnų ir 
jos kultūrinis 
ma buvo ilga 
navo vaikučių 
zevičiūtės

ūkiuose, įvedant traktorius ir 
kitą mašineriją.

Už tai liaudis smarkiai kyla. 
Iš kitos pusės, saujelė tų, ku
riems pirmiau buvo gera, nepa
tenkinti. Bet tai mažutė mažu; 
ma.

Po prakalbos buvo perstaty
mas. J. Mingilas, Mingilienė ir 
J. Valūnas perstatė vieno veiks
mo dramatišką vaizdelį, kuris 
vaizdavo, kaip korporacijos ad
vokatas apgavo mažai nusima
nantį ateivį, pakišdamas pasi
rašyti po pareiškimu, kad atsi
žada nuo bent kokių paieškoji
mų, kurių jis galėtų ieškoti 
kaip nukentėjęs. Vaizdelis pa
imtas iš gyvenimo. Seniau taip 
pasitaikydavo dažnai. Dabar, 
unijoms sustiprėjus, taipgi ir 
įstatym.ains griežčiau tokius 
reikalus tvarkant, jų būna ma
žiau,. Bet pasitaiko. Vaidino la
bai gerai. Jiems sufleriavo J. 
Naujokaitis.

„Taigi, pažangūs lietuviai tu
rėjo du gražius kultūrinius va
karus. Kurie atsilankė, išėjo 
pasitenkinę.

Lauksime daugiau tokių pui
kių vakarų.

Reporteris.

Cleveland, Ohio

Kanados Lie-
Komiteto pir- 
trurfipoj pra-

ant rytojaus, 
Dukterų Draugi- 
vakaras. Progra- 
ir sudėtinė. -Dai- 
choras, R. Stra-

vadovybėje, moterų 
sekstetas, duetai ir solo, kurių 
tarpe buvo viena mūsų' žvaigž
dė R.. Strazevičiūtė. Gerai pa
sirodė busimoji mūsų šokike 
Jenčytė. Jau gana gražiai 
skambina pianu Irena Šinkū
naitė. H.. Jakavičius pasirodė 
kaip komikas. Taigi, koncertinė 
dalis.buvo įvairi.

Z. Janauskas, 
tuvių Nacionalio 
m įninkąs, savo
kalboj palietė du ’ stambiuosius 
posūkius Lietuvos, istorijoj —■ 
16 vasario nepriklausomybę ir 
tarybinį perversmą. Jis pažy
mėjo, ką davė ir ko nedavė 16 
vasario nepriklausomybė, ir ką 
dayė tarybinis perversmas. Jis 
nurodė, kad 16 vakario nepri
klausomybe davė daug mažai 
grupelei išnaudotojų ir'jų tar
nų, bet paliko skurde valstieti
ją ir darbininkiją. Tiesa, bu
vus pravesta žemės reforma, 
bet neilgai truko, kol žemė ati
teko atgal dvarininkams ir ki
tiems turčiams. Tai faktas. 
Mums yra žinoma, kad tik 
1938 ir 1939 metais buvo par
duota iš varžytinių 18,000 val
stiečių ūkių.

Tarybinis perversmas, sakė 
jis, pakeitė padėtį, žemę ir fa
brikus pervedė darbo žmonėms, 
žemė buvo padalinta veltui, be 
atlyginimo. Naujakuriai paliuo- 
suoti 5 metams nuo mokesčių. 
Įvęstas nemokamas gydymas. 
Suteiktos progos liaudžiai siek
ti mokslo. Lengvinamas^darbas

nau-

M. J.' ŠVILPOS
Mostys — Nepaprastai 

Svarbios Mostys!
Laikraščių skaitytojams nėra

jiena girdėti apie . Švilpos mostis, 
nes yra pastebėję daug sykių gar
sinant jas. Bet ar visi bandėte joms 
pasinaudoti ?, ,Dėlko ne? Dėlto, kad 
nenorite tikėti jų sėkminga pagal
ba. Jei netikite ir nenorite jų pa
bandyti, tai. patys sau darote 
skridudą. Meldžiu atkreipti atydą į 
šį patarimą: Ar jūs ligoti ar sveiki, 
vistiek jums yra naudinga visada 
turėti savo namuošo M. J. švilpos 
Miracle Ointments, 5 ’rūšių, kurios 
prašalina keletą dėsėtkų įvairiai pa
sireiškusių skausmų.

No. 1-M J. Svilpa’s Mostis- nuo 
dantų ir smegenų (gųms) nesveiku
mo. Tuoj pagelbsti. Kainit 50c! ir $1.

No. 2-M. J. Svilpa’s Salve for-Ex; 
temai Pains. Ši mostis prašalina 
skausmus nuo kojų, rankų, pusiau 
sprando, sąnarių iy muskulų su
stingimą. Persišaldymą ir aštrų ko
sulį. Kaina .$1.

No. 3-M. J. Svilpa’s Miracle Salve 
for Skin Irritation. Tai mostis, kuri 
pagelbsti nuo įvairių odos ligų 
kaip tai: Rash, Athlete’s Foot, Sinus, 
sužeidimą.
Kiekvienas 
Kaina $1.

No. 4-M. 
very Salve 
Poison Ivy.
šalina įvairius odos niežėjimus. 
Kaina $1.

No. 5-M. J. Svilpa's New Disco
very Salve for Piles. Ši mostis nau
jai išrasta, kuri gi’cit prašalina Piles 
(varvančias ar jne) be pjaustymo, 
Pagelbės, jei tik vartosite pagal nu
rodymą prie mosties dėžutės. Tuoj 
įsigykite. Kaina tik $2.

Sisųsdami užsakymus, kartu pri7 
siųskite ir money orderį ar čekį. Iš 
Kanados reikia pridėt 25c ekstra! 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P.iO. Box 73, Ste. A 

Hartford 6, Conn.
, Hartfordiečiąi jgajįte pirkti pas 

E. Beirs (vaistinėj), 158 Park St., 
arba pąs .Zembą, 168. Sheldon. St.

(Tik ne vėžio ligas), 
turėtumėt įsigyti.

J. Svilpa’s New Disco
lor Itching -Skin and 
Ši mosti§ greitai pra-

ję toks. įvykis, kad tokia ne- 3ąjungos tautas ir Balkanų 
skaitlinga publika "būtų suau- 
kavusi tokią didelę sumą pini
gų !

šis įvykis ir mus lietuvius 
skatina sau prisiminti, kad tais 
suaukotais pinigais, kartu bus 
vedamas darbas ir už mūsų rei
kalus, bus kartu ginamos ir 
mūsų civilinės teisės. Todėl pri
valėtų būti ir mūsų priedermė, 
kaip įf'kitų tautų, prisidėti su 
savo aukomis. D. ž.

kraštus.
Lygiai taip \ fašistai rašė 

1941 metais, kai Hitleris pra
dėjo karą. Atsimename. Jie 
rašė, kad lietuvių tauta 
džiaugsmo ašaromis pasitikus 
nacių gaujas.

Bet tiek tada, tiek šiandien, 
karo trokšta ne tautos, bet 
saujelė paskutinių niekšų.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

nesupranta mokytas Vienybės 
redaktorius!

Vienas piktos valios sutvė
rimas rašo: “Bolševikų . pa
vergtos tautos karo nebijo, bet 
jo laukia, kaip. trokštanti žu
vis lietaus”... O tokiomis tauto
mis jis skaito visas Tarybų

Kunigų Draugas atvirai ir 
garsiai pareiškia : “Mes ren
giamės kurti krikščioniškąją 
Lietuvą.” (D., vas. 21 d.)

Bet Lietuvos žmonės jau pa
ragavo “krikščioniškosios Lie
tuvos.” Niekad jie jos nepa
mirš ir nedasileis, kad tokia 
Lietuva sugrįžtu. Tokioje Lie
tuvoje laimę turėjo tjk kuni
gai, davatkos, dvarponiai, ka
pitalistai, “lašinių skutėjai,” . 
spekuliantai.

PHILADELPHIA, PA

Virš 500 publikos susirinko 
Slovenian National Home 

kuriame 'buvo rengtas metinis 
Ruthenbergo memorial bankie
tas. A. Krchmarek, atidaryda
mas bankietą, perbėgo Charles 
E. Ruthenbergo nuveiktus di
delius darbus, kurie nuties 
Amerikos žmonėms kelią link 
socializmo.'

Įžymiausiu kalbėtoju buvo 
vienas iš 12 įkaitintų komunis
tų vadų, — Gus Hali, kuris 
nušvietė dideles kovos eigą fe- 
deraliame teismabutyje New 
Yorke, kurią veda 12 įkaitin
tųjų gynimo štabas prieš džiū- 
rymanų parinkimo sistemą, per] 
kurią parenkami džiūrymanail 

įtik iš turčių. Prie tokios džiū- 
rės darbo žmonių vadams nėra 
vilties teisingo, bešališko nuo
sprendžio. Tik masėms žmonių 
pareiškus pasipktinimą prieš 
tokį džiū'rymanų parinkimą, ga
li būti vilties laimėjimo teis
me. Hali įrodinėjo fašistinį pa
vojų Amerikai, kuris diena iš 
dienos siaurina Amerikos žmo
nėms civiles laisves ii; kėsinasi 
sunaikinti Teisių ' Bilių bei 
Konstitucijos užtikrintas žmo
nėms laisves. Po tam kalbėjo 
Joe Brandt ir kiti.

Naujas Ohio valst. apšvietos 
direktorius Robert Campbell 
trumpai paaiškino, kaip 12 va
dų gynimo advokatų štabo dar-j 
bas, besistengiant iškelti vie
šumon šufreimuotą 12 darbi
ninkų vadų įkaltinimą ir jų ap
gynimas reikalauja neapsako
mai daug lėšų. Dar prie to, sa
ko Campbell, atmušimui tų is
teriškų melų, kurie pilasi iš ko
mercinės spaudos, iš įvairiau
sių komentatorių ir iš sakyklų, 
yra reikalinga išlaikyti mūsų 
vienintelį anglų kalba dienraštį 
Daily Worker ir savaitraštį 
The Worker. Todėl visi, sakė 
Campbell, privalome mestis į tą 
kovą ir kiekvienas paaukoti su
lyg geriausios savo išgalės.

Matomai, publika, kuri buvo 
susirinkusi į buvusio savo išti
kimo vado Ruthenbergo “'atmin
čiai surengtą bankietą ir jaus
dami reikalą, jau buvo.pasi
ruošusi su didelėmis aukomis, 
nes aukų rinkimui prasidėjus, < 
nesimatė, kad kas aukotų po 
dolerį, bet aukavo dešimtinė
mis, šimtinėmis ir po tūkstan
tį dolerių, jaunuolių grupė pa
aukavo $1,000, 4 slaviškų tau
tybių grupės aukavo po $1,000. 
Aukavo įvairios grupės, unijos, 
įvairios organizacijos ir pavie
niai.

Pasibaigus aukų rinkimui, 
publika sėdėjo rainiai, lyg lauk
dama įvyksiant ko nepaprasto. 
Tapo paskelbta, kad aukų su
rinkta keturiolika, tūkstančių 
dolerių 'su perviršiam. Publika 
plojo ir kėlė ovacijas daugiau 
kaip per 5 minutes. Iš tikro, * 
vargiai kada bus buvęs praeity-

i

Lyros Choras Televizijoje
Lyros Choras tapo užkvies

tas dainuoti šio penktadienio 
vakarą, 9 vai., WCAU - TV 
Channel 10. X .

Mrs. Rose Behmer, choro 
mokytoja, .tapo pašaukta te
lefonu, užklausta: “Ar čionai 
tas choras, kuris dainavo Uni
versity of Pennsylvania vasa
rio 4-tą?” Atsakius, jog tas 
pats, labai gražiai prašė, kad 
ateitume padainuoti virš mi
nėtoje stotyje, nes jiems labai 
patikusios mūsų choro dainos

vasario ’4-tą. y
Philadelphijos lietuviai, ku 

rie turite television, neužmirš
kite 9 vai. atsukti ant stoties 
WCAU-TV Channel 10. 
girsįte gražių dainų ir pama
tysite gražų būrį jaunimo.

* P. Walantiene.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

LAISVĖS
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
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. N^srvėlinkite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš ankstį atlikus savo pareigas.

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

' į Laisvės spaustuvę.
Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite patenkinti. 

Kainos už spaudos darbus Laisvės spaustuvėje -yra 
prieinamos.

Reikalu spaudos darbų rašykite: ■

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius
Manager

JOHN A. PAULEY
Llcensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Prs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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

: dikiam reikmenys, Įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

F. W. Skalius 
(SHALINSKAS) 

<•

funeral Home 
84-03 Jamaica Avenue * 

, Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N: Y.
Suteikiam garbingas laldotuyes

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

5pu&l.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)- Penkt.,'Vas. 25, 1949
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NgwYorkO'^zWzfeZinfos
“Gieda Gaideliai”— 
Kas Jie? Kada? Kur?

pašiepiančiai’ vėl už-

Kur tai girdėjęs ar skaitęs 
apie tai, kad Brookly.no Lie
tuvių Liaudies Teatras rengia 
pastatymą 4 veiksmų sceninio 
veikalo “Gieda Gaideliai,’’ tū
las kriaučius klausia vieno iš 
“Gaidelių” aktorių :

—Kas gi per veikalas tie 
jūsų “Gaideliai,” — ar jis 
perstato kokį nors “gudruolį.” 
kuriam galvoj gieda gaide
liai ?

—Ne,—atsako gaidelietis.
—Tai gal kokia operetė? 
—Ne,—vėl atsako aktorius. 
—Na, tai gal perstatysite ko

kį farmerio vištininką, kuria
mi giedos gaidžiai ?

—Irgi ne.
—Tai kas gi jis, po galais? 

Ar jūs patys gaidžiais giedo- 
’ šit ?
klausė kriaučius.

—Nepyk, — ramina gaide
lietis, — paaiškinsiu. “Gieda 
Gaideliai” yra drama apie.Lie
tuvos kaimą smetoniniais, lai
kais. Jos vardas išplaukia iš 
vieno charakteriu sielvarto: 
“Visos naktys praeina, gieda 
gaideliai, aušta rytas. O čia? 
Turi išaušti ir čia! Turi!”

—Aha !—pasitenkino kriau
čius. *

Aktorius tęsia toliau:—Tai 
nepaprastai gyvas veikalas, 
parodas tų laikų Lietuvos kai
mą visiškoj nuogybėj: šeimos 
kivirčus dėl pinigų, dėl pase
gu; parodas, kaip buožės 
skriaudžia mažažemius,- pa
pirktais teismais suvaro juos 
į skolas ir už vekselius net jų 
sklypelius užgrobia. Pavyz
džiui, buožienės sūnus mirti
nai primuša savo piemenuką, 
mažažemio vaiką. Eina byla. 
Sprendžia visagalis pinigas. 
Buožė tampa išteisintas. O 
mažažemis praranda 
žemės sklypelį. <

—Nu, kaipgi, nu 
Ir man teko tarnaut 
niu. Atsimenu tuos
ir skriaudas! —.pradėjo lieti 
tulžį kriaučius. Prašau par
duot man porą bilietų.

—Tai už du bus $2.50,— 
patarnavo aktorius.

—A a-a, tai bus toj gražioj 
auditorijoj — Kultūriniame 
Centre, balandžio 10-tą, — ir 
maloniai užsimokėjo už bilie
tus. Labutis.

ir

kaipgi! 
pieme- 
vargus

Gal Bus N. Y. Elektros 
Darbininkų Streikas

r »

Consolidated Edison 
darbininkų su samdytojais 

nutrūko praėjusį 
Bijomasi, kad 
nesusiderėtų su

de-
rybos * vėl 
trečiadienį, 
jeigu firma 
savo darbininkais, galėtų kilti 
streikas.

Firma .teikia šviesą .ir pajė
gą, tdipgi gasą keturioms di
džiosioms miesto apskritims— 
Brooklyhui, Queens, Manhat
tan ir Bronx, taipgi daliai 
Westchester apskrities. Ki- 
luš streikui, liktume be švie-

•’ ‘ sos ir be kuro virtuvėse. •

Dovanos Bazarui
Pinigais

George Bęrnotas, Woodha
ven, N. Y., pasidarbavo ba
zarui susrinkdamas gražią su
mą aukų ant blankos. • Viso 
$55-50.

Aukavo — Po $5: Dr. Mar
tin Luther Draugystė, ALDLD 
55 kp., Jonas ir Ona Vaigi- 
niai, ridgewoodieciai.

Po $2: J. šalinskas-Shalins, 
žinomas laidotuvių direkto
rius Woodhavene; M. Mažei
ka. . gėlių krautuvės savinin
kas Woodhavene, ir P. Papie
vis, woodhavenietis.

Po $1 : V. Staugaitis, 
Stančius,
Jankeliūnas, J. Steponaitis, K. 
Siminkevičius, P. Zurba 
Kisielius, J. Jurgelis, K. Nc- 
čiunskas, T. Kapočius, M. žie
delis, J. Andruškeyičius, 
Pauliukonis, A. Briedis,
Jackus, J. Guzevičiuą, J. Do
brovolskis .J. Stankevičius, 
Vaznys, M. Dairi Ulevičius, 
Zakarauskas, S. Griškus, 
Grigas, Geo. Kazakevičius, 
Kalizevičius, J. šenavičius, 
Riskėvicienė,
Drusis, P. Višniauskas, P. Ba- 
barskas, E. Lamaitienė, V. 
Zaveckas. F. Vaitkus 50c.

Bernotas
J.

K.

J.

P. Valaitis,

F.
M.

M. Burkauskienė, Elizabeth, 
N. J., ant blankos surinko $8. 
Aukavo : Martin Urba, Easton, 
Pa., $2. Po $1 : T. Strupal
tis, Linden, N. J.; Peter Vai- 
Čionis, Cranford, N. J.; F. 
Siaubs, A. Pociūnas, A. Šalt
ienas, iš Elizabeth, N. J.; P. 
Kardokas, iš Linden, N. J.

Olga Reinhardt, Brooklyn, 
N .Y., ant blankos surinko se
kamai : Alexander Pilitz, 
Ozone .Park, $2. Po $1: 
Frank Reinhardt, Mrs. A. Go
gas, Woodhaven, N. Y.; Mrs. 
B. Demsey, Floral Park, N. Y. : 
Lucy Klimas Frank Bush, 
Mrs. II. Young, F. Chernevi- 
čius, Gus Rittmeier. Viso $10.

Pavieniai aukavo :
- A. ir D. Veličkai, Brooklyn, 
N. Y., $5.

Po $2: Ch. Thomas (Tamo
šiūnas), New York City, N. 
Y.; Katherine Ribikauskienė, 
Brooklyn, N. Y.; A. ir S. Ma
tuliai, Jersey City, N. J.

Po $1 : L. Bekešienė, Ro
chester, N. Y.; ir Mrs. A. 
Remkus, B’klyn, N. Y.

Daiktais
L. Bekešienė iš Rochester,

N. Y., prisiuntė 4 potholders, 
1 porą 
gražiai

M rs.

kojinių ir šaliką. Visi 
padaryti.

S. Brazaitis, Elizabeth,
tris gražias bureau

Giro Cooker (Meat Master) — 
I katra šeimininkė gitus šią do- 
I yana, bus laiminga.
j Mrs. Petlitskienė, iš Mas
peth, N. Y., 1 porą pirštinių 
ir porą kojinių, šis setas gra
žiai padarytas, tinkamas prie 
roller skating arba ice-skat
ing. t

Mrs. D. Elinski, Scranton, 
Pa., keturias labai gražias ir 
dideles rankų darbo karpetas.

Julia Družienė ,Norwood, 
Mass., 8 gražius rankų darbo 
kavalkėlius.

J. šapranauskienė, Phila
delphia, Pa., du ridikiulius 
(pocketbooks), 1 change 
purse, 1 Bill Fold, 1 night
gown, 4 setus potholders.

Antanas
Mass.

Kompanijom Apsimoka 
Dvasiškiai
United ' Airlines paskelbė 

įteikusi prašymą valdinei Civil 
Aeronautics Board leisti nu
mažinti dvasiškiams fėrą 25 
nuošimčiais. Jeigu tas leidi
mas bus gautas pradedant 
kovo 1-mą, dvasiškiai galės’ 
dumti iš vieno šalies krašto 
kitan mokėdami ketvirtadaliu 
pigiau už darbo žmogų.

Gal manoma, kad, firmos iš 
savo pelnų nuleis tą sumą? 
Nereiks tų baikų—tą skirtu
mėlį sumokės kiti keleiviai, 
tame skaičiuje ir retkarčiais 
atostogų ar nelaimei ištikus 
pas toli gyvenantį šeimos na
rį keliaudami darbininkai.

John Carridine rolėje skudurų 
rinkėjo Alfred de Liagre, Jr., 
statomame veikale “The Mad
woman of Chaillot,” Belasco 
Teatre, 44th St., New Yorke.

įkūrė Naują Amerikos
Motery Kongreso
Klubą Brooklyne

Didžiajame New Yorke- 
Brooklvne jau buvo keli tos' 
naujos ir veiklios moterų or- I 
gan i z ac i j os klubai. Taipgi
daugelis kitų organizacijų pa
laiko ryšius su brooklyniškiu 
skyriumi, šiomis dienomis šei
ma padidėjo.

Naujasis klubas randasi Į 
sekcijoje vadinamoje Bed- i 
ford-Stuyvesant, tirštai apgy- ! 
Ventoje negrais, tad numato- | 
ma, kad per šį klubą organi- > 
zacijon įeis daugiau negrių, i 
Pirmasis mitingas įvyko pa- ■ 
skilbusios vadovaujančios vei-

kėjos Mrs. Jackson namuose. 
Ji išrinkta ir valdybom

Klubą įkurti ' pagelbėjo 
prieš mėnesį laiko tojo sekci
joje kitų* klubų ir centraiinio 
skyriaus suruošta arbatėlė, 
kurios planingas pravedimas 
paakstino vietines moteris 
įsikurti klubą savo susied i jo
je. Kongresistė.

Slaptoji ir uniformuota po
licija, šaudydama, įsigavo į 
apartmenta Gilbert Tomp- 
kins’o, kuris, sakoma, grasi
nęs nušauti savo žmoną. Pas 
jį rado du iŠ karo parsiga; 
bentus atminčiai šautuvus ir 
vieną senybinj šautuvą. Tomp- 
kins’ą areštavo.

New Yorke užduso savo lo
vytėje 7 savaičių .kūdikis -Da
niel Bruno.

^-54-tas ' . 54-tas e

! METINIS BALIUS n r

Brockton, 
atvyksta į bazarą. Jis 

taipgi dovanojo 4 raincoats.
Konstancija Karlonienė, 

Maspeth, N. Y., dabar atosto
gaujanti Jensen
atsiuntė dvi dėžes aligatorių, 
čerapokų
gyvūnėlių

Beach. Fla.,

ir kitokiu Floridos 
(saldaininių).
Bekampiai, savinin- 
įvairių valgių krau

tuvės, Merchantville, N. J., 
laišku pranešė, kad pasiuntė 
lietuvišką skilandį bazarui.

Nuo Sophie Mason, iš Mia
mi Fla., gavome sekamą laiš
ką :

“Draugai—Prisiunčiu 4 di
deles floridiškas staltieses, 
tai auka-dovana nuo 
kp. Laisvės bazarui. 
susirinkime draugai
Laisvės bazarui didžiausio pa
sisekimo, taipgi mane įgalio
jo jums dovanas pasiųsti. 
Potholders mano asmeniška 
dovana, dresser set nuo M. 
I.iaudanskienės - Cvirkienės; 
viena pora moteriškų kojinių, 
tai dovana nuo ElizabethX
Stankienės (Coral Gables). 
Valio, Laisve ir bazaras!”

LLD 75 
Kuopos 
išreiškė

laisviečiai: 
mažą dovaną 

Mano motina, 
Buckner, 

žiurętuką.

nuo M. Gaddis, iš Benton, Ill, 
“Gerbiamieji

Priimkite mūsų 
jūsų bazarui.
Jieva Stankienė, 
111., padovanoja 
Mano sesuo, Julė Masse, iš 
West Frankfort, Ill., padova
noja žiurstuką. ‘ Aš, . Mary 
Gaddis, nuaudžiau du vilno
nius uzklodus ,dėl baby car
riage ir padovanoju. Linkiu 
geriausio pasisekimo su baza- 
rų.”’

Atkovojo Teisę Organizuotis;
Atgaus Darbus, Algas

Nacionalė Darbo Santykių 
Taryba įsakė Brooklyn Trust 
Co., bankų firmai, sugrąžinti 
darban 9 darbininkus su pil
na alga ’ už nedirbtą laiką. 
Taipgi įsakė atmokėti algą už 
visą praėjusį laiką 16-kai ki
tų darbininkų, kuriuos firma 
buvo atstačiusi iš darbo po 
sulaužyrųo darbininkų streiko 
1947 metų rugpjūčio mėnesį. 

'Bendra atrųokesčių s u m a 
sieksianti af»ie $25,000.

Nuosprendžiui taryba va
davosi tų 25 darbininkų atski
rai -paduotais prašymais, nes 
bendrai paduoti buvo tūlos 
kliūtys. Darbininkai yra uni- 
jistai, nariai CIO United Of
fice and Professional Work-

ers Lokalo 96-to, kuris vado
vavo streikui.

Streikas’ buvo kilęs firmai 
nubaudus darbininkus už įsto
jimą unijom Dabartinis nuo
sprendis įsako . netrukdyti 
jiems organizuotis. Ir įsako 
nuosprendžio kopijas iškabin
ti matomoje vietoje visuose 
23-se banko skyriuose.

Pas k ei b d a m as lai m ė j i m ą, 
lokalo prezidentas Peter 
Hawley sako, jog nuosprendis 
parodo, kad unijos kova buvo 
teisėta, “nežiūrint tuolaikinės 
propagandos” prieš uniją. ’Ir 
nors firma “turėjo būti aštriau 
pabausta,” tačiau unijai svar
biausia yra pergalė kovoje už 
teisę organizuotis.

a

Vestuves Pavirto 
Į Šermenis

Rengiamas ŠV., JURGIO DRAUGYSTĖS
Jvyks '

Šeštadienį, Vasario 26
Grand Paradise Salėje

(Kampas Havemeyer Si.)

Pradžia 7:30 vai. vak. ■— Bilietas (su taksais) 60c

A. PAVIDIS DU ORKESTRAI
Gros lietuviškus ir amerikoniškus šokius.

H
§

s

Visus širdingai kviečiame dalyvauti šiame Baliuje, kuris > 
bus didžiausias visoje apylinkėje, čia turėsite malonių su- | 
sitikimų su savo pažįstamais ir pasivaišinsite skaniais už- į 
kandžiais ir gėrimais. — Kviečia RENGĖ.]Al.

T

scarfs.
M. Burkauskienė, Elizabeth, 

N. J., rankom nu mėgstą scarf, 
1 porą rankom numegstų koji
nių, 4 poras numegstų piršti
naičių.

Mrs. Anna Mason, Eliza
beth, N. J., du gražius kvartū- 
kus.

Juozas Zajdnkauskas, 
Brooklyn, N. Y., vėl pasirodė 

j su gražia dovana, 6 qt. Fress-

Tai tiek iki šia laikui dova-. 
nu. Dovanos yra labai gra
žios atėję į bazarą pamatysi
te, kaip gražiai puoš stalus. 
Ateikite anksti penktadienį, 
galėsite ręsta u rante pavalgy
ti. širdingai dėkojame už 
viršminėtas dovanas—laukia
me dar daugiau gražių dov.a-

Ilgai planuotos iškilmingos 
ir formalumais korektiškos 
vestuvės Agnes Lagana’itės su 
Joseph Puglisi pavirto į šer
menis praėjusį sekmadienį 
mirus jaunosios tėvui Paul 
keliomis valandomis pirm ve
dybinių apeigų.

Vedybos buvusios planuo
tos kartu paminėti ir jos tėvo 
gimtadienį, — tą dieną jam 
suėjo 58 metai amžiaus.

Ištikus netikėtoms šerme
nims, šeima susirinko svarsty
ti, kaip užbaigti. Jaunosios 
motina išsprendė jaunuosius 
apvesdinti, bet pokylio netu
rėti, visiems po vedybinių ap
eigų pradėti' šermenis.

PARDAVIMAI
Parsiduoda “livingrumio” setas — 

trys kavalkai, gerame stovyje, taip
gi ir kiti rakandai. Norintieji pirk
ti, atsišaukite tuojaus: V. Paukštys, 
101-54 ■ llOtli St., Richmond Hill,
N Y. (45-46)STANLEY ZUBAVICIUS 

Akountentas

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

SKELBKITeS laisvėje x>ooooooooooooooooooooo<x>o<

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms,

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

TPWQ P A 1? 411 grand street
R O DAR BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidąt Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

. DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

nu.
Prašome įsitėmyti, kad ba- 

zaras įvyks vasario 25, 26 ir 
27 dd., Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y. Bus šokiai 
kas vakarą prie Geo. Kazake
vičiaus orkestros. Aido ir Sie
tyno Chorai dalyvaus progra
moje — aidiečiai penktadienį 
ir sekmadienį, o sietyniečiai 
šeštadienį. Gausite karštu ir 
gerų valgių. Tad, prašome, 
dalyvaukite patys ir atsiveski
te savo pažįstamus.

Laisvės Administracija.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-
esant ir

Valandos:

L
Telefonas EVergreen 4-0203

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE

Telefonas
EVergreen 4-7729

Kreipkitės kas vakarą 
nuo 7-tos vai.' 

šeštadieniais ir Sekma
dieniais ištisą dieną.

f * GYDYTOJAS

j S. S. Locket, M. D
i 223 South 4th Street
| BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom 
6—8 vakarais.

Ir Pagal Pasitarimais.

BROOKLYN, N
. Tel. EVergreen 4-9612

Peter Kapislcas

Peter 
KARIŠKAS

BAR & GRILL

F'

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

BEER & ALES

32TenEyck St
Tel. EVergreen 4-8174

TONY’S

GĘRAI PATYRĘ BARBERIAI

Laidotuvių Direktorius

ir ten jiems su- 
sporto, pasilsio, 
tautiniai.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: 9—12 ryte
1— 8" vakare

Penktadieniais uždaryta

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui
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. GLenmore 5-6191
UP-TO-DATE

HARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

■v
Scena iš filmos 

su Fredric March.

k •

įsigijo Vaikams 
Vasarvietę

Mūsų kaimynų žydų orga-. 
nizacija — Young Men’s He
brew Association — skelbia 
pasinuoniojusi dide.lę kempę 
prie Barnes Lake, Central 
Valley, N. Y., kur, įrengs di
delę zvasarvietę vaikams. Ga
lės pasiųsti kas vasarą bent po 
450 berniukų 
teikti visokio 
taipgi lavinti

MATTHEW L BUYUS 
(BUYAUSKAS)

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Penkt., Vas. 25 1949

Brookly.no



