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“Biologijos Mokslas Šiandien/’ 
taipgi išsamų amerikinio gam
tininko Bernardo Fried m an o 
straipsnį “Lysenkos Pasitarna- 
vimas Biologijai.”

Mums, eiliniams žmoneliams 
4 f

nėra lengva gilintis į tokius 
mokslus, kaip genetika, dėl 
kuriofc pasaulio biologai šian
dien ginčijasi, dėl kinuos Ta
rybų Sąjungoje karšti ginčai 
virė bėgyje pastarųjų penkio
likos metų.

Tie ginčai baigėsi praėjusių 
metų\ Agrikultūros Mokslų 
Akademijos s u va ž i a v i m e,—j i e 
baigėsi Lysenkos šalininkų lai
mėjimu.

O tai reiškė pripažinimą, 
jog biologijos 
ta savotiška 
rios pasekmės 
vins žmonijai
rios pasekmės, beje,’ gali pa
keisti visą žemės paviršių.

moksle padary- 
revoliucija, ku- 
didžiai palcng- 
gyvenimą,—ku-

pa- 
kad

* Vakare baigiau skaityti Ly
senkos veikalą, o ant rytojaus, 
vykdamas darban, nusipirkau 
anglišką dienraštį, kuino pir
majame puslapyje blieskėsi 
tokia žinia:

“Oregono mokytojas 
leistas iš vietos dėl to, 
jis pritaria Lysenkai.”

Tuo mokytoju yra D r. Ralph 
Spitzer, chemijos profesorius 
Oregono Valstijos Universite
te.

Universiteto prezidentas
Dr. A. L. Strand, atstatyda- *
mas profesorių, akademiką 
Lysenko išvadino “šarlatanu.” |

Tai yra būdinga!
Atsiminkime-: kadaise Gali

lėjus irgi buvo apšauktas 
“šarlatanu” ir net kankintas, 
kam jis skelbė, kad 
kasi!

Kiekvienas, kuris 
tu Galilėjui pritarė,
didesnės bausmės, negu šian
dien Dr. Spitzer.

Arba, žiūrėkime, kaip mū
sų aukštosios mokyklos sutin-

• ka Markso mokslą!
Jeigu tokie dalykai 

dien Amerikoje vykstei 
Lysenkos, tai kiekvienam
gui verta jo mokslą giliau, vi
sapusiškai pažinti.

žeme su-

anuo me- 
susilaukė

šian- 
dėl 

žmo-

• Lysenko papildė Darvvino 
mokslą, atmesdamas iš darvi
nizmo tai, kas buvo netikslu, 
nemoksliška, kreiva.

Lysenko papildė didžiojo 
gamtininko Mičiūrino mokslą.

Lysenko jau įrodė, kad viso
kį gyvieji daiktai, — augme
nys ir gyvuliai—galima pato
bulinti : galima sukurti naujo? 
jų veislės, geresnės, naudin
gesnės žmonijai veislės. -

Visa tai gali pasiekti, suda- 
. rydamas atitinkamas sąlygas 

naujoms veislėms veistis, plės
tis, sirpti. -Kitais žodžiais: 
žmogus, sąmoningai, moksliš
kai keisdamas aplinka, joje 
gali sukurti visiškai naujas 
augmenų ir gyvulių veisles! .

Lysenko jau sukūrė naujų 
veislių /'gėlininkystėje; tarp 
kitko, jis jau įrodė, kad žiem
kenčiai. javai galima pavers
ti vasariniais.

Šitam Lysenkos mųkslui 
prieštarauja senųjų genetistų* 
teorija — tokių, kaip, Mendel, 
Weisman n, Morgan ; jam prieš
tarauja tūli biologai T. Są
jungoje, o Amerikoje Lysenko 
šiandien siekiamas! “į dulkes 
sumalti”!...

Lysenko mano, jog žmogus 
yra pilnas šeimininkas gamto
je ir jis ją gali priversti jam 
tarnauti.

“Neprivalome laukti, iki pa
ti gamta* mums suteiks dova
nų; mūsų uždavinys yra pa-

(Tąsa 3-rno pusi.)

Belgų Policija Suėmė 60 
Už Demonstracij ą prieš 

I Karinę Churchillo Kalhą
Demonstrantai Niekinančiai Baubė Prieš Churchillą ir 
Šaukė: “Nekariausim Prieš Sovietinius Savo Brolius!”

Brussels, Belgija. — 'Ka
riniai ginkluota policija su
ėmė bent 60 komunistų, kai 
daugelis žmonių demons
travo, šaukdami: “Šalin 
karo kurstytoja Churchil- 
la!” €■

Tarp areštuotų yra ko-, 
munistas senatorius ir 
nenki kiti Belgijos seimo
nariai.

Belgai valdžia sušaukė 
miesto aikštėje mitingą 
Churchillui, buvusiam Ang
lijos' premjerui. Susirinko 
apie 10,000 žmonių. Didelė 
publikos dalis niekinančiai 
baubė, kuomet Churchillas 
pasirodė ant pastolo.

Churchillas deklamavo 
prieš Sovietų Sąjungą, ra
gindamas visą vakarinę

Amerikonai Rando Užginčyt 
Bulgarą Kunigy Kaičią

Sofija, Bulgarija.— Ame
rikos ir Anglijos atstovai 
mėgina užginčyt penkioli
kos teisiamų protestantų 
kunigų prisipažinimus.

Anglam-amerikonam ypač 
nepatinka prisipažinimai, 
jog tie kunigai šnipinėjo A- 
merikos ir Anglijos atsto
vams ir tikėjosi, kad jan
kiai ir anglai padės nuver
sti liaudišką Bulgarijos 
valdžia.

♦

Anglai - amerikonai tvir
tina, kad kunigų išpažintys 
“sumaišė vardus ir die
nas.”

Naujas Sukilimas Nuvertė 
Paraguayans Valdžią

Asuncion, Paraguay. — 
Karininkų ir valdininkų są
mokslas nuvertė laikinojo 
prezidento -generolo Rai
mundo Rolono valdžią.

Rolon per pirmesnį suki
limą buvo pakilęs į prezi
dentus, bet tiktai 26'dienas 
prezidentavo.

Naujuoju laikinuoju pre
zidentu dabar tapo. dr. Fe
lipe Molas Lopez, Rolono 
vidaus reikalų ministras.

Kinijos Tautininkų Prem
jeras Lenkiamas į Derybas 

su Koinunistais?
Nanking, Kinija.— Kini

jos tautininkų premjeras 
Sun Fo sugrįžo iš Kantono 
į sostinę Nankingą. Gen.> 
Li Tsung-jen, • prezidento 

no- 
juo 
su

pavaduotojas, sakoma, 
ri, kad Šun išvien .su 
darytų taikos derybas 
kinų komunistais.^ .

Frankfurt, Vokietija. — 
— Darbo unijos vakarinėje 
Vokietijoj protestuoja, kad 
anglai - amerikonai skiria 
buvusius nacius pramonių 
vadais.

ORAS.—šaltoka giedra.

š a u tuvais, 
ir buožėmis, 
ir areštavo

Europą susivienyti prieš 
komunizmą.

1100 policijos, ginkluotos 
automatiniais 
revolveriais, 
puolė, mušė 
žmones, šaukiančius:

“Tokios europinės vieny
bės ir Hitleris norėjo!” 
“Belgijos darbininkai nie
kuomet nekariaus prieš so
vietinius savo brolius!” 
“Šalin karą!”

Demonstrantai tris kar
tus sustabdė Churchillo kal-

Socialdemokratas Belgi
jos premjeras Spaak’as 
bandė panašiai kaip Chur
chillas kalbėti. Demons
trantai minioje šaukė: “Ša
lin Spaaką!” “Spaakai ir 
Churchillai nori karo!”

Graikijos Partizanai
Nušlavė Tūkstančius
Monarcho-Fašisty

London. — Demokratinės 
graikų partizanų valdžios 
radijas paskelbė, kad sau
sio mėnesį šiemet jie nuko
vė 1,568 monarcho-fašistų 
kareivius ir oficierius, su
ėmė 1,040 ir sunkiai sužeidė 
2,347.

Tuose žygiuose partiza
nai pagrobė z2,229 monar- 
chistų šautuvus, 183 kulko
svaidžius ir daug kitų ka
pinių reikmenų.

Partizanai dovanojo gy
vybę devyniem monarcho- 
fašistų - ofici'eriam,. kurie 
buvo suimti mūšiuose dėl 
Karpenisiono ir nusmerkti 
mirt.

Po mirties bausmės pa
naikinimo jiems, tie oficie1 
riai prašė priimt juos į par
tizanų armiją.

Gen. de Gaulle Grasina
Pakeist Franc. Valdžia

Pary žius. — Fašistuojan- 
čio generolo de Gaulle’o ju
dėjimo komitetas išleido 
naują atsišaukimą “per- 
tvarkyt Franci jos valstybę, 
sunaikint komunistų galią 
dalyje gyventojų” ir, esą, 
“apgint Franci ją nuo So
vietų įsiveržimo.”

Tas atsišaukimas reika
lauja tuojau paskelbt vi
suotinus seimo rinkimus, 
kuriuos de Gaulle’o šalinin
kai ketina “laimėti” ir “ap
valyti” Franci jos'valdžią.

Kiek pirmiau gen. de 
Gaulle grubiojo, “jeigu ne 
per .rinkimus, tai kitais 
būdais” nuversti esamąją 
respublikos valdžią.

T.uo tarpu vdldžia tęsia 
ablavuš prieš komunistus 
dėl to, kad komunistų va
das Maurice Thorez.pareiš
kė seime, jog , Francijos 
darbo žmdnės nekariautų 
prieš Sovietus.

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Kovo - March 1, 1949

VIS DAR APDIRBINE.IAMA 
SIAUR. ATLANTO SUTARTIS

Washington.— „čia toliau 
apdirbinėjamas pianas dėl 
karinės Šiaurinio Atlanto 
Santarvės prieš Sovietų Są
jungą. Tariasi Amerikos, 
Kanados, Anglijos, Franci
jos, Belgijos, Holandijos ir 
Luksemburgo atstovai. Jie 
ypač “laužo .sau galvas”, 
kaip apeiti Jungtinių Vals
tijų Konstitucijos nuostatą, | džią, kad tas ginklavimas 
kuris sako, jog tiktai Kon-1 galėtų išprovokuot veiks- 
gresas turi teisę paskelbti 
kara.. ’ v

Prez. Trumanas reikala
vo sau valios, tuoj “ginti” 
karinėmis jėgomis, bet ku-

NUSLOPINTAS SIAMO 
SUKILIMAS

------ ----------V.......    ) -----------,------------- ------- ------------------------------------------- ---------------------- --

Danijos Socialdemokratai
Remia Karini Atlanto Bloką

% - - -

Kopenhagen, Danija. — 
Danijos Socialdemokratų 
Partijos komitetas beveik 
vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, reikalaujančią “vis la
biau kariniai ir politiniai 
bendradarbiauti «su demok
ratinėmis tautomis”, su A- 
merika ir vakarų Europos 
kraštais.

Socialdemokratų rezoliu
cija reiškia, kad jie stums 
Daniją į karinę Šiaurės

Atlanto santarvę prieš So
vietus.

Socialdemokratai Dani
jos seime turi daugiau at
stovų, negu bet kuri kita 
pavienė partija.’

Danijos senatoriai jau 
užgyrė Atlanto santarvę 67 
balsais prieš 8, neoficialiai 
balsuojant.

Komunistai turi 9 savo 
narius Danijos atstęvų rū
me ir 1 senate.

VOKIEČIU SOCIALISTŲ VADAI GEIDAUJA
PRIVAČIOS ARMIJOS PRIEŠ KOMUNISTUS.

f

Berlin. — Trys vokiečių 
socialistų vadai vakarinėje 
Berlyno dalyje prašė ang
lus - amerikonus leist so
cialistams įsteigti privačią 
savo armiją kovai prieš ko
munistus. .

Berlyno socialistų pirmi
ninkas Franz Neumann 
viešame susirinkime šakė, 
būk privati jų armija būtų

“demokratijos sarg y b a.” 
Komunistus jis keikė “tiro
nais” ir užrėiškė, jog socja- 
listai nepripažins komunis
tams demokratinių teisių.

Neumannas ir du jo ben
drai baugino anglus - ame
rikonus, kad komunistų 
judėjimas augs visoj Vo
kietijoj, kol rytinė šalies 
dalis bus Sovietų kontro
liuojama.

ITALIJOS ŽANDARAI BOMBOMIS ATAKAVO 
KARINIUS DlDVYRlUS-pARTIZANUS

Roma. — Policija ir mi
licija su ašarinėmis bom
bomis ir šarvuotais auto
mobiliais Milane užpuolė 
demonstraciją partizanų, 
dalyvavusių kovoj prieš vo
kiečius įsiveržėlius. Blašky
dami demonstrantus, žan
darai grūmojo jiems ir kuL 
kosvaidžiaiš, šaudydami b- 
ran. Sužeista bent 20 asme
nų iš abiejų pusių.

Demonstracija buvo su-

ruošta protestui dėl to, kad 
valdžia paleido iš kalėjimo 
kunigaikštį .Valerio Borg
hese. Jis karo pabaigon ko
mandavo fašistų būrius, 
kurie išvien su naciais ka
riavo prieš Italijos patrijo- 
tus. *

Panašios partizanų de
monstracijos įvyko ir ki
tuose Italijos didmiesčiuo
se. . •

Bangkok, Siam. — šio 
krašto valdžia skelbia, kad 
jau. nuslopino sukilimą prieš 
ją; pasakoja, kad sukilimas 
įvykęs tik per “nesusiprati
mą” tarp armijos ir laivy
no Vadų.

Sukilėliai buvo užėmę ra- ■ 
dijo stotį ir valdžios rū
mus.

Phoenix, Ariz.— Policija 
nušovė žmogžudį B. R. Gil
bertą, kuris priešinosi a- 
reštui. - Gilbertas su sėbru 
G. A. Schmidu nužudę 3 
žmones. Schmid suimtas.

rią priklausančią santarvei 
šalį, kai tik ji.būtų “užpul
ta” (suprask, iš Sovietų pu-

Washington© valdžią pa
siryžus stipriai apginkluoti 
vakarinės Europos kraštus, 
pagal tą sutartį.

Republikonų vadas sena
toriui Taftas įspėjo val-

mus iš Sovietų pusės.
Pirmieji Atlanto santar

vės ginklavimo metai lė- 
šuotų Amerikai apie bilio- 
ną dolerių.

BE MARSHALLO ANG
LIJA NUBANKRŪ- 

TUOTŲ
London. — Anglų valdi

ninkai sakė, kad jei greitai 
negautų dar 940 milionų 
dolerių iš Amerikos Mar
shall© ‘ plano, tai Anglijos 
iždas nubankrūtuotu. u .

Tęl Aviv, Izraelis. — Iz
raelio pasiuntiniai pradėjo 
derybas dėl paliaubų su a- 
rabiškais ^Transjordano ir 
Lebano kraštais.

PėrGambier, Ohio.
gaisrą Kenyon Kolegijoje 
čia žuvo du studentai ir be 
žinios dineo 5.

Vyriausias Utah Teisėjas 
Reikalauja Panaikint Bylą 
Prieš Komunistų Vadus
Daugiau Kaip 100 Žymiu Amerikiečiu Pareiškė, jog 
Teismas Prieš Komunistus—Pavojus Visu Laisvėms

New York. — Aukščiau
sio Utah valstijos teismo 
vyriausias teisėjas James 
H. Wolfe sykiu su kitais 
žymiais amerikiečiais pa
smerkė valdžios bylą prieš 
dvyliką komunistų vadų.

Teisėjas Wolfe ir dau
giau kaip 100 kitų moksli
ninkų, artistų, profesionalų 
ir unijų vadų pasirašė pa
reiškimą, ' r e i k a ląudami, 
kad generalis Jungtinių 
Valst. prokuroras atšauktų 
šią bylą. ,

— Tai yra skandališkas 
politinis persekiojimas, ku
ris gręsia sunaikint konsti
tucinę žodžio laisvę,— sako 
pareiškimas. — Tie žmones 
patraukti teisman vien tik 
už politinių nuomonių skel
bimą, be jokio priešvaldiš- 
ko veiksmo iš jų pusės.

Apart teisėjo Wolfe’o, tą

Komunistų - Socialistų 
Frontas Laimėjo San 
Marino Rinkimus v

San’Marino. — Komuni
stų - socįalistų sąjungą di
dele dauguma balsų laimė
jo San Marino seimo rinki
mus prieš ’Krikščionių ir 
kitų dešiniųjų sąryšį.
t .San Marino* yra mažiukė 
respublika vidurinėje Ita
lijoje. Ji turi 38 ketvirtai
nes mylias ploto ir apie 15,- 
000 gyventojų.

Jau ir pirm šių rinkimų 
buvo 'komunistiniai-- socia
listinė San Marino valdžia. 
Ji turėjo 40 atstovų seime, 
kuris susideda iš 60 narių.

Liaudiška valdžia, tarp 
kitko, paskyrė 60 nuošim-
čių produktų valstiečiams J?° o tiktai, kad
rendauninkams, o 40 nuo
šimčių — žemės savinin
kams.

tie žmones “mokė ir skelbė 
marksizmo- leninizmo prin
cipus.”

[kaltinimai nenurodo jo- 
; kio “aiškaus dabartinio- pa- 
i vojaus” iš komunistų vadų 
j puses.

Ir jeigu toki politiniai 
mokymai būtų teismiškai

San Juan, Puerto Rico.—į paskelbti kriminaliniu nusi- 
Karinis Amerikos laivynas * 
daro didžius manevrus Ca
ribbean- Jūroje. Lėktuvai 
pratinosi ir atomines bom
bas mėtyti į “priešo’.’ lai
vus.

Manevrų komandą pra
nešė, kad-netikros bombos, 
panašios į atomines, taip 
pataikė į lėktuvnešį “Fran
klin D. Roosevelt” ir į vie
ną naikintuvą, jog lėktuv
nešis būtų apšlubintas, o 
naikintuvas nuskandintas, 
jeigu tai būtų buvę tikros 
atomų bombos. »

Atominiai Pratimai 
Laivyno Manevruose

Washington. — Rent as
tuoni įvairių kolegijų pro
fesoriai išmesti už Progre
syvių Partijos rėmimą.

Teheran. — Irane įves
tas karo stovis prieš de
monstrantus.
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pareiškimą pasirašė žymus 
liberalis advokatas Arthur 
Garfield Hays; Stanfordo 
Universiteto medicinos pro
fesorius Thomas’ Addis, 
methodistų episkopalų vys
kupas Cameron C. Alleyne, - 
New Yorko Universiteto 
profesorius Theodoras Bra- 
meld, Harvardo Universite
to prof. F. O. Matthiessen, 
visa eilė CIO unijų' vadų; 
Darbo Federacijos moky
tojų unijos pareigūnė Rose 
V. Russel, artistas Arthur 
Szyk, i v „ 
Trumbo, Agnes Smedley ir 
kt.

Jų pareiškimas, tarp kit1 
ko, sako: 1

— Jungt. Valstijų Kons
titucijoje užtikrinta žodžio, 
spaudos ir susirinkimų lais7 
vė neturėtų jokios reikš
mės, jeigu laisvė būtų pri
taikoma tiktai politiniams 
valdžios draugams.

Tų laisvių užtikrinimas 
yra tame, kad jos būtų su
teiktos ir politiniams prie
šininkams, kad jos būtų ap
gintos ir žmonėms, kurie 
nesutinka su valdžios poli
tika.

Šitaip aiškino žodžio lais
ve Voltaire, Jefferson ir 
Lincoln. Tai tokia laisvė y- 
ra įrašvta konstituciniame 
mūsų Teisių Biliuje, -kaip 
švenčiausias politinis lais
vos demokratijos 
mas. •

O 'kad federalė 
kaltino dvyliką

VS'

>1

1

rašytojai • Dalton

užtikrini-

valdžia į- 
vadų už.

skelbimą nepatinkamo val
džiai mokymo, ■ tai yra 
skandališkiausias valstybės 
jėgos pavartojimas.

Įkaltinimai neatranda jo
kio priešvalstybinio veiks-

? * k J-

■

.* H

! žengimu, tai bet kokia po- 
Itinė atmaina demokratijo
je galėtų tapti negalimu 
daiktu.

Toks teismo sprendimas 
faktinai užgintų Komunis
tų Partiją ir kitas kairią
sias grupes Jungtinėse 
Valstijose; tai būtų beveik 
neatskiriamas žygis nuo to, 
kaip Hitleris, Mussolinis ir 
Franco uždraudė Komunis
tų Partiją. . f

Teismas daro ataką prieš 
žodžio laisvę, bet šį faktą 
užtemdo nudąvimas, būk 
čia atakuojama tik Komuf 
nistų Partija.

Šj pareiškimą pasirašiu
sieji intelektualai, visuome
nininkai ir darbo* unijų va
dai įsteigė Komitetą Dėl 
Politinių Nuomonių Lais- 
vėš, New Yorke, 11 West
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Kai

Naciai Lobsta, Liaudis Skursta.
Praėjusios savaitės “The Nation” žurnale telpa 

įdomus straipsnis, parašytas tūlo “Carolus’o”.
Carolus — slapyvardis vieno‘žymaus vokiečio.

Hitleris pagrobė Vokietiją, šis asmuo iš ten pabėgo už
sienin, o po karo jis grįžo; ten jis šiandien gyvena ir te
beveikia.
Carolus piešia iš Vakarų Vokietijos skaitytoją šiurpu 

nukrečiančius vaizdus, tūliems gal būt net nepatikėti- 
nus vaizdus. Mes čia paduosime kai kurias jo straipsnio 
nuotrupas.

Vakarų Vokietijos miestuose, rašo Carolus, dygsta 
naujos, gražios krautuvės, nauji pastatai, žymiosios, biz- 
niškosios.gatvės stebuklingai greit atsistato. Krautuvės 
pilnos prekių, — visokių prekių, amerikinių, angliškų, 
francūziškų ir, žinoma, vokiškų. Spekuliantai, ligi šiol 
išlaikę paslėpę daugybę naudojamųjų produktų, šiandien 
juos bugdo viešumon, rinkom Farmeriai — stambieji 
farmeriai, — spekuliacijos keliu siunčia savo produktus 
į miestus.

“Frankfurtas ar Stuttgartas, Essenas ar Hamburgas, 
nepaisant jų pavadinimų, visi patapo didžiulio bizniško 
suklestėjimo miestais,” rašo Carolus, “visi patapo mies
tais korupcijos, godumo, plėšikavimo, — tokiais, kokiį 
niekas nėra matęs nuo pirmųjų kapitalizmo augimo lai
kų.”

Daiktų, luksusinių daiktų, pilna-visur, — pilna, žino
ma, tik tiems, kurie turi pinigų, o tai reiškia “mažytę 

. žmonių grupelę.”
Kas Vakarų Vokietijoje šiandien turi pinigų?' Kas 

jaučiasi puikiai, ištaigingai? Visoki buvusieji naciai val
dininkai, sukčiai, plėšikai. Carolus’o lūpomis:

“Juodosios rinkos pelnagrobiai turi pinigų, taipgi tu
ri pinigų visi tie, kurie pelnijosi iš nacistinio (fašistinio) 
režimo...”

Masės darbo žmonių, padoresnių, politiniai švaresnių 
žmonių,' kurių namai buvo bombų sugriauti, arba atvy
kėliai iš vakarų, arba visoki išvietintieji asmenys gyvena 
rūsiuose, nuo oro bombų slėptuvėse, — gyvena po ketu
ris penkis asmenis vienamę.kambaryje! '

Buvusieji kapitalistai, pavergtų darbininkų išnaudo
tojai karo metu, naciai ir jų sėbrai gyvena gražiuose, 
švariuose namuose, o tie, kurie karo metu buvo išnau
dojami ir pavergti — skursta neapsakomą skurdą!
t Vakarų Vokietijoje žmonės pradėjo šitaip sampro

tauti: ♦ i ♦
“Jei jūs norite gražiau gyventi, būtinai pasisakykite, 

kad jūs esate buvęs nacis.”
Schleswig-Holsten provincijoje (britų Zonoje), kurią 

■valdo social-demokratai, 91 nuoš. visų teisėjų, prokuro
rų; teismo valdininkų yra buvę nacių partijos nariais. 
Amerikinėje zonoje nacių nuošimtis tose valdinėse vie
tose mažesnis, bet ir ji«l siekia ne mažiau 60%.

Universitetuose ir kitose mokslo įstaigose padėtis ta 
pati: 90 nuoš. profesorių ir studentų yra buvę naciai, 
prisilaiką ir dabar tos pačios ideologijos. Ten persekioja
mi ne tik komunistai, — persekiojami net ir social-de
mokratai, tie nuolankūs gyvūnėliai, laižą naciams ran
kas!

Municipalinėse savivaldybėse, pašte, geležinkeliuose 
padėtis yra tokia pati: visur dominuoja buvusieji na
ciai. *

Rašytojas, tiesa, primena, būk amerikinėje zonoje da
lykų padėtis truputėlį geresnė, kaip britų ir francūzų zo- 

. nose; bet ir ten milžiniškoj daugumoj šeimininkauja nie
kas daugiau, kaip buvusieji naciai. . ,

Taigi Vakarų Vokietijoje vokiškieji naciai gali drą
siai šiandien sakyti: mes laimėjome karą!

Žmonių viltys, kurios buvo aukštai pakilę 1945 metais, 
tuojau, kai karas baigėsi, šiandien puola žemyn; žmo
nės, darbo žmonės, gyvena skurdė ir neviltėje, nusimini
me, nežinodami, ką atneš jiems rytojus.

Marshallo planas, šaltojo karo politika išgelbėjo na
cizmą Vokietijoje, — aišku, tik Vakarų Vokietijoje.

Kas kita Rytų Vokietijoje, kur dvarai išdalinti beže
miams, kur fabrikai nacijonalizuoti, kur visoki liaudies 
priešai suvaldyti: ten rimtai ir pagrindiniai vedamas vo
kiečių nunacinimas ir jų sudemokratinimas.

Dėl vokiškųjų nacių “atgijimo”, lobimo ir siautėjimo 
Vakarų Europoje, aišku, vyriausiais kaltininkais yras 
Washingtonas ir Londonas.

mesti laukan 
Taft - Hartley įstatymą. 
Bet kas jo vietoje pasiliks? 
Tik stebėtis reikia, kad uni
jos lyderiai neapsigalvoja 
ir įteikia reakcijonieriams 
Tafto tipo įrankį. Lewis 
nesako, kad tuojau turi bū
ti pilnon galion sugrąžintas 
Wagner Aktas. Jis siūlo, po 
atšaukimo Taft - Hartley 
įstatymo, sudaryti plačią 
komisiją, • susidedančią iš 
atstovų nuo unijų, samdy
tojų ir valdžios, kuri pra
vestų ilgą ir “šaltą” tyrinė
jimą, kaip pataisyti Wag
ner Aktą arba pateikti vi
siškai naują įstatymą dėl 
tvarkymo santykių tarpe 
darbo ir kapitalo. į

Komercinė spauda ir re- 
akcijonieriai Kongrese pa
sičiumpa šitą unijų svyra- 

| vimą ir šaukia: -Matote, u- 
nijos pačios pripažįsta, kad j 
Wagner Aktas n<

NERIBOTAS
GARBINIMAS •

“United Mine 
Journal” rašo: 
Mine Workers of 
prezident. John
buvo daugelyje vietų vasa
rio 12 dieną, jo gimtadienį, 
sveikinamas kaipo šių die
nų Lincolnas, kuris išlaisvi
no industrinius vergus.”

Nežinia, kiek' tokiuose 
susirinkimuose mainlerių 
dalyvavo ir kiek jų tikrai 
Lewisą taip sveikino. Vei
kiausiai tai buvo darbas 
to paties Lewiso paskirtų 
viršininkėlių. Juk tai gry
niausias nonsensas, kad 
Lewis ar kuris kitas unijų 
vadas būtų išlaisvinęs A- 
merikos industrinius ver
gus, kuomet alginė vergija 
kaip gyvavo, taip tebegy
vuoja.

Ką darbo unijos ir jų va
dai yra padarę, tai tų ver-1 
gų būklę pagerinę. Šian
dien Amerikos darbininko 
darbas ir gyvenimas stovi 
daug aukščiau, negu prieš 
keletą desėtkų metų. Bet 
tebėra išnaudotojai ir iš
naudojamieji. Tebegyvuoja 
kapitalistinė santvarka, ku
ri remiasi industriniai^ ver
gais. x

DARBO UNIJOS PAČIOS j j .da!'bo uniXS’ PhmU Sy‘ 
SILPNINA SAVO 
FRONTĄ

Visa AmeYika šiandien 
mato, kaip stambusis kapi- 

i talas jr biznis priešinasi 
atšaukimui Taft-Hartley į- 
statymo. Jų agentai apgulė 

prieš
Ir vis 
cirkui 

įstaty-

i Washingtona, kaip 
spiečių bitės avilį, 
dar nesimato tam 
galo. Taft-Hartley 
mas tebeveikia ir labai ga
limas daiktas, kad Kongre
sas dar ilgai svyruos ir at
šaukimą atidėlios.

Reikia pripažinti, kad 
pačios darbo unijos paken
kė savo reikalui. Pirmiau
sia išlindo United Ladies’ 
Garment Workers Union 
vadovybė su Dubinskiu 
pryšakyje. Vietoje, kaip 
buvo rinkimų metu, reika
lauti visoms unijoms sutar
tinai greit ir pilno Taft- 
Hartley įstatymo atšauki
mo ir atsteigimo Wagner 
Act, šita vadovybė pradėjo 
siūlyti prie Wagner7 Act 
visokius pataisymus. Re- 
akcijonieriai tuojau tą o- 
balsį pasigavo ir pradėjo 
rėkti, kad reikia patį .Taft- 
Hartley įstatymą pataisyti.

Arba paimkime mainie- 
rių uniją. Reikia atiduoti 
John L. Lewisui kreditą, 
kad jis buvo vienas iš 
griežčiausių kovotojų 
prieš tą nelemtą įstatymą. 
Jo pozicija pilnai supuolė 
su kairiųjų unijų nusistaty
mu.

Bet kaip dabar klausimą 
stato Lewis ir jo unija? 
Lewis pasiuntė Senate Co-| 
mmittee on Labor and. 
'Public Welfare pareiškimą.

Grigaitis, žinoma, netiki. 
Jam visi kapitalistai yra 
šventi ir nekalti. Jie jokiu 
būdu negali užsiimdinėti 
tokiais darbais, kaip šmu-

spekuliacija. Jis visiškai 
pamiršta mūsų prohibicijos 
laikus, pamiršta Tea Pot 
Dome skandalą, pamiršta 
skandalą New Yorko mies
te majoro Walkerio laikais. 
Pagaliau pamiršta istoriją 
daug vėlesnių laikų, atseit, 
pereito karo. Jis gal nė ne
girdėjo, kad mūsų armijos 
ištisos grupės buvo įveltos 
į juodosios rinkos žulikys- 
tes Prancūzijoje. Jis nenori 
nė girdėti apie skandalus 
dabar Vokietijoje, kurioje 
daugelis amerikiečių dar- 
rosi puikų biznį, juodojoje 
rinkoje operuodami.

Kodėl jau tie patys ame
rikiečiai, pasiųsti į Tarybų 

. tampa šventai-

Tie žaizdoti vaikai ir ju suvargusi motina, vargani ir 
alkani, yra panašūs tūkstančiams kitų tokių, kurie 
kenčia pasekmėje Holandijos isibriovimo Indonezijon. 

Jungtines Tautos kritikavo Holandijos. elgėsi.
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netikęs, kad I Sąjungą, tampa šventai- 
reikėjo ir reikia naujo įsta- šia is ir prie jokių panašių
tymo, kad Taft - Hartley 
įstatymas buvo reikalingas, 
turėjo pateisinimą.

O kas blogo buvo su 
Wagner Aktu? Prieš jį iš
stojo samdytojų klasė, bet 
jis puikiai patarnavo dar
bininkams susiorganizuoti

kiu buvo įstatymais pripa- i
žinta ir patvirtinta darbi- 

! ninkams teisė organizuotis
į darbo unijas. Wagner Ak
to laikais unijos išbujojo į 
galingas organizacijas. Da
bar mainierių ir moteriškų 
rūbų siuvėjų unijų vadų 
svyravimas dėl Wagner 
Akto sunkus suprasti.

TAIP, AR NE?
' ji ■ A.

Buvus Amerikos amba
sados tarnautoja Annabelle 
Bucar parašė, knygą ; 
mūsų šalies diplomatų už
silaikymą. Knyga Ll. 
Tarybų Sąjungoje. Kol kas 
mes jos nematėme. Kiek 
mums žinoma, iki šiol dar 
niekas šioje šalyje jos ne
platino.

Bet tas nė kiek nekliudo 
menševikų dienraščio re
daktoriui prakeikti ir kny
gą ir jos autorę. Grigaitis 
šaukia: /

Knygoje pasakojama, kad 
JAV ambasadorius, gen. 

, Walter Bedell Smith, užsi- 
iminėjęs spekuliacija, parda
vinėdamas juodojoje rinkoje 
auksinius Amerikos ir Ar
gentinos pinigus, laikrodė
lius ir rašomąsias plunksnas; 
kad iš pasiuntinybės 
bus spekuliantai 
Jungtines 
kūrinius, 
tūkstančių 
sad orius panaudodavęs savo 
neteisėtoms operacijoms pa
siuntinybes tarnautojus ru
sus. Pasiuntinybės patarėjas 
Elbridge Durbrow daręs ne- 

• va tardymą juodosios rinkos 
operacijoms sustabdyti, bet 
jisai pats buvęs, “vienas iš 
a k t i n g i a u s i ų j ų p asi u n t i n y bes

Dėl Annabelles Bucar’iutės Knygos. .
Dienraštis Vilnis rašo: 1
“Amerikietė Annabelle Bucar, gimusi PennesylvanL 

joj ir dirbusi Amerikos ambasadoj Maskvoje, kiek laiko 
atgal metė darbą, pareikšdama, kad ambasada veda ne- 

' tikusią prieš TSRS politiką.
\ “Dabar ji parašė knygą, kurioje daro štai kokius kal

tinimus: , - ■
“Valstybės departmente veikia aršiai anti-sovietinė 

klika ir viską daro santykių su TSRS' bloginimui.
“Buvusis ambasadorius gen. Smith prekiavęs juodoj 

rinkoj, jis vertęs savo samdinius pardavoti auksą ir 
graznas.slaptai, nelegaliai ir iš to pasidaręs daug pini- 

Igy-

darbų nedasileidžia ir ne
gali dasileisti? - ,

Kitas Naujienų argu
mentas: Kodėl iki šiol tie 
darbai buvo Sovietų val
džioj policijos nesusekti ir 
neiškelti ?

Bet tai nėra joks argu
mentas. Tik todėl, kad pik- j 
tadarybė nebūna tuojau su
sekta ir iškelta, dar nereiš
kia, kad piktadarybės ne
buvo. Atsitikimų būna, kad 
prasikaltėliai ir prasikalti
mai iškyla aikštėn tik po 
daugelio metų.,

Pirma reikia panelės Bu
car knygą perskaityti, susi-

Tysliava, Kryžius 
ir Kiaulė

Medžiaga skolinta iš 
"‘Vienybės” ir ""Tėvynės”

“Marija, Marija.” Programoj 
jokių Marijų nebuvo. Vėl ne
susipratimas, vėl Glaveckas ir 
Tysliava prisimena skaitlinę —

pažinti su jos argumentais i gazietas, kaip 
ir .parodymais, ir tik tada j “Tėvynė,
spręsti, kaįp tvirti ir pa
grįsti yra tie parodymai. 
Rėkimas, kad amerikiečiai 

apie negali nuodėmės papildyti, 
;. nieko nepasakę. Kiekvienas 

išleista | sveiko proto žmogus- žino, 
kad yra amerikiečių* kaip 
ir .visų kitų tautų žmonių: 
gerų ir blogų, teisingų' ir 
neteisingų, nuoširdžių ir 
apgavingų. Pakėlimas žmo
gaus J diplomatus bei val
džios tarnautojus, arba pa
siuntimas Tarybų Sąjun- 
gon, dar neparodo, kad jis 
jau visiems laikams apsau
gotas nuo piktų pagundų, 
ypač nuo pagundos pasipi
nigauti.

žmonės įsitikinę, kad tryli
ka — nelaiminga skaitlinė ir 
jos reikią saugotis, kaip kokių 
nuodų, arba kaip velniui šven
tinto vandens. Ir iki šiam lai
kui aš maniau, kad tai žmonių 
prietarirygumas. Bet kuomet 
perskaičiau tokias “garbingas” 

Vienybė” ir 
,” tuomet įsitikinau, 

kad trylika — tikrai nelaimin
ga skaitlinė. O kurie dar esate 
hevierni Tamošiui, tai manau, 
kad perskaitę šį mano rašinėlį 
pilnai su manimi sutiksite.

Try likto vasario, nepamirš
kite, trylikta, New Yorke bu
vo surengtas paminėjimas 
1 dėtu vos nepriklausomybės 
“apsireiškimo” ir į “nepriklau
somos” Lietuvos karališko sos
to pakvietimo vokiečio Urache, 
kuris jau buvo išsimokinęs lie
tuviškai sukalbėti 
su,” pilnai atatiko 
vos karalium.

Iškilmes surengė 
vių, — ir čia trys

“Tėve mū- 
būti Lietu-

Kalba Tysliava.. šūkauja,'rė
kauja, blaškosi, kad Lietuvą 
reikia atimti iš bolševikų ir 
atiduoti ją čia esantiems po
nams, o jų. tarpe, žinoma-, ir 
pats save priskaito. Nes tie po
nai —dievo paukšteliai, išmė
tyti iš lizdelių, blaškosi po pa
saulį nesurasdami vietelės. O 
kad greičiau bolševikus iš Lie
tuves išvijus, tai, girdi, neuž
tenką •'kovoje vien tik kryžiaus, 
reikią ir ginklų, žinoma, jei
gu jau Maikio tėvas apsigin
klavęs kardu ir ant krūtinės 
užsikabinęs kryžių, tai ir Tys
liava su Glavecku turi sekti tė
vo pėdomis.

Bet vėl nesusipratimas. Lau- 
čka, kaipo pirmininkas ir Uar 
nelegalis, protestuoja, kad Ty
sliava paniekino kryžių ir įžei
dė katalikų jausmus. Ir ištikimų
jų, jeigu ne trylika, tai Tyslia
va būtų nepasielgęs taip neap
galvotai, nebūtų paniekinęs 
kryžiaus galią, atiduodamas 
Maikio tėvo kardui pirmeny
be.

Stuttgart, Vokietija. — 
Panaikinta kalėjimo baus
mė Hitlerio bankininkui 
Šchachtui. .

stam- 
veždavę į 

Valstybes meno 
vertus “dešimčių 
dolerių.” Amba-

“Ji apkaltina kelis kitus ambasadoj dirbusius.
“Gen. Smith teisinasi, kad jo apkaltinime nėra pagrin

do, kiti irgi teisinasi.
“Mūsų valdžia godžiai gaudo ‘atsivertėlius’, kurie ne

galėdami pasiekti ko nori Tarybų Sąjungoj išbėgę daro 
įvairias Teveliacijas.’ Pasirodo, kad TSRS irgi gali pa
naudoti tą patį įrankį.

“Bandymas nuduoti, kad pas mus viskas šventa, o ten 
priešingai, nevyksta. Šventųjų karūnos tik paveiksluose 
galimos. •- ’ > 1

“Neigi ’vakarų demokratija’ yra jau taip labai visus 
žavinti, ypatingai kuomet ją kitiems demonstruoja mū
sų finansininkų ir militarist!! kontroliuojamos valdžioš 
įstaigos. . / /

“Amerika gaunt! tik dešimtos eilės TSRS valdžios pa
reigūnus, Kravčenkas, Gruzenkas ir kitus, Sovietai'mat 
gavo net ambasadoj svarbias pareigas ėjusią amerikie-

'Kaip patarlė -sako: Lazda turi du galu.”

'Buvęs kongresmanas Fred A. 
Hartley, vienas priešdarbinin- 
kiško Įstatymo autorių, bijo
damas prakišti rinkimuose ne- 
bekandidatayo,. Tačiau jis 
dabar gavo atitinkamų darbą. 
Priešdarbininkiška Tool Own
ers Unija jj pasiskyrė savo 
prezidentu. Toji Įstaiga prieš 
tūlą laiką New Yorko valsti- 
jines agentūros (The Board of 
Standards & Appeals) virši

ninko buvo pavadinta 
“fašistiška.”

trijų sro- 
rišasi su

trylika, — arba, kaip papras
tai vadinama, trijų devynerių 
komitetas — katalikų, socialis- Kadangi"* čia iškilo didelis 
tų ir tautininkų. Mat, katalikai i nesusipratimas, tai Tysliava ar 
pasigailėjo 'ii' po kryžiaus glo-Į jo atstovybė, kreipiasi pas die- 
ba priglaudė tautininkus ir so- i vo paukštelį 
cialistus, kaip višta po savo|čių, prašant 
sparnais našlaičius vištukus, jeigu Tysliava papildė.
kad juos sušildžius. e Krupavičius ne tik kunigas,

Sėdi kunigai, viduryje pra- bet ir buvaunas žmogus, jis, 
lotas ar vyskupas Krupavi-jjei reikalas yra, net ir barzdą 
čius. Kairėje socialistai, su sa- užsiaugina ii' kalnierių antra 
vo vadu Glavecku, dešinėje puse atsuka. Pagąliaus jis turi 
tautininkai su savo vadu Tys- ir 
liava.

Ir štai — kairei ir deširtei i kalėdojant, 
sparnai lapsi, kad iškilmių pir
mininku turi būt socialistas 
Glaveckas. Dienotvarkis irgi 
buvo trijų devynerių komiteto 
sudarytas — maldos ir dainos!
pažymėta? Išrodė, kad viskas, sienos. Ne taip jau būtų blo- 
kaip sviestu tepta, eis kuopui- IV^i
kiaušiai.* Ir, veikiausiai, užmir-jčia tos nelabosios kiaulės, nuo 
šta apie skaitlinę — trylika, 'kurių reikia ne juokais gintis,.

Bet štai, sparnų ir Glavecko |nes kitaip kaip bematant tave 
dideliam nusistebėjimui, ‘ Lauč-! nuvers . .. Ir štai, šiuomi prie- 
ka užgriebia pirmininko vietą,; L’kiu remdamasis, Kiupavičius 
kaįp savo laikais Smetona “ne- .Išgelbėjo lysliavą. Jis surami- 
priklausomos” Lietuvos prezi-: 110 -ii h’ pasakė, kad ir aš kal- 
dento vieta užgriebė, nuo dr. i)('d(inuts pasakiau, kad. kry- 
K. Griniaus. Ir'tik dabar Gla- kiaul? neatminsi..:' 
veckas ir Tyslihva prisiminė j Tysliava kiaules išgelbėjo, 
nelaimingąją skaitlinę — try- bet Laučka^ pralaimėjęs, taipgi 
lika. ' » prisiminė nelaimingąją skaitli-
' Sukalba poterius, sugieda nę — trylika . . .
Lietuvos ir Amerikos himnus.' Dabar žmonės sako, kad jau 
Bet štdi, nei iš šio, nei iš to, į ir Lietuvos neišgelbės, nes gel- 
karalienės aniuolų bažnyčios; bėjimo iškilmės buvo surengtos 
dievo muzikantas sukamanda- j skaitlinėje — trylika. Aš irgi 
vojo visiems atsistoti, o jo va- tuo tikiu....
dovaujamasr choras užgieda ! švenčiuniškiJs.

Kad

pralotą Krupavi- 
išrišti i^ griekų,

visokių patyrimų, visokių 
prietikių, įgytų Lietuvoj, ypač 

Daleiskime, “koks 
nors turtingas mužikas pašeria 
gerai, pagirdo, bet kuomet rei
kia išeiti ant savo reikalo, tai 
sveikas dingęs — glauskis kur 
nors už tvords, arba už tvartų

prie sienos ar tvoros, bet

2 pilsi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Antrad., Kovo 1, 1949



Moteriškes Balsas iš 
^Kolektyvinio Ūkio “Pergale”

VILNIUS, 1948 m. gruo
džio 14 d. — Kolektyvinių 
ūkių valstiečių suvažiavime 
kalbėjo Marcelė Martišiene, 
atstovė šakių apskrities ko
lektyvinio ūkio “Pergalė.” 
Jos kalba padarė didelį įs- 
pūdj.

Martišienė pasakė:
“Pergalės” kolektyvinia

me ūkyje dirbu nuo pirmų
jų dienų. Iš seno su vyru 

. turėjom 2,5 ha žemės. Sun
ku buvo iš šio sklypelio pra
siversti, todėl tekdavo eiti 

f uždarbiauti kitur. Dar sun- 
1 kesnis gyvenimas pasidarė 

kai mirė mano vyras. Vis
kas užgulė ant mano pečių. 
Daug galvojau, kaip išsi
sukti iš bėdos. Tuo laiku 
kaip tik organizavosi mūsų 
apylinkėje kolektyvinis li
kis. Dar vyras, gyvas būda
mas, ne sykį kalbėjo, kad 
būtų gera pakeitus gyveni
mo būdą, pradėjus dirbti 
kolektyviniame ūkyje, kad 
tada galima būtų surasti 
išeitį iš skurdo. Kai apylin
kės valstiečiai suorganizavo 
įniciatyivnę grupę steigti 
kolektyviniaih ūkiui, nei 
kiek nesvyruodama pareiš- 

> kiau norą ir aš prisidėti 
prie kolektyvo.

* Praėjo pirųiieji kolekty
vinio darbo metai. “Ar tu, 
Marcele, patenkinta nau
juoju gyvenimu?” — daž
nai girdžiu klausimą. Aš 
manau, kad mano naujasis 
gyvenimas gali būti įdomus 
ir kitiems, ypač moterims, 
kurios girdi įvairių kalbų 
apie kolektyvinius ūkius. 
Atsakysiu trumpai — aš la- 

A bai patenkinta. Visų .pirma, 
kolektyviniame ūkyje aš su
radau sau mėgstamą darbą. 
Esu paskirta karvių melžė- 

• ja. Gyvulių priežiūra buvo 
visuomet mano mėgiamas 
darbas. Mūsų raguočių fer
moje — 36 karvės. Turint 
700 ha žemės šis gyvulių 
skaičius, aišku, dar yra per 
mažas. Bet mes, gyvulių 
augintojai, dedąme visas 
pastangas artimiausiu lai
ku įsiveisti kuo daugiau gy-i 
vulių. Visų pirma mes sten
giamės išlaikyti kiekvieną 

1 apsiveršiavusios karvės ver
šelį, žiūrime,' kad neliktų 
nei vienos bergždžios kar
vės. Mes esame visiškai tik- 

1 rį, kad netrukus turėsime 
gerą bandą. Taigi, jeigu 
mūsų artęlė šiais metais 
vien iš pienininkystės fer
mos turėjo daugiau kaip 18 
tūkstančių rublių pajamų, 

World Tourists, Inc., paskelbė “Win-A-Trip” kontestą.

testan vardus. Iš kairės: tos firmos prezidentas Louis 
Berdansky, Amalgameitų Banko prezidentas Michael 
M. Nisselson, Pan American World Airways agentū
roms skyriaus vedėjas Jules Hesper, ir Matzo Streit’s 
Products firmos viršininkas Aarort Gross. Kontesto 
pirmuoju prizu yra nemokama $126 vertėą kelionė 
Bermudon. Informacijų kreiptis: 1845 Broadway, 

New York/23, N. Y.

sekančiais metais mes turė
sime dar daugiau.

Aš, kaip dirbanti prie 
gyvulių, noriu kelis žodžius 
pasakyti iš viso apie mūsų 
kolektyvinio ūkio gyvulinin
kystę.

Gyvulius mes stengiamės 
prižiūrėti gerai. Kiekvieną 
mėnesį į artelę atvyksta ve- 
terinorius Žemaitis. Jis at
sidėjęs patikrina kiekvieno 
gyvulio sveikatą. Pas mus 
nebuvo nei vieno atsitiki
mo, kad nugaištų koks gy
vulys. Sunku man, valstie
tei, papasakoti, kokios gra
žios atrodo mūsų karvės, 
kiaulės arba arkliai.' Man 
trūksta žodžių. Bet kad 
valstiečiai gerai suorgani
zuota gyvulių priežiūra tik
rai patenkinti, gali parody
ti štai ir toks atsitikimas 
mūsų artelėje..

Pavasarį į mūsų kolekty
vinį ūkį įstojo valstietė De- 
mikienė, buvusi naujakurė. 
Naujakuriaudama įsitaisė 
arkliuką, Ji iš seno ilgėjosi 
turėti kokį nuosavą gyvulį, 
ir todėl visiškai supranta
ma, kaip ji džiaugėsi, kai 
išsipildė jos noras. Kolek
tyviniame ūkyje visi darbi
niai gyvuliai yra suvisuo
meninami. Ir štai, kai ji 
įstojo ' į artelę, Demikienei 
buvo labai sunku persiskir
ti su arkliu. Dėl savo atei
ties ji tiek neabejojo, kiek 
flėl arklio. “Ar nesublogs 
tik, vargšelis?” — kalbėjo 
ji. Prie to iš dalies prisidė
jo ir buožių kalbos, kurie 
skleidė gandą, kad kolekty
vuose visi gyvuliai išgaišią. 
Artelės valdyba, suprasda
ma Demikienę, laikinai šį 
arklį paliko jos globoje. Lai
kas bėgo. Ir štai Demikie- 
nė, stebėdama kolektyvinio 
ūkio gyvulius, pagaliau ir 
pati nustebo: visuomeniniai 
arkliai atrodė daug gražes
ni, negu jos. Moteriškei ne
beliko nieko kito bedaryti, 
kaip galutinai apsispręsti ir 
savo arklį nuvesti į bendrus 
tvartus.

Visos buožių kalbos, kad, 
girdi, kolektyviniame ūkyje 
nemokama prižiūrėti gyvu
lių — tušti plepalai, piktas 
šmeižtas. Tą šmeižtą griau
na savo darbais kolektyvi
nio ūkio valstiečiai, vysty
dami savo gyvulininkystę, 
kurios priešakyje 
klestinti ateitis.

graži,

Ypsilanti, Mich. — Kai
ser - Frdzer automobilių 
fabrikas Willow Run palei
do 6,000 darbininkų.

Valdinis darbo sekretorius Maurice J. Tobin bendrame 
kongresinio-senatinio komiteto posėdyje aiškina, jog 
reikia atydžiai tėmyti plintanti nedarbą, kad būtų 
galima kaip nors atitolinti recesiją (visiems pažįstamos 
depresijos anūkę, vadinamą nauju vardu). Su juomi 
matomai kongresmanas Christian Herter iš Mass, ir 

senatorius Joseph C. O’Mahoney iš Wyoming.

Lenino Mauzoliejus Maskvoje
Rašo

Raudonoji aikštė. Paliai 
senovinę Kremliaus sieną 
marmurinis Lenino mauzo-

Tomis dienomis, kai Le
nino mauzoliejus atidary
tas lankytojams, prie jo į- 
ėjimo išsirikiuoja ilgiausios 
virtinės žmonių.

Prieš mane už kelių 
žmonių — karininkas su 
vaikučiu ant rankų. Jis at
važiavo atostogų iš miesto, 
kur stovi jo dalis, ir drau
ge su šeima — žmona ir 
sūnumi, pačią pirmąją die
ną nuėjo pas Leniną. Už 
jo — dvi moterys, apsivil- 
kusios kailiniais. Mes jau 
kiek šnektelėjom, ir aš ži
nau, jog tai mokytojos iš 
Sibiro miesto Krasnojars
ko. Šitos mokytojos prava- 
žiuodamos Maskvą, pasku
bėjo į Raudonąją aikštę — 
“žvilgterėti į Iljičių.”

Mergina iš Pavolgio, jau
nuolis iš Gruzijos, mask
vietis - metalurgas ir senas 
mokslininkas iš Kijevo — 
visi jie eina į mauzoliejų.

Po du.eilėje žmonės įeina 
į mauzoliejų. Posūkis į kai
rę. Laiptai veda žetnyn... 
Gedulinga salė, ir paliai sie
nas' raudonos, sudėtos' iš 
akmens, vėliavos. Leninas 
miega amžinu /miegu po 
sarkofago stikline bone... 
Apsauginės spalvos švar
ku, ant krūtinės ordinas... 
Švelnūs šviesos spinduliai, 
krintą iš viršaus, apšviečia 
Lenino išgaubtą kaktą, 
sandariai suglaustas lū
pas. ..

Milijonai žmonių 'pabuvo
jo čia — jie praėjo pro Le
niną, sulėtindami žingsnį, 
įdėmiai žiūrėdami į be galo 
artimą ir pažįstamą veidą. 

Prieš 25 metus, visuoti- ] 
nio Tarybų liaudies gedulo ' du. 
dienomis, iš visų šalies 
kamįų į Maskvą ėjo tūks
tančiai telegramų. Lenin
grado darbininkai prašė1 
nelaidoti Lenino kūno že
mėj,^ išsaugoti jį ateinan
čioms kartoms. Kijevo ge
ležinkelininkai siūlė paves
ti mokslininkams rasti 
priemonę, kurios pagalba 
Lenino kūną būtų galima 
išsaugoti šimtmečiam. Don- 
baso angliakasiai taip pat 
prašė išsaugoti Lenino kū
ną; jie telegrafavo Vyriau
sybės adresu:

—Galimumas matyti my
limąjį vadą, kad ir neju
dantį, iš dalies paguos mus 
nelaimėj ir įkvėps mus to
lesnėms kovoms ir perga
lėms !

'Liaudies valia buvo įvyk
dyta. Tarybiniai moksli
ninkai rado priemonę iš-

saugoti Lenino kūną nepa- 
sikeitusį.

Neretai, žmonės, aplankę 
mauzoliejų, eina į netoli e- 
sančius Lenino Muziejaus 
Rūmus. Čia surinkti Lenino 
rankraščiai ir knygos, jo 
dokumentai, laiškai, fotog
rafijos. Čia šimtai ekspo
natų byloja apie Lenino gy
venimo kelią.

Aš mačiau knygoj, kur 
aplankiusieji Lenino Mu
ziejų palieka įrašus, 
tus visomis pasaulio kalbo
mis — rusų, ukrainiečių, 
bulgarų, čekų, vengrų, ang
lų, prancūzų kazachų, čia 
pat ir kiniečių ieroglifai, ir 
farsidų rašto supynimas.

teks-

Šypsenos
Žmonių skaitliuot o j a s 

darbavosi žemutiniam1 New 
Yorke, rytinėj daly. Priėjo 
jis gyvennamį, kuris buvo 
gausiai perpildytas Vaikais. 
Patėmijęs moteriškę susi
lenkusią ant skalbyklos, 
kreipėsi į ją sekančiai:

“Madam, aš esu žmonių 
skaitliuotojas, kiek jūs tu
rite vaikų?’’

^Palauk, aš pažiūrėsiu,” 
atsakė moteriškė, atsities
dama ir šluostydamosi ran
kas į priekaištę: “Pirmoji 
Marėj Elena, Uršulė ir Su- 
zana ir Emilija ir Tarnas ir 
Albertas ir Edvardas ir 
Kazys ir Pranas ir...”

“Madam”, pertraukė 
skaitliuotojas, “ar jūs 
galėtumėt duoti tik jų 
merius?”

“Numerius”, šūkterėjo ji 
rūsčiai, “aš noriu, kad tu 
suprastumi, jog mes jų 
dar nenumeruojame, nes 
mes dar nepritrūkome var- 

ją 
ne- 
nu-

“Aš nepajėgiu atsakyti 
šio klausimo”.

“Kokio?”
“Čion sako: ‘Kas buvo 

tavo, motina, pirm jos apsi- 
vedimo?’ bet aš neturėjau 
motinos pirm, negu ji buvo 
vedus”.

“Ar tu turėjai keletą žo
džių su savo mylimu as
meniu laike pažinomo?”-

“Žinoma, kad turėjau iki 
valios žodžių, bet tik nebu
vo progos jų vartoti.”

“Tu nesukdavai' cigaretų 
senįąu, tai kodėl dabar su
ki?” ■ ' *

“Dėlto, kad gydytojas sa
kė, kad map reikalinga len
gva gimnastika.” '

Pietamerikiečiams — Oi
Kaip Sunku!

Rašo Jonas Kaškaitis.
Siautėja reakcija visur. 

Desperatiškai drumščia vi
suomenės vandenis.. Piktai 
leidžia'savo aštrias iltis į 
stangrų visuomenės kūną.

Atmosfera tvanki, slo- 
ginga. Sunku čia mums, bet 
daugely kraštų — dar sun
kiau ...

Iš Pietų Amerikos toli
mųjų kraštų kartais į mus 
ateina duslūs skundo ir 
skausmo balsai. Kokia ži
nelė laikrašty, Ifoks prane
šimas laiške. Reakcija te
nai dar atžaresnė, dar bal
sesnė. Kapoja, kerta be ato
dairos, kas kuo kaltas, ar 
visiškai nieko nekaltas.

Sunku Argentinoj, ne
lengva Urugvajuj, bet už 
vis sunkiausia Brazilijoj.

Štai kelios ištraukėlės iš 
laiškų:

“Lengviau atsidusom, 
kai susilaukėm išlaisvintų 
kalinių. Jie išbuvo Brazili
jos kalėjime 10 mėnesių, be 
niekur nieko, be Raičios, be 
teismo. Ir dar ilgai jie ten 
būtų kentėję, jei ne mūsų 
visų lietuvių pastangos. 
Nes šiam krašte už pinigus 
ir dangų nusipirktum. Pi
nigai tapo surinkti. Labai 
daug padėjo Urugvajaus ir 
Argentinos lietuviai.

Bet jų padėtis tebėra 
kebli. Grįžę iš kalėjimo, ne
gauna jie darbo. Kaip ten 
bus toliau, nežinia. Lietu
viškieji išgamos, skundikai, 
dabar vaikščioja, tartum 
kaulą prariję. Visur lan
džioja, šnipinėja..."

Gal tik kai pasieksim ka
da savo mylimąją tėvynę, 
galėsim visa papasakot sa
vo broliams Lietuvoj, koks 
buvo tas kraštas, į kurį iš
vykom duonos kąsnio ieš
koti...”

Iš kito laiško:
“Iš spaudos ir laiškų jūs 

sužino jot, kad< fašistų įka
lintieji žmonės laikinai lai
svėje. Bet jų dalykai toli 
gražu
laukia teismas. Ypač da
bartiniu laiku jiems labai 
sunku, 'o mums taipo pat. 
Jiems gyventi reikia daug 
kapitalo, o mes taip bied- 
ni!..’.

Dabartiniu laiku, kada 
jie tapo paleisti iš kalėji
mo, pati policija suklastojo 
jųjų dokumentus, ir jie ne
gali gauti darbo. Reikalin
gas užlaikymas. Be to, dar 
bylos išlaidos ir kiti smul
kūs ir rupūs reikalai —jau 
taip mūsų biednai kolonijai 
nusvėrė pečius, kad net 
baisu...” • -

Ir dar iš kito laiško, paš- 
kiausio: \

“Prašom visiems pasaky
ti, tegul nesusirašinčja su 
išlaisvintaisiais iš ‘ligoninės’ 
(kalėjimo), nes ‘ligoninės 
daktarai’ (valdžios agen
tai) prisakė, kad dėl men
kos sveikatos jie niekam 
nerašytų laiškų. Kada ‘pa
sveikęs’, gal tada galės su
sirašinėti. Bet kada jie, 
vargšai, pasveiks, kad juos 
tebelaiko prislėgusi (šioj 
‘demokratijoj’) ‘nepagydo
ma liga.’

Dabar turiu pranešti,, 
kad pas mus vėl nekokios 
naujienos. .Gauta? žinia iš 
Porto Alegre’, kad bent ke
li ‘ligoniai’ ir vėl iš naujo 
patalpinti ‘ligoninėj.’ ‘Li
ga’ sako, nepagydoma, ir 
juos turėsią išvežti net į 
Rio de Janeiro miestą tarp 
geresnių ‘daktarų’, čia mū
sų mieste ligoniai uar vis 
jaučiasi ligoti ir tankiai jie 
turi pas tuos ‘daktarus’ 
lankytis. O šie jų dar vis 
nenori paliuosuoti nuo tos 

nėra baigti. Jųjų

prakeiktos ‘ligos’. Ir vienu 
kitu momentu jie irgi gali 
iš naujo būti grąžinami ‘li
goninėn.’ Taigi jūsų ir ki
tų prietelių prisiųstasai 
‘penicilinas’ (pinigai) daug 
jų ligą palengvina.

Rašau pusiau alegoriš
kai, bet jūs suprasite mūsų 
vargus. Štai aš irgi, ką už
dirbu, tai neužtenka šeimai 
veik ant valgio. O su pašto 
išlaidomis tikrai sunku. 
Kartais ir labai reikia suk
tis, pėsčiam lakstyti, vos 
nevos ant tramvajaus atlie
ka į darbą važiuoti... O

Lietuvos Žinios
GaYnybinės Kooperacijos 

Pasiekimai
VILNIUS, 1948 m. gruo. 11 

d. — Respublikos gamybinės 
kooperacijos artelių kolekty
vai garbingai vykdo prisiim
tus įsipareigojimus.

Gamybinės kooperacijos ar
telės prieš laiką baigė metinę 
gamybinę programą. Viršum 
metinės užduoties jau paga
minta produkcijos už 5,300 
rublių. Darbo našumas arte
lėse išaugo palyginti su per
nai 'metais 24'.3 procento. 
Produkcijos savikaina suma
žėjo 4.3 procento palyginti su 
užduotimi; to dėka gauta 13 
milijonų rublių pelno.

Per 11 mėnesių šiais me
tais respublikos gamybinė ko
operacija pagamino produkci
jos dvigubai daugiau, negu 
per ištisus 1946 metus.

Praplėtusios gaminių asorti
mentą, artelės dabar gamina 
daugiau kaip 300 rūšių 
taus vartojimo prekių.

pla

Du Nauji Cechai •
ŠIAULIAI, 1948 m. gruo. 11 

d.—Naujai pastatytame “Rū
tos” konditerijos fabriko kor- 
pe įrengiami naujų rūšių sal
dainių gamybos cechai. Mon
tuojamos mašinos.

“Rūtos” kolektyvas šiais 
metais pirma laiko baigė me
tinį valstybinį gamybos pla
ną. Išvysčius socialistinį tar
pusavio lenktyniavimą, išau
go eilė gamybos pirmūnų. Tai 
cecho brigadininkas drg. čer- 
niauskaš, šiemet jau įvykdęs 
16 mėnesinio išdirbio normų, 
pakuotoja K. Keraitė, cecho 
brigadininkas J. Kaušas, sta- 
chanovininkas - racionalizato
rius mechanikas ' J. .Navar- 
dąuskas, įnešęs gamybon' ke
turis racionalizatoriškus pa
siūlymus. ir daug kitų.

Mažindamas gaminių savi
kainą, “Rūtos” kolektyvas iki 
lapkričio 1 dienos davė vieną 
milijoną 47 tūkstančius rublių 
ekonomijos, o iki Konstituci
jos dienos — 285 tūkstančius 
rublių viršumplaninių sankau
pų.

Šeduvos Draugija traukiamą-' 
ja jėga padėjo įdirbti žemę 
70 valstiečių, neturinčių arr 
kliu. Kergimo punktuose su
kergė kooperacijos nariams 
100 kumelių ir 110 karvių. 
Pristatė valstybei viršum pla
no' 4 tonas duoninių javų ir 
500 kg. mėsos.

Kultūros namai atidary
ti Naujamiestyje (Panevė
žio apskr.)'. Prie kultūros 
namų veikia biblioteka, 
skaitykla, radio mązgas.

24 kojinių automatus iš 
Tūlos fabrikų gavo Kauno 
kojinių gamybos artęlė 
“Diana.”

700 darbo valandų kursus 
savo traktorininkams su
rengė Gargždų MTS. Kur
suose dalyvaus ir Klaipėdos 
MTS bei tarybinių ūkių 
traktorininkai.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-*- Antrad., Kovo 1, 1949

dar kartais ir ligos 
(tikrosios) suspaudžia. O 
jos tankiai mano šeimą ap
lanko...”

Tai štai jums, mieli bro
liai. Matote, gerai, gerai 
numanyti, kas ten dedasi 
tuose Brazilijos fašisti
niuose kibždynuose... Argi 
dar reikia kokių paragini- ‘ 
mų, agitacijos, maldavi
mų? Broliai ir sesutės, mes 
turime, mes privalome pri
būti su pagalba Brazilijos 
kankiniams. Žinau, ir čia 
pat mes turime visokių 
greitų reikalų, bet mums" 
čia vis dėlto lengviau susi
graibyti. Išgirskime savo 
brolių skausmo ir kančių 
balsus.,Padėkime jiems.

(Kiti laikraščiai atspaus
dinkite šį atsiliepimą. Dė
kui.)

Būrelį Mičiurino mokslui 
skleisti valstiečių tarpe su
organizavo Klaipėdos že
mės-ūkio technikumo stu
dentai.

170,000 rb. viršumplani- ■ 
nių sankaupų jau davė Pe
trašiūnų Juliaus Janonio 
vardo popieriaus fabrikas.

Foto mėgėjų seminaras 
vyksta prie Panevėžio kul
tūros namų. Užsiėmimų te
ma — liaudies ūkio staty
bos mieste ir kaime pavaiz
davimas foto nutraukose.

ELIZABETH. N. J

nors 
dar

Skaitlingas Laisvės 
Skaitytojų Vakaras

Kada mūsų draugai ką 
rūpestingai užmano ir tą 
bą gerai išpildo, tai visados 
pasirodo gražios pasekmės, 
štai ačiū Lietuvių Darbininkų 
Progresyviam Kliubui vasario 
19 d. turėjome skaitlingą už
kandžių vakarą pagerbimui 
Laisvės vajininkų. O pagar
bos mūsų Laisvės vietiniai va- 
jininkai tikrai užsitarnavo, tą 
patvirtino ir Antanas Bimba, 
kuris pasakė aiškiai išdėstytą 
prakalbą apie Tarybų Lietuvą 
ir mūsų santykius su ja, apie 
išlaikymą pasaulinės taikos,' 
kuri taip reikalinga šiuom lai
ku, kad užgydžius II-rojo pa
saulinio karo žaizdas.

Turėjome 
W orcester r * 
nuoširdžią 
Petkūnienę, 
draugės M.

Gerus už,kandžius pagami-" 
no mūsų visų mylimos entu
ziastės Lucy Vaičionis, Lilli
an še ra lien ė 
rasienė.

Laisvės 30 
paminėjimui 
suma 90 dolerių.

Tai gerbtinas Laisvės skai-' 
tytojų pasišventimas užsimo
kant metinę prenumeratą, bet 
ir aukojant savo vertingam 
dienraščiui.

Raskite man kitų srovių 
lietuvius, kurie taip įvertintų 
savo skaitomą laikraštį!

Beje, gana gerai pirminin
kavo draugas čiurlis, Laisvės 
vajininkas šiam vakarui.

Darbavosi ir kiti draugai, 
užtat ir turėjome tokį gražų 
pažmonį.

- Kliubo Koresp. K.

viešnia net, iš 
Mass., tenaitinę 
veikėjų draugę 

seserį vietinės 
Kazlauskienės.

ir Margaret Ta- <

inėtų jubiliejaus 
sumesta stambi

SPARTUS STALINGRA
DO ATKŪRIMAS

Stalingrad. — Per 6 me
tus nuo mūšių pabaigos, so
vietinė vyriausybė atstatė 
bei pataisė x 30,000 namų 
Stalingrade.,Vokiečiai bu
vo beveik visai sugriovę 
miestą.

Darbo

M

Washington.
Federacijos pirmini n k a s 
Wm. Greęn abejoja, ar bus 
panaikintas Tafto - Hart- 
ley’o įstatymai.
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• CHICAGOS ŽINIOS
f

Lowell, Mass.

(Tąsa)
Jų rankos susitiko. Oleninas paėmė 

jos ranką, o ji šypsodamasi žiūrėjo į jį.
— Sakyk, tu greit ištekėsi? — tarė

* * •Jis.
Ji nieko nesakiusi nusigręžė ir pažvel

gė į jį savo rimtomis akimis.
— Sakyk, ar tu myli Lukašką?
— O kas tau?
— Man pavydu.
— Pamanykit!
— Tikrai, tu tokia gražuolė!
Ir staiga jam pasidarė baisiai drovu 

to, ką jis pasakė: taip nuvalkioti jam 
pasirodė jo žodžiai. Jis nukaito, sumišo 
ir paėmė ją už abiejų rankų.

— Šiokia ar tokia esu, bet ne tau skir
ta! Nėra ko juokų krėsti! — atsakė Mar
jana, bet jos žvilgsnis sakė, kaip ji tvir
tai žino, kad jis nejuokauja.

— Kokių juokų! Kad tu žinotum,

žodžiai atrodė dar labiau nuvalkioti, 
dar mažiau atitiko tai, ką jis jautė; bet 
jis tęsė toliau:

— Aš nežinau, ką galėčiau dėl tavęs 
padaryti...

— Atstok, smala .. .
Bet jos veidas, jos blizgančios akys, 

jos aukšta krūtinė, grakščios kojos sakė 
visai ką kita. Jam rodėsi ji supranta, 
kaip yra. nuvalkioti visi Ve žodžiai, ku
riuos jis jai sakė, bet pati stovėjo aukš
čiau to visko; jam atrodė, kad ji seniai 
žino viską, ką jis,nori ir nemoka jai pa
sakyti, ir kad ji norėtų išgirsti, kaip jis 
tai pasakys. < Ir kaipgi ji galėtų nežinoti, 
galvojo jis, jeigu jis norėjo pasakyti jai 
vien tik tai, kas buvo ji pati? Bet ji ne
norėjo suprasti, nenorėjo atsakyti, gal
vojo jis.

— Au! — staiga pasigirdo netoli už 
vynuogyno Ustenkos balselis ir skardus 
jos juokas. — Mitrijau Andriejičiau, eik 
šen, man padėsi. Aš viena! — šūktelėjo 
ji Oleninui, kyštelėjusi pro lapus savo 
apskritą naivų veidelį.

Oleninas nieko neatsakė ir nejudėjo 
iš vietos.

Marjana piaustė vynuoges toliau, nuo
lat žvilgčiodama į įnamį. Jis buvo bepra
dedąs kažką sakyti,' bet susilaikė, truk
telėjo pečiais ir, užsimetęs šautuvą, sku
biais žingsniais išėjo iš sodo.

XXXII
Pora kartų jis stabtelėjo, klausydama

sis skambaus juoko Marjankos ir Usten
kos, kurios kažko šūkavo, susiėjusios 
krūvon. Visą vakarą Oleninas išvaikš
čiojo miške, bemedžiodamas. Nieko nenu
šovęs jau temstant grįžo namo. Eidamas 
per kiemą, jis pamatė praviras šeiminin
kų trobelės duris ir pro jas žydrus Mar
jankos marškinius. Jis tyčiomis garsiai 
pašaukė Vaniušą, kad žinotų jį sugrį
žus, ir atsisėdo įpraston savo vieton prie
butyje. Šeimininkai buvo grįžę iš sodų; 
jie išėjo iš trobelės, nuėjo į savo pirkią 
ir nepakvietė jo su savim. Marjana du 
kartus buvo išėjusi už vartų. Kartą prie
temoj jam pasirodė, kad ji atsigręžė į jo 
pusę. Jis godžiai sekė kiekvieną jos pasi
sukimą, bet nedrįso prie jos prieiti. Kai 
ji dingo troboj, jis nulipo nuo priebu
čio ir ėmė vaikščioti po kiemą. Bet Mar
jana jau nebeišėjo. Visą naktį Oleninas 
išbuvo nemigęs kieme, įsiklausydamas į 
kiekvieną garsą šeimininkų troboje. Jis 
girdėjo, kaip išvakarėse jie kalbėjosi, 
kaip vakarieniavo, kaip tiesė patalus ir _ 
taisėsi gulti; girdėjo, kaip nežinia ko nu
sijuokė Marjana, girdėjo, kaip vėliau 
viskas nutilo. Chorunžas apie kažką kuž
dėjosi .su sene, ir kažin kas alsavo. Jis 
įėjo į savo trobą. Vaniuša miegojo nenu
sirengęs. Oleninas pasižiūrėjo į jį su gy
vu pavydu ir išėjęs vėl ėmė žingsniuoti 
po kiemą, vis kažin ko laukdamas; bet 
niekas neišėjo, niekas nekrustelėjo; tik 
girdėti lygus trijų žmonių alsavimas. Jis 
pažino Marjanos kvėpavimą ir vis jo 
klausėsi, ir kartu klausėsi savo širdies ' 
plakimo. Stanicoje viskas nutilo, pate
kėjo vėlybas mėnuo, ir aiškiau buvo ma
tyt pūkštavusieji, kėlusieji ir vėl gulu
sieji galvijai. Oleninas įtūžęs klausė sa
ve: “ko man reikia?” ir negalėjo ati
trūkti nuo savo nakties. Staiga jis aiš
kiai nugirdo žingsnius ir grindų girgž
telėjimą šeimininkų troboje. Jis šoko 
prie durų, bet Vėl, niekur nieko, vien tas 
lygus alsavimas, ’ir vėl kieme, sunkiai 

' pūškuodama, rangėsi buivole, keldamasi

ant pirmagalinių kojų, paskui ant visų 
keturių. Ji mostelėjo uodega, ir ėmė kaž
kas plekšėti į sausą kiemo molį, ir vėl 
pūkšdama ji gulė mėnulio migloje... 
Jis klausė save: “kas man. daryti?” ir 
tvirtai pasiryžo eiti gulti; bet vėl pasi
girdo kažkoks bruzdesys, ir jo mintyse 
iškilo paveikslas Marjankos, išeinančios 
šią ūkanotą mėnesienos naktį, ir vėl jis 
prišoko prie lango, ar vėl girdėjo žings
nius. Jau prieš auštant priėjo jis prie 
Jango, kumštelėjo langinę, pribėgo prie 
durų, ir tikrai pasigirdo Marjankos ato
dūsis ir žingsniai. Jis griebė velkę ir pa
sibeldė. Basi atsargūs žingsniai, vos 
girgždėdami grindimis, artėjo prie du
rų. Krustelėjo velkė, sugirgždo durys, 
padvelkė raudolėlės ir moliūgo kvapas, 
ir tarpdury pasirodė visa Marjankos fi
gūra. Jis matė ją tik vieną akimirksnį 
mėnulio šviesoj. Ji užtrenkė duris ir, 
kažką pakuždomis pasakiusi, lengvais 
žingsniais nubėgo atgal. Oleninas nedrą
siai ėmė belstis: niekas neatsiliepė. Jis 
pribėgo prie lango ir įsiklausė. Staiga 
šaižus, spiegiamas vyriškas balsas iš už
pakalio nustebino jį. į

— Puiku! — tarė nedidelis kazokutis 
su balta papacha, iš kiemo arti prieida
mas prie Olenino: aš mačiau, puiku!

Oleninas pažino Nazarką- ir tylėjo, ne
žinodamas, ką daryti ir sakyti.
' — Puiku! Nuėjęs stanicos valdybon 
pranešiu iv tėvui pasakysiu. Matai, ko
kia chorunžaitė! Jai vieno neužtenka.

— Ko tu iš manęs nori, ko tau reikia? 
— prašneko Oleninas.

— Nieko, aš tik valdyboj pasakysiu.
Nazarka kalbėjo labai garsiai, matyt, 

tyčia.
— Mat, koks apsukrus junkiris! 
Oleninas virpėjo ir balo.
Jis stipriai nutvėrė jį už rankos ir nu

sivedė prie savo trobos.
— Juk nieko nebuvo, ji manęs neįsi

leido, ir aš nieko ... Ji dora ...
— -Na, ko čia aiškintis .. /— tarė Na- 

«arka.
— Aš vistiek pat tau duosiu . . . Tik 

palauk!...
Nazarka tylėjo. Oleninas įbėgo į savo 

trobą ir išnešė kazokui dešimt rublių.
— Juk nieko nebuvo. Bet visvien aš 

kaltas, tai aš ir duodu! Tik dėl dievo, 
kad niekas nežinotų. Bet nieko nebu
vo. ..

— Viso geriausio, — juokdamasis tū- 
rė Nazarka ir išėjo.

Nazarka tą naktį parjojo į stanicą 
Lukaškos pasiųstas paruošti vietą vog
tam arkliui — ir, eidamas gatve namo, 
išgirdo kažkieno žingsnius. Kitą rytą jis 
grįžo šimtinėn ir girdamasis papasako
jo draugui, kaip gudriai jis uždirbęs de
šimtį rublių. Rytojaus dieną Oleninas 
matėsi su šeimininkais, ir niekas nieko 
nežinojo. Su Marjana jis nesikalbėjo, ir 
ji tik šaipėsi, žiūrėdama į jį. Naktį jis 
vėl išbuvo be miego, veltui žingsniuoda
mas po kiemą. Kitą dieną jis tyčia me
džiojo ir vakare, pabėgdamas nuo savęs, 
išėjo pas Bieleckį. Jis pats savęs bijojo 
ir davė sau žodį neiti daugiau pas šeimi
ninkus. Kitą naktį Oleniną pažadino vir
šila. Kuopa tuojau rengėsi žygiuoti ant
puoliu. Oleninas ta .proga apsidžiaugė ir 
ketino daugiau jau nebegrįžti stanicon. •

Antpuolis trūko keturias dienas. Va
das pageidavo pasimatyti su Oleninu, 
savo giminaičiu, ir pasiūlė jam likti šta
be. Oleninas atsisakė. Jis negalėjo gyven
ti be savo stanicos ir prašėsi namo. Už 
žygį jam prikabino kareivįšką kryžių, 
kurio anksčiau taip troško. O dabar jis 
buvo, abejingesnis dėl karininko laipsnio, 
kurio vis dar jam nedavė. Jis be okazi? 
jos išjojo su Vaniuša linijoj! ir keliomis 
valandomis aplenkė savo kuopą. Oleni
nas visą vakarą išsėdėjo priebutyje, žiū
rėdamas į Marjaną. Visą naktį jis vėl 
be tikslo, be minčių vaikščiojo po kiemą.

Rytojaus dieną Oleninas pabudo jau 
vėlai. Šeimininkų jau nebebuvo. Jis nėjo 
medžioti ir čia ėmė į rankas knygą, čia 
ėjo į priebutį 'ir vėl grįžo į trobą ir gulė 
į lovą. Vaniuša manė, kad jis serga. Į 
pavakarę Oleninas’ ryžtingai atsikėlė, 
sėdo rašyti ir rašė ligi vidurnakčio. Jis 
parašė laišką, bet jo neišsiuntė, nes vis 
dėlto niekas nebūtų supratęs, ką tenai 
jis norėjo pasakyti; bet ir nereikėjo, kad 
kas nors, be paties Olenino, suprastų. 
Štai ką jis rašė’:. (Bus daugiau)

GERAI PAVYKO VILNIES
' KONCERTAS

Sekmadienį, vasario 20, So- 
kolų salė vėl buvo daugiau kaip 
pilna. “Vilnies” koncerto .pro
grama visiems „patiko.

Pirmoj daly Liaudies Teatro 
artistai suvaidino B. Dauguvie
čio pjesę “Laimė.” Veikalas 
dviejų aktų ir perstato gyveni
mą Lietuvoje prieš pat nacių 
bėgimą iš Lietuvos ir bėgimo 
laikotarpį.

Veikalas suvaidintas gerai, 
mat aktoriai buvo parinkti. 
Režisieriavo Juozas Nedvaras. 
Suflioravo J. Jokubka.

Vytautas Judzentavičius vai
dino rolėj nacių pataikūno. 
Geram pažangiam žmogui tai 
sunki rolė, nes reikia perstaty
ti nenaudėlį. Vytautas betgi 
yra didelio masto aktorius-mė- 
gėjas ir atliko rolę gerai. Gra
žu jį stebėti. Jis kalba lengvai, 
bet garsiai. Estradoje laisvai 
jaučiasi. Jis galėjo būti tik rū
stesnis. " . ,

Ilgą rolę turėjo ir Agnė Kėn- 
staviČienė. Jai teko lovoje vi
są laiką būti, o jinai yra labai 
aktinga, gaivi, o sėdint ar gu
lint sunku tokiai aktorkai. Ji 
betgi savo rolę gerai atliko.

Nemenkas roles turėjo Jonas 
Pateckas ir Aleksas Vaizgėla. 
Aleksas pradžioje biskį “per
dėjo,” bet paskui išsitaisė.. Jis 
gyvas, mitrus, visuomet sten
giasi rolę mokėti, jam dėlto 
gerai išeina. Pateckas labai ge
rai vaidino. ,

Franko Kirkos ir Juozo Stul- 
gaičio rolės irgi buvo nemažos, 
taipjau gerai išėjo.

Milda Keller 
nepaprastai gera aktorka. 
balsas, dikcija labai geri. Rei
kia, kad ji juo dažniau daly
vautų vaidyboje.. Gražu stebėti 
ją estradoje.

Mažesnes roles turėjo Roger 
žilis, Wilma Jokubkaitė, Vaiz- 
gėlienė, Tex žebraitis ir Mike 
Senko. Jiems irgi išėjo gerai, 
nors nebuvo laiko, taip sakant,

(Čipiutė) yra
Jos

MONTREAL, CANADA 
0 ________________

SUSIŽIEDAVO ,
Kelios, savaitės atgal susi

žiedavo jaunuolė Jane ■ Spaičy- 
tė, ‘ vilasaliete, kurios tėveliai 
yra plačiai žinomi kaipo labai 
draugišM, susipratę ir pažan
gūs žmonės. Jos sužieduotinis 
yra naujai atvykęs iš Vokieti
jos lietuvis Stasys Rimeika. 
Vestuvės numatomos gegužio 
mėnesyje.

Linkiu sukurti gražų ir 
minga gyvenimų. .

lai-

lie- 
ke-

i LANKĖSI “GARNYS”
Pažangūs šios kolonijoš 

tuviai P. ir J. Zabarauskai 
lios savaitės atgal susilaukė 
dukrelės. Motina ir dukrelė abi 
sveikos.

Pora savaičių atgal dd. S. 
Virbalai susilaukė trečio sū
naus. Motina ir sūnus jaučiasi 
gerai. Drg. S. Virbalas mon- 
trealiečiams žinomas kaipo 
elektros biznierius..

.Linkiu abejiems tėveliams 
daug laimės ir pasisekimo.

APVOGĖ J. V. MIKALAUS--
> KUS.

Vasario 12 d., šeštadienio va
karą, niekam nesant namie, pas 
dd. Mikalauskus įsiveržė pikta
dariai ir išnešė daug vertingų 
ir gražių daiktų1, k. t. laikro
džių, žiedų, nemažai pinigų, 
kailinius ir daug kitų drapa
nų. Kiek atrodo, tai piktadarių 
.būta žinomų. Ar pasiseks va
gis surasti, nežinia..

Drg. Mikalauskienė visą lai
ką- laibai prisirišusi prie savo 
namų, ji niekur niekad neišei
na. Pasitaikė vieną kartą išeiti 
ir nelaimės susilaukė.

SERGA P. ZABARAUSKAS
Jau porą savaičių serga drg, 

P.. Zabarauskas. Skundžiasi 
strėnomis. Ligonis, kiek žino
ma, randasi savo namuose.

Linkiu greitai zpasveikti..

BŪŠIMOSIOS NUOTAKOS 
Porą metų atgal montrealie-

dainų LKM Choras 
Juozo Kenstavi-

pasirodė Detroito

įsibėgti. i
Beje, būčiau užmiršęs. Ado

mas Staškus' vaidino ūkininko 
rolėje. Adomas yra pirmaeilis 
mūsų vaidyla. Kokią rolę pai
ma, tokią atlieka. Jis turi da
žniau dalyvauti Liaudies Teat
ro vaidyboje.

Ęiek teko kalbėtis, tai visi 
žmonės patenkinti ir veikalo 
turiniu ir vaidyba.

Antroj dalyje programos dai
navo keletą 
vadovybėje 
čiaus.

Po to
Merginų Sekstetas.. Jas chica- 
giečiai entuziastingai pasvei
kino ir dar cntuziastingiau jų 
dainas, palydėjo. Dainuoja jos 
gražiai sutartingai, pritariant 
armonikai.

Grupę sudaro: Stella (Smit- 
revičienė) ji vadovauja grupei 
ir akompanuoja akordionu, 
Lilian Gugas, Ruth Gugas, 
Emma Rye (Rugenienė), An
toinette Garelis, Stephanie Ma- 
sys ir Mary Adams.

Įspūdį pagerina ir tas, kad 
jos dėvi gražias uniformas su 
muzikos žyme ant krūtinės.

Jų balsai gražūs, suderinti, 
eina harmoningai.

Paskutinis programos punk
tas buvo Aido choras, vadovy
bėje Daratėlės Judzentavičie- 
nės.

Abu mūsų chorai yra dideli 
ir gražiai dainuoja. Aidiečiai, 
man rodos, sparčiai auga, kan- 
kliečiams reikia subrusti.

Tvarką vedė ir vykusiai da
lykus perstatė Leonas Jonikas.

Prakalbė pasakė Vincas An
drulis. Parinkta aukų civilių 
teisių reikalams. Surinkta $162. 
Tai gan gerai, nes rinkta pa
skubomis, kad nesutrukdžius 
programai.

šis vilniečių parengimas pil
niausiai gerai pavyko, žmonių 
buvo daug.

Beje, detypitietėms gal 'da
bar teks dažniau atvykti į Chi- 
cagą. " Rep.

čiai pusėtinai paplėšė puspa
džius apšokdami didelį skaičių 
vestuvių. Kaip pradėjo ženytis, 
tai rodos' ir galo nebus ir jau
nimas ir senimas. Praeitieji 
metai buvo kiek ramesni, bet 
užtat, kaip pasirodo, šie metai 
bus ir vėl skaitlingi vestuvėmis.

štai būsimosios nuotakos, 
kurių vestuvės įvyks sį pavasa
rį ar vasarą:
Pati pirmoji bus Genovaitė 

Adomaitytė. Ji yra jauna, gra
kšti mergaitė. Jos motutė pla
čiai t žinoma montrealiečiams 
kaip gabi ir darbšti šeimininkė 
įvairiose vakarienėse.

Birutė Juraitytė žinoma, ir 
už Montrealo ribų ir tarpe ki
tataučių, kaipo gabi daininin
kė, ne kartą ir ant radio daina
vusi, graži, maloni mergaitė, 
Vilijos choro narė.

Dana Tamošiūnaitė, Prie 
šios jaunuolės irgi netenka nie
ko pridėti. Labai simpatiška, 
draugiška, su visais mandagi. 
Nuo jaunų dienų aktyviai da
lyvauja chore, daug dirba me
no srityje, vėikli tarpe jaunuo
lių.

Jane Skaičytė. Apie ją ma
žiausiai ką galiu pasakyti^ nes 
mažiausiai ją pažįstu. • žinau 
tą, kad yra dar labai jaunutė, 
graži ir simpatiška.- . •

čia tik išvardintos tos, apie 
kurių vestuvių įvykimą tikrai 
žinau, bet dar yra visa eilė .jau
nuolių, kurie-ios irgi planuoja 
vestis, tik dar neteko girdėti jų 
tikrų planų.

Taigi, montrealiečiai, taisy
kitės puspadžius.

Korespondentas.

Tel Aviv. — Izraelis pa
leido 3,000 Egipto kariuo
menės, kurią žydai kovūnai 
išlaikė 5 mėnesius apgulę 
Falujoje, pietinėje Palesti
noje.

—___ ______________________' *

Maskva. —Sovietuose 
auginama vis daugiau ar* 
batos.

* ’■ A. ' ' •

Kaip Bedarbė Auga?
Gražus Parengimas

Iki šiol mes tik kito’ ma
tėme, kaip dirbtuvės užsida
rinėja ir darbininkai masiniai 
paleidžiami į bedarbių eiles. 
Pas mus dar vis nebuvo ma-' 
sinio atleidimo, bet pradėjus 
siūlams irti, galo nebesulaiky
si netikusios sistemos tvarko
je.

Dabar ir pas mus praside
da masinis darbininkų atlei
dinėjimas. Ve,'tik keli pada
vimai baigiantis vasario mėne
siui : Billerica Car Shop — 
vagonų ir inžinų išdirbystė — 
užsidaro su vasario 28 d., ir 
visai paleidžia 600 darbinin
kų. '

Užsidaro Teletron įmonė— 
laikrodžių ir kitokių smulkių 
mechaninių daiktų išdirbystė, 
paleidžiama keli šimtai darbi
ninkų.

General Electric sumažina 
darbą atleisdama kelius šim
tus darbininkų. Atleidžiami 
darbininkai nebereikalingi 
darbui, nes visko perdaug pri
daryta.

Talbot Mill ——vilnonių au- 
. dėklų audinyčia — sumažina 
darbo savaitę iki 4-rių dienų.

Tas reiškia, kad audėjų sa
vaitinė alga didžiai sumažė
ja. O pragyvenimo kaštai ne 
tik kad nesumažėja, bet dar 
žada kilti maisto kainos; taip 
kalbama visur.

šiuos žodžius rašaflit klau
saus radijo pranešimų ir gir
džiu, kad New Hampshire 
valstijoj užsidaro viena vilno
nė išdirbystė ir paleidžiama 
visi darbininkai.

Tai tokios žinios pas mus, 
imant tik vienos savaitės lai
kotarpį.

Gražiai Paremsime 
Gintarų Pusvalandį

Kalbant apie blogąsias pu
ses, reikia nepamiršti ir ge
rųjų dalykų, kas yra daroma 
kultūros atžvilgiu.

Mes, Naujosios Anglijos pa
žangieji lietuviai, pataikome 
radijo pusvalandį,' per kurį 
sekmadienių rytais, 9 vai., 
per Framingham stotį, 1190 
kilocyklių, daromi labai nau
dingi pranešimai ir duoda
mos puikios dainų bei muzi
kos programos.

Šiandien visai neįmanoma, 
kaip galima vesti pilnai pa
sekmingai organizatyvį ir kul
tūrinį darbą be oro bangų, 
per kurias galima pasiekti ir 
pasisakyti savo idėjas, savo 
tikslus plačiosioms masėms 
žmonių . Tai yra nepavaduo
jamas reikalas.

Jeigu pripažįstame, jog tai 
yra kultūringas darbas, tai 
reikia visiems ir rūpintis, 
kad toks dalykas būtų gerai 
palaikomas ir jį visuomet ge- 
.rinti. Imant su pereitu gruo
džio mėnesiu ir iki dabar, jau 
esame sukėlę $92 civilinių tei
sių gynimui. Bet apart mūs,

Liquor License 
Pranešimai

A. B. C. Board jau išduoda naujus License bei leidi
mus pardavinėjimui likerių. Gavus laisnius reikia pa
skelbti 2 kartu dienraštyje ir du kartu savaitraštyje. To 
reikalauja New York valstijos įstatai.

Dienraštis Laisvė pilnai legališkai atlieka laisnių pa
skelbimus du kartu dienraštyje ir du kartu savaitrašty- ♦ 
je ir-išduoda valdžiai liųdijiipus (affidavits), jog skel- * 
bimai būna legališkai atlikti. KAINA TIK $3.00.

Aplaikę laisnius tuojau kreipkitės į Laisvės Adminis
traciją, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. Arbą išpildy- 
kite žemiau paduotą formą, iškirpkite ir prisiųskite Lai
svei. • .

v

License No.—--------
Vardas taip kaip ant License':

(trade name—biznio vardas, jei yra)

Antrašas: 

P. S. Mes atliekame tiktai KINGS COUNTY skelbi
mus, iš kitų Counties nepriimame, -nes turi būt paskelbta 
tik toje Countyje kurioje randasi biznis. Kitaip nelega- 
liška. ' '
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lietuvių, ir kiti žmones -dar
buojasi savo vardu tam pa
čiam svarbiam tikslui. Neži- 
nau, kiek kiti turi sukėlę. Lie
tuvos Sūnų ir . Dukterų Drau
gija paaukojo civilių teisių 
gynimui $10. Ši draugija ne
didelė, bet gražiai pasirodo 
remdama visuomeniškus rei
kalus. J. M.‘ Karsonaa.

-WORCESTER, MASS.
Iš L. P. B. Kliubo 
Susirinkimo

Vasario 20 d. Liet. Progre
syvių Balsuotojų Kliubo mė
nesinis susirinkimas buvo gra
žiai skaitlingas. Nuo vibų pa
žangių draugijų atstovai ir 
keletas pavienių P. P. narių 
susirinko. Tapo išklausyta se
kami raportai: iš parengimo 
dėl radijo programos palaiky- * 
mo, išsireikšta, kad radijo V 
tvarkymas turi būt taisomas. 
Palikta Kliubo komitetui ko- 
operpoti su radijo komitetu.

Surinktų senų daiktų išpar
davinėjime gražios pasekmės 
padaryta. Raportavo E. Do- 
vidonienė.

Kova dėl lygių tiesų šioje 
šalyje. Raportas iš atsibu
vusio suvažiavimo Washing
tone Lincoln’© gimimo dieno
je, vasario 12 d. Delegatu 
buvo J. Dovidonis. Jis patei
kė gerą raštišką raportą. Jo 
raportas turėtų būti Laisvėj 
patalpintas, ir svarbu, kad* 
moterys Vosilienė, Kanapkie- 
nė ir Dovidonienė pasidarba
vo sukėlimui finansų dėl ke- 
lionės delegatui.

Taigi, šis susirinkimas per
rinko kliubo valdybą dėl šių 
metų. Pirmininku išrinktas 
D. G. Jusius, sekretorium—J. 
Kizys, iždininke — H. Gurs- 
kienė.

Iždininkė įpareigota paau
koti $10 laike Progresyvių 
Partijos prakalbų vasario 21 
d. Laisvės bazaras nutarta 
paremti su $10 auka.

Piknikui diena nutarta už
registruoti Olympia Parkas \ 
liepos 17 d.,' tai bus patys 
vidurvasario karščiai, o par- - 
kas kaip tik tam ir tinkamas. 
Todėl, visi nepamirškite lie
pos 17 dienos.

LPB Kliubo Korcsp.

Darbininkų Skaičius 
Auga Lietuvoje

Kasmet auga skaičius darbi
ninkų, dirbančiųjų Lietuvos so
cialistinėj pramonėj. Metalo ir 
medžio apdirbimo pramonėj per 
1.5, metų darbininkų skaičius 
padidėjo 45 procentais, odos — * 
avalynės — 5 L proc., tekstilės 
pramonėj — 173 procentais. 
Per pirmuosius šešis 1948 metų 
mėnesius respublikos statybos | 
darbininkų skaičius padidėjo 71 
procentu.

Sofija. — Graikų fašistų 
lakūnai mete bombas į Bul- 
spariją.
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Miami, Fla,
MIAMĖS NAUJIENOS

Rodosi didelės nedarbo žy
mės. Nors sunkiosios pramo
nės šiame mieste nėra, bet ir 
lengvoji pramonė pradėjo 
šlubuoti. Namu statymas žy
miai sumažėjo; karpenteriai 
ir kiti statybos darbiyinkai li
ko bedarbiais. Elektros dar
bininkai taip pat paliesti ne
darbo, kurie dirbo prie įve
dimo elektros vielų i naujus 
namus ir kitus pastatus. Siu
vimo drabužiu pramonėje 
taip pat didelė bedarbė. Dir
bo po 2-3 dienas i savaitę. 
Na, o dabar čia pats vidurys 
sezono yra daug privažiavę 
žie.mavotoju, kurie sudaro 
mieste didelį judėjimą ir iš
perka daug įvairių produktų 
—maisto, drabužių ir kitko. 
Dabar dar valgyklų ir viešbu
čių darbininkai dirba neblo
gai, taip ir skutėjai. Bet kaip 
pasibaigs žiemavotojų laikas, 
daug užsidarys ant vasaros 
valgyklų ir viešbučių, tai tuo
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KĮ TELEPHONE
><! STAGG 2-5043

iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

RES. TEL.
HY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISN^UOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BAETRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsiwnuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

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

§

CHARLES J. ROMAN

vą nieko-ir nenusimano, kaip
gi jis aiškins? Argi Michelso- 
nui kada rūpėjo Lietuva arba 
Lietuvos liaudis? Jam rūpė
jo tik doleriai, .jie visados bu
vo jo principas. Iš socializmo 
prisikrovė dolerių ir pyalobo. 
Jam darbininkai ir jųjų rei
kalai niekad nerūpėjo ir da
bar nerūpi. J. Žilvitis.

| PRANEŠIMAS
HARRISON-KEARNY, N. J.
LDS 168 kp. rengia vakarėli, ku

isis jvyks 5 d. kovo, Labor Lyceum 
dalėje, 15-17 Ann St., f-Iarrisone. 
-Turėsime skanių valgių ir gėrimų. 
Kviečiame visus dalyvauti, nes ma
nome, kad smagiai praleisite laiką. 
— F. Shimkicnė. (49-50)

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 Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.) ,

Atsitikime vardinių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.,
telefonuokite:

SHoreroad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui 

Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

met bedarbių padidės eilės. 
Kas bus, kas bedarbius si> 
šelps, o gal G. Marshallas ki
tą planą savo šalyje padarys?

★ ★ ★
Tarpč Lietuvių

Naujokynai ir svečiai lie
tuviai žiemavotojai visi kartu 
susirinkę į didesnį būrelį pa
sikalba, pasilinksmina, paba- 
liavoja, maudosi, žuvauja, 
piknikauja. žodžiu sakant, 
linksmai laiką leidžia svečiai, 
linksmina ir tuos lietuvius, ku
rie apsigyvenę Miamėje.

20 d. vasario buvo sureng
tas piknikas pas lietuvį poną 
F. Mockų. Piknikan susirinko 
daug svietelio, matėsi vienas 
kitas tuzinas ir jaunimo. Na, 
ir kaip iš šalies pasižiūri į 
publiką, kaip jie visi paten
kinti, kiekvieno pamatysi ant 
veido šypseną, kuomet susitin
ka su savo draugais pažįsta
mais, jau seniai nematytais.

šiame pažmonėlyje teko 
man susitikt taipgi su daug 
jau seniai nematytų savo 
draugų, ir draugių. Čia su
sitikau su dd V. Walukais iš

fc
£

g 
C 
B
£

fc 
g 
įc 
į 

C

C
Il7g?lf7ž?irr8?ll

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar na\tį, g'reit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. / Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

^3^

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Wilkes-Barre; Pa., su V. Wa- 
luko broliu ir Walukienes se
serimis. Gaila, kad . V. Wa- 
iiikas-nepadainavo .

Mrs. Iz. Sutkienė ir Auna 
Balčiūnienė, Varpo kepyklos 
savininkė iš Brooklyn, N. Y. 
Josios apsistoję pas tos kolo
nijos dd. A. & S. Masonus, 
seniau buvusius nevvhavenie- 
čius. Susi pažinau su P. Šla
jus ir L. Tilvikas. Daug susi
tikau iš Newark, N. J., drau
gų, su kuriais tik susipažinau, 
jie daugiausia gyveno pas 
Paukštaičius. Ten, sakė, ran
dasi ir kiti Brooklyno gyven
tojai, bet piknike nebuvo, tai 
Bieliauskai ir. šapalai. Norė
jau matyt Ch. Degutį, bet ne
buvo piknike, gal dar kur su- 
sitiksiva. Iš Boston, Mass., 
da.ug draugų sutikau. Visi 
linksmi, saulės nubučiuoti.

Miamiečiai darbuojasi ne 
blogiau už kitų kolonijų vei
kėjus. Pastebėjau, kaip jie 
sutartinai dirbą piknike prie 
patarnavimo susirinkusiems. 
Iš vyriškių darbavosi A. Va- 
lilionis, P. Johns ir F. Drake.
Iš moterų darbavosi Sophie 
Masoniene, E. Stankienė, E. 
Sliekiene, E. Drakienė ir -M. 
Valilionienė. Bet, ot, žiūrėk, 
iš publikos kuris draugas ar 
draugė jau ir pripuola pagel
bėt šiem nuolatiniam darbi
ninkam. Jokio prašymo bei 
kalbinimo jų ten nereikia, 
kiekvienas žino savo organiza
cijos reikalus.

Muzika grojo neblogai. Ku
rie norėjo pasišokt — pasi
šoko. Čia lietuviai didelėj 
daugumoj, kurie čia apsigy
venę, turi savo nuosavus na
melius, pas nekurtuos ' teko 
būt, tai gražiai apsitaisę savo 
darželius ir kiemus. ,,

Oras čia dabar tiesiog ga
lima pavadint romantiškas,
ne per karšta ir nešalta, dau
giausiai 78-80 šilumos. Naktys 
takios ir ne per vėsios. Mau
dytis labai puikus, švarus ir 
šiltas vanduo. z

Pikniko komisija sakė, kad 
ir vėl turės savo pikniką toje 
pačioje vietoje kovo (March) 
G d. Mylėčiau ir vėl ten da- 
lyvaut, nors skanaus orenčių 
kvapo pauostyt. Pikniką su
rengė LLD 75 k p.

Nelinksma Mugė
BALFas turėjo pas F. Moc

kų irgi parengimą 13 d. vasa
rio. Nuvykau ir aš, bet labai 
buvo smūtnas piknikas. At
giedojo “Lietuva, Tėvyne Mū
sų.” Paskui Keleivio bosas 
St. Michelsonas bandė sakyti 
prakalbą apie Lietuvos istori
ją. bet nesugelbėjo išaiškint, 
nes žmones nenorėjo klausy
tis, o Michelsonas apie Lietu-
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J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Avenue, 

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

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų 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 J 
gražus pasirinkimas.

Vinco Andrulio Prakalbu Maršrutas 
ALDLD 7-tos Apskrities Ribose

Drg. V. Andrulis maršru
tuos su prakalbomis mūsų ap
skrityje sekančiose vietose ir 
sekamomis dienomis:

Kovo 20 d. South Boston, 
Mass., po pietų.

Kovo 20 d. Worcester, 
Mass., vakare.

Kovo 21 . d., Worcester, 
Mass., pasikalbėjimas.

Kovo 22 d. Hudson, Mass., 
prakalbos.

Kovo 23 d. South, Boston, 
Mass., pasikąlbėjimas.

Kovo 21 ir 25 dd., Nor
wood, Mass.

Kovo 26 d. Montello, pasi
kalbėjimas.

Kovo 27 d. Montello, po 
pietų, prakalbos.

Kovo 27 d. Stoughton, 
Mass., prakalbos vakare.
. Kovo 28 d., Stoughton, 
Mass., pasikalbėjimas.

Kovo 29 d. Bridgewater, 
Masą., prakalbos.

Kovo 30 d. Bridge water, 
Mass., pasikalbėjimas.

Kovo 31 d. Lynn, Mass., 
prakalbos.

Balandžio 1 d., Cambridge, 
Mass., prakalbos.

Balandžio 2 d. Lawrence, 
Mass., pasikalbėjimas.

Balandžio 3 d. Lawrence, 
Mass., prakalbos po pietų.

Balandžio 3 d. Lowell,
Mass., prakalbos vakare.

Balandžio 4 d. Lowell,
Mass., pasikalbėjimas.

Balandžio 5 d., Nashua, N. 
H., prakalbos.

Balandžio 6 d., Nashua, N. 
IL, pasikalbėjimas.

Pittston, Pa.
šios apylinkės angliakasiai 

jau pradeda pajusti bedarbę, 
beveik visos didesnės kompa
nijos pranešė, jog dirbs tik po 
2 ar 3 dienas per savaitę. 
Priežastis — b«H< oras negana 
šaltas, tai žmonės mažiau an
glių sudegina.

★ ★ ★
Keletas savaičių atgal, LLD 

12-ta kuopa turėjo draugišką 
vakarėlį. Nors oras buvo ga
na blogas — lijo, bet, apart 
draugiško pasikalbėjimo, tu
rėjome ir užkandžių, pamatė
me paveikslų ir atliko keletas 
dolerių dėl naudingų visuo
menei reikalų. Pirmą penki
nę gavo Laisvė. Buvo keletas 

ir wilkesbarrieciu ir seran- 
toniečių draugų. Mes mano
me jiems atsiteisti — nuvykti 
pas juos; 27-tą šio mėnesio 
tai tikrai manome būti Wilkcs-
barrej ant vakarienės.

Neperseniai vėl IJLD 12-ta 
kuopa neteko vieno nario, tai 
draugo Andriaus Zalecko. Jis 
neseniai buvo atvykęs iš Scran- 
tono ir prisirašė prie Pittsto- 
no kuopos ir buvo Laisvės 
skaitytoja-s, gyveno pas duk
terį. Jai išvažiavus į Plain- 
field, N. J., jis, Zaleckas, ap
sigyveno pas Valinčių) Pa
skutiniu laiku, nesijausdamas 
g.erai, nuvažiavo pas savo 
dukterį į New Jersey ir už 
poros savaičių ten mirė—ro
dos, sausio 23-čią, nuo vėžio. 
Buvo apie 72 metų amžiaus, 
paėjo, rodos, iš Vilniaus rė- 
dybos. Palaidotas laisvai, be 
jokių -bažnytinių apeigų (jis 
pats to reikalavo),

Daugelį metų išgyveno 
Scrantone, apie 191() metus 
jis bendrai su F. ž i vatu turėjo 
gėrimų krautuvę.

. Daugiau apie velionį gal 
parašys kas nors iš seranto- 
niečių.

★ ★ ★
Dar iš Laisvės Vajaus

Andai teko nuvykti į Ed- 
wardsvillę, nors ten yra voš 
pora Laisvės skaitytojų. Vie
no neradau namie, o užėjęs 
pas draugę A. /Ramanauskie
nę, ne tik gavau mokestį už 
Laisvę, bet ir trejetą dolerių 
aukų byloms ir popieros fon
dui. Nors jai tie doleriai ne
lengvai yra gaunami, bet ji

Balandžio 7 d. Haverhill, 
Mass., prakalbos.

Balandžio 10 d. Lewiston, 
Me., prakalbos po pietų?

Balandžio 10 d., Rumford, 
Me., prakalbos vakare.

•Balandžio 13 d. Gardner, 
Mass., prakalbos.

Drg. V. Andrulis yra vienas 
iš geriausių lietuvių rašytojų 
ir kalbėtojų. Gerai garsinkite 
jo prakalbas ir, jeigu galima, 
turėkite programas, o pasek
mės bus geros.

Vajus Nauju Narių Gavime
ALDLD Centras vajų pa

skelbė įrašymui naujų narių 
su pirma diena vasario ir 
baigsis su pirma diena gegu
žės. Kuopom bei pavieniam, 
kurie įrašys daugiausiai naujų 
narių, Centras skiria dovanas. 
O 7-tos Apskrities komitetas 
savo posėdyje nutarė skirti 
$20 ir padalino į tris dalis. 
Kuopos ar pavieniai, įrašę 
daugiau narių, dovanas gaus 
sekančiai: pirmas prizas $10, 
ir du po $5.

Todėl, 7-tos Apskrities dar
buotojai, ALDLD 7-tos Ap
skrities komitetas prašo jūsų 
visų : laimėkit ir pasiimkit šias 
mūsų skirtas dovanas, pasi
darbuodami įrašyme naujų 
narių. Apskrities komitetas 
nutarė kuopoms kvotų neskir
ti, paliko laisvai kuopom kon
kuruoti šiame vajuje. Drau
ges ir draugai yra prašomi pa
sidarbuoti.

Apskrities Sekretorė,
D. Lukienė.

mato reikalą ir parėmė pagal 
išgalę darbininkų judėjimą. 
Na, bei yra tokių, kurie ga
lėtų užsimokėt ir paaukot, 
bet vilkina, prašo pabargaut, 
nūsiskųsdami: tai nedamatau, 
tai brangu, tai neuždirbu 
daug, tai sirginėju ir tam pa
našiai. Argi be laikraščio bū
tų geriau ? Pittstonietis.

Cliffside, N. J.

drg.
LLD

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Praeitą šeštadienį aplankė 

šių žodžių rašėją Juozas Jur
gaitis^ iš Union City, N. J. Ma
lonu buvo susitikti su seniai 
nematytu draugu.

Drg. Jurgaitis yra Laisvės 
skaitytojas, ir besikalbant pa
aukojo penkinę atžymėjimui 
Laisvės 30 metų jubiliejaus. 
Sako, nors dar laiko yra, bet 
aš noriu būt pirmuoju pasvei
kintoj u.

Šiuom pačiu apsilankymu 
Jurgaitis prisirašė prie 
77 kuopos.

New Jersey jau priskaito- 
'ma vien karo veteranų be
darbių, imančių pašalpą iš be
darbių valdžios fondo, 14,600. 
Praeitų metų spalio menesį 
buvo karo veteranų bedarbių 
9,300. Reiškia, per tris mė
nesius. karo- veteranai bedar
biais padidėjo 5,300.

Mūsų kaimyninis miestelis 
Edge water, N. J., stovintis 
prie pat Hudson upės, daro
si didele garsenybe. Čia gy
veno ir locną stubelką turėjo 
Anna Louise Strong, dabar 
nužiūrėta šnipe ir,už tai išva
ryta iš Sovietų Sąjungos.
šiuom sykiu vėl pasimaišė čia 

tiedu ruskučiai Pirogovas 'ir 
Barsovas, kuriuodu praeitą 
spalio mėnesį būk paspruko iš 
Sovietų Sąjungos kaipo kan
kiniai. Dabar menama, kad 
ir jie gali būt šnipais. Dėlei 
to dienraštis Hudson Dispatch 

-smarkiai rašo, kad tiedu rus
kučiai būtų pasiųsti į ten, iš 
kur atsibaladojo.

Reiškia, šnipas ant šnipo, 
o, pačioje šnipijadoje didelė* 
skylė.

★ ★ ★ ‘
Curtiss-Wright Corp., Wood 

ridge, N. J., šiais metais atžy
mi kaipo pionieriai ,orlaivių 
išdirbime 40 metų sukaktį.

Plačiai garsinama progresavi-. 
mas orlaivių tobulinimo ir įor-j
poracijos finansinis augimas.

1932 metais minėta korpo
racija buvo verta $24,500,000. 
Dabar- jos vertė ^$110,000,000. 
Sukaktis bus atžymėtą paro- 
davimui ir kituose miestuose.

★ \
Repuiblikonas Alfred E. 

Driscoll, prieš patapsiant New 
Jersey valstijos gubernato
rium, per arti desėtką metų 
buvo ABC (alkoholinių gėri
mų kontrolės) komisijonierium 
pasiimdamas metams algos 
$16,500. Kaip tik tapo išrink
tas gubernatorium, tai ir pra
dėjo kampaniją už n u mušimą 
algos naujam komisijonieriui 
iki $#,500 metams. Supran
tama, kad ir tiek algos yra 
pakankamai ir dar su pervir
šiu. Bet juokinga, kada p. 
Driscoll ėmė tokią milžinišką 
algą, tai tada jis tylėjo. Da
bar ir jis prasižiojo, nes se
kamais rinkimais vėl rengia
si kandidatuoti ant guberna
toriaus.

Kazys Bevardis.

Rochester, N. Y.
Vasario 5-tą įvyko Gedemi- 

no Draugystės vakarienė. Sve
čių turėjome viršaus 200. Vi
si gražiai linksminosi ir džiau
gėsi, kad Gedemino Draugys
tė surengia geras pramogas.

Virėjomis buvo dd. E. Sho- 
pienė, G. Ląbeikienė, Ona Ba- 
ganskienė, S. Palapienė, V. 
Bulliene, L. Bekis. Prie sta
lų dirbo A. Usevičienė O. Vi- 
limaitienė, A., Milčius, P. Bu- 
gailiškis, J. Labeika, J. Vil
kelis, V. Vilimaitis, Kriaučiū
nas. „

Visiems dirbusiems ir atsi
lankiusiems varde draugijos 
širdingai ačiū.

Pramogoje buvo renkamos 
aukos civilių teisių gynimui. 
Aukojo: L. A. B. $20. Po *$1 : 
J. Stančikas, A. Milčius, V. 
Bachulis, J., žemaitis, J. Sho
pes, G. Mockevičius, J. Gu
dauskas, J. MockuiS, J. Toto
rius, S. Gendrėnas, M. Joku- 
bonis. Viso $31. Pinigai pri
duoti vietiniam komitetui. Vi
siems aukavusiems širdingai 
ačiū. L. B.
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LAISVES
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. Nesivėlinkitc su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

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

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

prieinamos.
Reikalu spaudos darbų rašykite:

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST., 
u " Cor. Howes St.

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

ėdikiam reikmenys, įvairūs daik-;; 
teliai, ligonių- kambariui reikme-' 
nys už griežtai žemas kainas. ;

BECEPTV SPECIALISTAI.

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

Tel. .EVergreen 7-6238

KRISLAI
, (Tąsa nuo 1-ino pust) 

veržti jas iš gamtos,” sakė Mi- 
čiūrinas.

Pagal Lysenkos mokslą, pa- ■ 
vyzdžiui, Lietuvoje valstiečiai 
ateityj gal galės imti du der
lius per vienerius metus, vietoje 
vieno; Lietuvoje gal būt augs 
orandžiai ir kitoki vaisiai, ku
rie ligi šiol auga tik šiltuo
se kraštuose!. . .

Asmenys, skaitą angliškai 
ir norį susipažinti su sovieti
niu biologijos mokslu, teįsigy- 
įa Lysenkos “The Science of 
Biology Today” (International 
Publishers, 381—4th St., New 
York, N. Y.). Popieriniais 
viršeliais knyga telėšuoja tik 
25c.-

Tuo klausiniu, beje, mūsiš
kis V. Tauras ruošia “šviesai” 
straipsnį.

Ar nebūtų gerai, jei gerb. 
Dr. J. J. Kaškiaučius pateiktų 
ta pačia tema straipsnį Lais
vei ?

Mūsų skaitytojams" būtinai 
reikia išsamiau pažinti šį mil
žinišką žingsnį, nužengtą bio
logijoj, kuris, mano nuomone, 
turi ne mažesnės svarbos, kaip 
atominis žingsnis, nužengtas 
fizikoje!

Traktoriais Įdirbo 
Daugiau Žemės

VILNIUS. — Lietuvos maši
nų- traktorių stotys 1948 me
tais įdirbo žemės 50 tūkstan
čių hektarų daugiau, negu 
1947 metais.

Priešakiniai traktorininkai 
išarė po 1,000 ir daugiau hek
tarų žemės. Antai traktorinin
kas žemaitis iš Šilutės MTS, 
per sezoną įdirbo 1,206 hekta
rus, Umrilovas iš Rudaminos 
MTS — 1,175 hektarus. Kai
šiadorių MTS traktorininkai 
įvykdė po tris metines normas 
kiekvienas.

1948 metais MTS aptarnavo 
beveik visus kolektyvius ūkius 
305 žemės ūkio kooperatyvines 
draugijas ir daugiau kaip 16 
tūkstančių individualių valstie
čių ūkių.
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F. W. Skalius,
■(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

i _
5j>usl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Antrad., Kovo 1, 1949



New Wto^gMffZinios
Edison Streiko 
Šiuo Tarpu Nebus

Pasekmėje vieningo Conso
lidated Edison Co. darbininkų 
pasisakymo už streiką, firma 
vėl buvo" pasišaukusi unijos 
viršininkus į derybas. Virši
ninkai jau susiderėjo dėl są
lygų, kuriomis unija pasirašys 
sutartį, jeigu darbininkai, 
taipgi Nacionalė Darbo San
tykių Taryba tas sąlygas už- 
girs.

Vyriausiais sutarties punk
tais yra:

Pridėti valandinės mokes- 
ties po 7 centus vieniems ir 
Po 5 centus kitiems (gaunan
tiems aukščiausią mokestį).

Algas kelti iki aukščiausios 
atitinkamai kategorijai pagal 
išdirbtą laikotarpį, o ne pagal 
parinkimą tūlų asmenų, kas 
iki šiol tūlų darbininkų vi
sai neprileisdavo prie aukš
čiausios mokesties laipsnio.

Leisti unijinės šapos sąly
gas ir įkurti 
kų ir finuos 
nagrinėjimui 
ir iškylančių

bendrą darbinin- 
atstovų komitetą 

visos padėties 
problemų.

Buvęs plieno barono Carne
gie 66 kambarių palocius New 
Yorke išduotas Community 
Service Society naudojimui po 
kontraktu, bet be jokios ren- 
dos. Įdomu, kuomi jis tar
naus susiedijai ?

Seniai Girdėta Kalba

Nepaprastai Vykusiai Praėjo Ko Reikalauja Duonos 
Kepyklų DraiveriaiLaisves Bazaras

bėtus, 
pavirto

abicmis

o pirma- 
i slapdri-

dienomis 
patys ge

Apie sėkmingą pradžią 
dienraščio Laisvės bazaro jau 
skaitėte vakar dienos Laisvė
je. Paskutinės dvi dienos (26 
ir 27) vasario) taip pat.buvo 
nuostabiai sėkmingos visais 
atžvilgiais. Net oras koope
ravo — abiemis dienomis bu
vo labai gražus, žmonės sa
kė: -“pats Dievas pritaria 
Laisvei.”'

Tarsi įrodymui, kad ištikro 
oras ]5rie mūsų taikėsi, vos 
sugrįžus iš bazaro paskuti
niams jo darbininkams pradė
jo krapnoti 
dienio rytą 
bą.

Publikos
buvo daugiau, negu 
riausi entuziastai tikėjosi. Su
sirinko veteranai laisviečiai. 
Atvyko jų vaikai, daugelis ve
dini jau mažiukais vaikais. 
Ypatingai daug mažiukų ir 
jaunukų matėsi sekmadienį.

Pagirtinai buvo pasiruošu
sios vaikus pasitikti jaunosios 
moterys-merginos. Jos turėjo 
įrengusios specialę vaikų iš
tekliams ir patenkinimui pri
taikytą “treasure hunt,” iš ko 
vaikai turėjo daug linksmy
bės.

Ir daug, labai daug buvo 
bendrai lietuviškos publikos, 
mėgstančios tarpe savųjų, la-

LDS Apskritis Pagerbs 
Kuopų Darbuotojus

LDS 3-Čia Apskritis, kurioje 
dalyvauja New York o - Nev? 
Jersey kuopos, nutarus ir jau 
■vykdo tikrai gražų dalyką— 
bendrą bankietą pagarbai už 
vis daugiausia nusipelniusių 
darbuotojų kuopose.

Kuopoms ir spaudai išsiunti
nėtame laiške apskrities komi
tetas prašo kuopų kooperuoti. 
O parinkimui kandidatų į tų 
pagerbsimų jų būrį pastato se
kamas sąlygas:

Draugės ir draugai, jūs 
esate aplaikę knygutes nuo 
JLDS Trečios Apskrities komi
teto, prašome jas platinti.

Pinigai už jas bus sunaudo
jami nupirkimui dovanų atžy- 
mėjimui mūsų senų veteranų 
LDS kuopų narių, rengiamam 
pokilyje spalio mėnesį, 1949 
m., Elizabeth, N. J.

Apskrities tikslas pokilyje 
pagerbti tuos LDS narius, mū
sų. organizacijos veikėjus 
jų nenuilstantį 
mui LDS.

Prašome visų 
talkos.

TAISYKLĖS:
vienos LDS kuopos prisilaiky
ti sekamų taisyklių :

1) Kiekviena kuopa turi tei-

u z
darbą auklėji-

bendro darbo

Prašome kiek-

sę siųsti vieną savo geriausiai 
pasižymėjusį kuopos darbuo
tėje narį į rengiamą pokylį;

2) Nesiųskite tokio nario ar 
narės, kuriam jau buvo bent 
koks pokylis pirmiau sureng
tas;

3) Atsitikime, jeigu kuopa 
nesušitaikytų tokio nario kva-, 
lifikacija, pasižymėjimu LDS 
darbuose ir atsitikime, jeigu 
kuopoje pasidalintų balsai ly
gi dėlei dviejų narių, tai to
kiame atvejyje Apskrities Ko
mitetas pasirinks tokį narį iš 
tos kuopos, kuris, jo suprati
mu, daugiausia pasižymėjo;

4) Vėliau kiekviena LDS 
kuopa aplaikys bankieto tikie- 
tų pardavimui.

Lai visų bus pareiga šį ma
sinį mūsų senų narių vetera
nų pagerbimo pokylį padaryti 
vienu iš pasekmingiausių Ap
skrities istorijoj.

Garbės narių tikimės turėti 
apie 17-ką.

Išrinkę susirinkime garbės 
narį, malonėkite pranešti ap
skrities pirmininko antrašu.

Draugiškai,
LDS 3-čios Apskr.

- Komitetas.

Francis Bogart, 61 • metų 
amžiaus, gyvenęs 911 Jeffer
son Ave., Brooklyn, mirė va
sario 26-tą. Pašarvotas 1173 
Bushwick Ave. Bus palaido
tas kovo 1 d., šv. Trejybės 
kapinėse'. Paliko žmoną, 4 
dukteris, 1 sūnų ir 5 anūkus.

Brooklyniecio Peter Kowals
ki vairuojamas auto prarado 
kontrolę, atsimušė į šaligatvį, 
apvirto ir jau buvo velkamas 
i garadžių pataisoms. Netoli 
nuo tos vietos tą sužeistą auto 
traukiantysis susidūrė su tak
tikų, 
leiviai 
vienas 
vis.

Sužeisti taksiko du ke- 
ir vairuotojas, taipgi 
privatiško auto kelei-

Dan Dunha, 67 metų, gy
venęs 59-29—69th Lane, Mas- 
peth, mirė 27-tą, Queens Ge
neral ligoninėje.v Pašarvotas 
J. Garšvos šermeninėje, 231 
Bedford Ave., Brooklyne. Bus 
palaidotas kovo 3 d/, Kalvari
jos kapinėse.

Abiejų šių laidotuvių apei
gas prižiūri graborius Juozas 
Garšva.'

Joseph Polino, 20 mėnesių 
vaikutis, tapo Išgelbėtas huo 
mirties pūtimu jo burnbn vai
kui pradėjus dusti nuo rau
menų konvulsijos-trauklio.

Washington. — Republi- 
koniis kongresmanas H. D, 
Scott nupasakojo, kad Tru
mams turi “socialistinių

* tikslų.”

 . Vienos dudnkepyklos darbi- 
bai jaukioje Liberty Audito- j ninkama - išvežiotojams d Ūd
rijoje praleisti liuoslaikj. At- ; nos sustreikavus, kitų penkių 
vyko daug profesionalų ir biz
nierių. Ne vienas iš jų, ma
tydami reikalą, stojo net dar
ban ir draugiškai kooperavo 
su pardavinėtojais dovanų, 
kad dovanos atneštų pagei
daujamos naudos.' Turėjome 
svečių ir iš toliau.

šeštadienį Laisvei ir jos pu
blikai daug malonumo suteikė 
draugiškas kaimynas iš New
ark, N. J., Sietyno Choras, va
dovybėje Walterio 
gražiomis dainomis. 

Sekmadienį vėl 
brooklyniškis Aido

Žuko, su

didieji baliai,

didžiųjų firmų savininkams 
paskelbus “lockout,” miestui 
ir apylinkėms pristatomos 
duonos kiekis numažinamas 
apie 70 nuošimčių. Atleido iš 
darbo apie 7,500 darbininkų.

Tik apie 30 nuošimčių New 
Yorke ir priemiesčiuose kepa
mos duonos pristato mažosios 
duonkepy klos.. 

✓
( Jeigu- firmos nebūtų pa

skelbusios “lockouto,” vienos 
Continental firmos 200 drai- 
veriu streikas'nebūtu didelio 
skirtumo duonos gavinyje pa
daręs. Ir tiktai 500 kepyklos 
viduje dirbančių darbininkų 
būtų sustabdyti nuo darbo.

Unija su firmomis susitar
davo be streiko bėgiu 13-kos 
motų, bet dabar, padidėjus 
nedarbui ir ragangaudiškiems 
darbininkų organizacijų ir vei
klos persekiojimams firmos 
pasišovė išbandyti savo galią 
prieš uniją. M

Unija reikalavo garantuoti 
draiveriams $55 iki $65 per 
savaitę uždarbio, baigti darbą 
ne vėliau 3 valandos po pietų, 
daugiau atostogų ir nedirba
mų šventadienių, taipgi page
rinto sveikatos ir gerovės pla
no.

Kartą, eidamas pro Laisvės 
salę (Williamsburge) pasiju
tau lyg Lietuvoje esąs. Prie
žastis—pro Laisvės sales atvi
ras duris girdžiu kažką kal
bant tokia liaudine kalba, 
kurią jau man seniai teko be
išgirsti. Pamaniau sau: gal 
bus kas nors neseniai atvykę 
iš Lietuvos, reikia užeiti susi
pažinti. Ir-užeinu j salę. Už
ėjęs veltui ieškau man nepa
žįstamų veidų. Visi čia susi
rinkę — man pažįstami, kai
po “seni 
Buknienė, 
Venta, N.
Grabauskas, II. Feiferienė, 
Rainienė, II. Bručienė,

Amerikonai” :
N. Ventienė,

Pakalniškis,

N.

P. 
A.

W m. 
Kulik, Jr., L .Kavaliauskaitė,
M. Sta kovas, M. Grigas, Jonas 
Juška ir kiti. Vadinasi, dau
gelis jų ne tik kad nėra nese
niai, iš Lietuvos, bet net nėra 
Lietuvos visai matę. O kal
ba. . . Jie kalba taip, kaip tik 
Lietuvos kaimo valstiečiai ga
li kalbėti. Teiraujuosi pas P. 
Ventą, kame čia dalykas.

—Mokinamos neseniai ♦gau
tą iš Lietuvos Juozo Baltušio 
pjesę “Gieda Gaideliai.”

—Kada, kur jūs ją statysite 
•—klausiu Ventos, galutinai nu
sprendęs veikalą pamatyti,— 
ir kiek bus įžanga?

—Statysime sekmadienį, ba
landžio 10 d., 4 vai., Liberty 
Auditorijoj, Richmond Hill: 
įžanga, su taksais, $1.25.

Nieko nelaukdamas įsigijau 
bilietą kad užsitikrini sau. *■ ,

'jog tikrai ten būsiu. O prie-

žastys mano noro pamatyti 
veikalą yra kelios: pirmiau
sia, tai mane sužavėjo *graži 
liaudiška ' kalba ; antra, man 
teko skaityti Laisvėje statyto 
Lietuvoj to veikalo premjeros | 
recenziją, kur T. Černiauskas 
apibūdina veikalo svarbą ir 
turiiiį; trečia, vaidintojų an
samblyje randasi du LKM 
mokiniai — Helena Bručienė 
ir Wm. Kulik, Jr.

Sužinojęs apie gerą dalyką, 
nusitariau ne vien pats pama
tyti “Gaidelius,” bet šį tą apie 
jos parašyti, supažindinti su 
veikalu Laisvės skaitytojus.

Pirmiausiai noriu pakalbėti 
apie Juozą Baltušį, pjesės 
“Gieda Gaideliai” autorių.

Baltušis yra jaunosios kar
tos Lietuvos rašytojas. Jis 
dar tamsiais smetoninės klikos 
Lietuvoje viešpatavimo laikais 
gabiai atsirekomendavo savo 
apsakymų knyga “Savaitė 
prasideda gerai.’’ Taipgi an
trojo karo metu J. Baltušis 
parašė virš 50 trumpų radijo 
vaidinimų bendru pavadinimu 
“Dėdės Silvestro grįčioje,” ku
riuose jis satyros ir jumoro 
forma kovojo prieš vokiškuo
sius okupantus ir jų lietuviš
kus pakalikus.

“Gieda Gaideliai” veikalui 
J. Baltušis pasirinko siužetą, 
maždaug 1930 m. smetoninės 
Lietuvos laikotarpį, pavaiz
duodamas tuolaikinę klasių 
kovą kaime, parodydamas žvė
rišką smetonininkų veidą ir 
išryšk i n d a m a s vargingųjų

valstiečių beviltišką padėtį.
Bet šiuo kartu, užteks apie 

“Gaidelius*.” Vėliau parašy
siu daugiau. Veiksnys.

Didžiosios Duonkepy- 
klos Paskelbė Darbi
ninkams “Lockout”

Didžiosios šešios didmiesčiui 
duoną ir kitus keptus produk
tus pristatančios kepyklos už
darė savo duonkepyklas praė
jusi sekmadienį, sustreikavus 
vienos iš jų — Continental 
Baking Company draiveriams.

Kitos penkios, suokalbyje 
laikytis bendrai, pasiuntė savo 
darbininkams telegramas, kad 
ir tie neateitu i darba. Jomis 
yra Drake, General Gren
nan, Purity, Ward.

Rado Nušautą ' 
Nežinomą Asmenį

Maspethe, tuščiame lote 
prie 53rd ir Maurice Avės., 
penktadienį rado pakaušiu 
peršautą vyriškį, apie 35 me
tų amžiaus. Jis mirė St. 
Johns ligoninėje, Long Island 
City, nebeatgavęs sąmonės. Iš 
jo kišeniuose rastų drabužių 
valytuvės kvitų negalėjo su
sekti, kas jis.

‘ Susidūrus dviem sunkveži
miams ant Union ties Henry 
St. pavojingai susižeidė vie
nas vairuotojas. Antrasis iš
liko sveikas.

icS.

Nušovė Gatvėje

dainavo
* Choras, 

vadovaujamas Jurgio Kazake
vičiaus (jis dainavo ir baza
ro atidarymo vakarą). Tikrai 
draugiškai choras visuomet 
talkina dienraščiui Laisvei.

Jeigu visur kur buvo didelio 
darbo ir paskubos, tai virtu
vėje virte virė ir degė vienas 
iš pačių didžiausių darbų — 
tų daugšimtinių svečių kas 
dieną (per tris dienas iš ei
lės) aprūpinimas valgiais, tų 
valgių gaminimas ir jais ap
tarnavimas publikos. Tą didį 
darbą atliko nedidelė grupė 
draugių ir pora draugų. Apie 
tai konkrečiau teks prisiminti 
vėliau.

Tikėsite, ar ne—po visų di
delių dovanų (apie jas taip 
pat jau daug kas reikia ra
šyti) auditorijos virtuvei, ka
da užeina' tie
jaučiasi didelis trūkumas dar 
daug ko. Gal tie dalykėliai, 
imant po vieną atskirai, ir ne- 

,būtų labai brangūs,, tačiau 
jiems visiems įsigyti reikėtų 
išleisti dar bent $500.

Atrodo, kad bent patiems 
reikalingiausjems dar kas nors 
turės rengti kokį “puodų ba
lių” ar ką panašaus.

Bazarui pirm pat jo prasi-1 
dėjimo ir visu bazaro laiku 
sunešta labai daug gražių do
vanų. Jų skelbimą matysite 
taip greit, kaip greit spėsime 
spaudai paruošti. Jos ' visos 
išparduotos.

■»

Dovanų davėjai ir jų išpir- 
kėjai, taipgi visi atsilankiusie
ji bazare pasivaišinti bendrai 
suteikė dienraščiui piniginės ir 
moralinės stiprybės. Ji Lais
vei buvo labai reikalinga ir 
yra šiltai įvertinama. Lietu
viai darbo žmonės — šapų ir 
ofisų darbininkai ir jų šeimi
ninkės, profesionalai ir biz
nieriai dar kartą parodė didį 
draugingumą savo dienraščiui.

Be širdingo draugingumo 
toks bazaras dabartiniu (plin
tančio nedarbo) laikotarpiu 
būtų buvęs neįmanomas. R.

William 
negras, be 
ties tapo

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius'

>o<xxxx>ooooooooooooooooooocSTANLEY ZUBAVICIUS 
Akountentas

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

Kreipkitės kas vakarą 
nuo 7-tos vai. 

šeštadieniais ir Sekma
dieniais ištisą dieną.

XXXXXX>O<><X>O<XXXX><>O<X>O<XXXX
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Pasinaudokite gera proga įsigijimui 
labai reikalingų daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators 
Washing Machines - Electric Appliances 

Gas Combination Ranges
895-897 Broadway
Brooklyn 6, N. Y.

JOSEPH N. ZAYAN, Rep.
Kurie užeis su šiuo skelbimu,. gaus nuolaidų, kainose.

ĘVergreen 8-2439-2240

ILARDI CO

Prescott, 23 metų, 
įmatomos priežas- 
pašautas gatvėje 

priešais 630 E. 169th Street,
New Yorke, praėjusį ketvir
tadienį. Ne už, ilgo jis mirė 
.ligoninėje. Policija skelbia 
nerandanti šoviko. *

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 ir ALDLD 185 kp. ben

dras susirinkimas įvyks kovo 3 d., 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Avė. Malonėkite visi nariai daly
vauti, nes yra svarbių reikalų at
likti, vienas iš jų — tai vakarienės 
dalykas. — Valdyba. (49-50)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks ko

vo 2 d., Laisvės salėje, 419 Lori
mer St., 7:30 v. v. Neatidėliokite 
duoklių užsimokėjimą, nes galite 
likti suspenduoti. Susirinkimas bus 
svarbus, tad būkite' laiku.—M. Sta- 
kovas, Prot. Sekr, (49-50)

RIDGEWOOD, N. Y. y
LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 1 d., 8v. v. Šapolo-Vaiglnio
salėje, 147 Thames St., Brooklyne. 
Nariai ateikite ir užsimokėkite duo
kles. Taipgi atsiveskite ir naujų na
rių prirašyti į kuopą. — P. Babars- 
kis. (48-49)

| Fotografas
Į Traukiu paveikslus familijų, ves- 
T tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei-j 
kalui esant ię;; 
padidinu tokio 
■dydžio, kokio pa- ;; 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavpju ’ 
įvairiom spalvom. ■

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191'

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

MATTHEW A.BUTUS
(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

: Drs. Stenger & Stenger
’ Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

;; Tel. ST. 2-8842

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos :s

ii

d

..n.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Vandos: 
-' »

Penktadieniais uždaryta

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

Tf TOWQ RAP 411 GRAND STREETALi I O KAK BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

MW9 TELEVISION

s

Peter Ka/pislcas

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD
BEER & ALES

32TenEyck S
Tel. EVergreen 4-8174

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank- Sanko

SAVININKAI
' PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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