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šięmetinis Laisves bazaras 
buvo didesnis ir Įdomesnis už 
pernykšti jį.

Bazaras įvyko Kultūriniame 
Lietuvių Centro.

Per visus tris vakarus žmo
nių buvo daugybė — ypačiai 
šeštadienį ir sekmadienį. Bu
vo daug jaunimo.

Buvo tokių, kurie pirmą 
kartą savo koją įkėlė i Kul
tūrinį Centrą. Jie stebėjosi jo 

♦ erdvumu ir puošnumu.
Bazare daug gerųjų Laisvės 

patrijotų dirbo sukaitę per vi
sus tris vakarus. Be jų darbo 
ir pastangų, aišku, bazaras 
nebūtų buvęs toks pasekmin
gas.

Visiems bazarui aukoju
siems, visiems jame dirbu
siems, visiems jin atsilankiu
siems tenka ištarti šilta, nuo
širdi padėka!

bazare buvo ir 
Pastarieji kuk- 

su visais jų te-

Be darbininkų, be studentų 
be biznierių, 
profesionalų, 
lesni, tad ne 

rko susitikti.
štai, kalbuosi su dviem se

selėm Yonušaitčm, augusiom 
Schenectady mieste, bet šiuo 
metu gyvenančiom Flush inge, 
—gyvenančiom su savo moti
na.
• šiedvi merginos—dukterys 
prieš vienuolika metų Sche- 
ne’ctady’je mirusiojo mūsų 
veikėjo Yonušo. Baigusios 
mokslus, jiedvi šiandien dirba 
atitinkamose savo profesijose 
New Yorke.

Atvykusios 
stebisi viskuo 
vyksta.

—Kur tik 
žmonių;—stebisi viešnios, ku
rios ligi šiol, dėl tam tikrų 
priežasčių, buvo atitrukusios 
nuo progresyvi© lietuvių ju
dėjimo.

Iš tikrųjų! Bazar© salė ku
pina žmonių ; erdvusis restora
nas — taipgi; bowling salėje 
visos alėjos užimtos, — žais
liniu kai-boulininkah įsikarš
čiavę, tik duoda, tik raito bo
les.

bazaran. jiedvi
tuo, kas čia I

eini, ten pilna

Vos bazaras baigėsi, dan
gus apsidebesiavo ir pradėjo 
svaidytis sniegu, kurio nebu
vo per visą vasario mėnesį.

Pirmadienį Brooklyn© gat
vėse .sniego buvo ligi klups
čių. Pravažiuoti gatvėmis ke
blu.

Jei šis sniegas būtų pasi
skubinęs, jei jis būtų, sakysi
me, pradėjęš siautėti šešta
dienį, mūsų bazaras būtų 
“pra virtęs.“

Bet “dangiškoji galybė“ kol 
kas dar vis pasitarnauja 
mums, o 
kosi turį 
sa d ori u s!

vis 
neitiems, kurie sa- 
danguje savo amba-

Taigi, pas mus, Brooklyne, 
dienraščio 30 metinis jubilie
jaus* atžymėjimas vyksta ge
rai.

Jubiliejinių pramogų čionai 
mes turėsime šiemet dar ne 
vieną. • ,

Kyla klausimas, ką veikia 
kitų miestų progresyviai lie
tuviai ? 
liejaus 
dytas ?

Mes 
kiekvienoje lietuvių kolonijo
je per vienerius metus gali
ma suruošti bent viena pra
moga—bus ji didelė ar maža 
—jubiliejui atžymėti.

Galima suruošti koncertas, 
bapk iotas; draminis 
m as, bei “šiaip sau 
lis“; vasarą, žinoma, 
užims vieta.

Kaip pas juos 
atžymljimas bus

jubi- 
įvyk-

kadpilnai tikimės,

pastaty- 
vakarė- 

piknikai

Š. m. kovo 5 ir 6 dienomis 
šitų žodžių rašytojui teks būti 
Brocktone ir Worcesteryj, — 
teks skaityti referatas apie

Darbo iu
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Kaina $7.00 Metams 

Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Frumano Patarėjas T.
Connally Taip Pat 
Remia Filibuster!

Washington. — Demok
ratas senatorius Tomas 
Connally (iš Texas), Tru
mano patarėjas, kalbėjo 85 
minutes, gindamas “filiMJu- 
sterį”, tai yra, begalinį 
plepėjimą, kuriuo saujelė 
senatorių galėtų užrėkti ir 
palaidoti bet kokį sumany
mą.

Dabar filibusterio tauš
kalus - lermą. kelia linčiški 
“demokratai” iš pietinių 
valstijų prieš senatoriaus 
Scotto Lucas’o pasiūlymą, 
kuris reikalauja taip patai
syti Senato taisykles, kad 
dviem trečdaliais balsų ga
lima būtų bile kada uždary
ti kalbas bet kokiu klausi
mu.

Nuo seniau veikia tai
syklė, kad senatoriai dviem 
trečdaliais balsų gali sus
tabdyt filibusterio šnekas 
kas liečia pasiūlymą, kuris 
jau buvo priimtas svarsty
mui.

Bet kuomet republikonas 
senatorius Vandenbergas 
buvo Senato pirmininkas, 
jis patvarkė, kad esą nega
lima pagal tą taisyklę su
laikyti filibusterio plepa
lus, kuomet dar tik eina 
klausimas dėl to, ar imt 
svarstymui pasiūlymą ,ar 
ne.

Už to patvarkymo išlai
kymą dabar pietiniai de
mokratai ir filibusteriuoja.

Trumano demokratu dau
gumos vadas Senate Lucas 
tikisi, jog dabartinis senato 
pirmininkas, vice-preziden- 
tas Barkley atmes keistą 
Vandenbergo “taisyklę” ir 
nuspręs, kad dviem trečda
liais balsiu galima sustab
dyt filibuster! bile kada.

Pietiniai demokratai da
bar kelia lermą, kad išlai
kytų sau teisę plepalais už
mušti sumanymą dėl pilie
tinių teisių negrams pirma, 
negu šis sumanymas bus 
svarstymui paimtas.

Kard. Mifidszenty’o Bendras 
Prisipažino Kaltu

Budapest, Vengrija.—Ei
na teismas prieš 13 kardi
nolo Mindszenty’o bendra
darbių, kurie varė jo šmu
gelį juodojoj rinkoj. -Jė
zuitas kunigas Joszef Vid 
prisįpažino,' jog šmugelia- 

.vo kardinolo naudai. Ketu
ri kitiv taipgi prisipažino 
kaltais.
. Kardinolas nuteistas visą 
amžių kalėti kaip šalies iš
davikas, kitų kraštų šni
pas ir juodosios rinkos ver
slininkas.

pirmąją Amerikos lietuvių 
spaudą, tąipgi apie pradžią 
mūsų sceninio meno Ameri
koje. į '

Šiemet, atsiminkime, sukan
ka 70 metų nuo pirmojo lie
tuviško laikraščio Amerikoje 
pasirodymo, o 60 metų nuo 
pirmojo lietuviško spektaklio 
pastatymo.

Ta pačia progA norėsiu pa
sikalbėti su mūsų veikėjais 
apie tai, kas būtų galima pa
daryti jų miestuose dėl mūsų 
dienraščio jubiliejaus ryškes
nio atžymejimo.

Teisėjas Byloj prieš Komunistus Nukirto 
Parodymus, kaip Parenkama Ponų Džiūrės 

r—x • m——-------- P)

New York' — FederJlis 
apskrities teisėjas Harol
das Medina antradienio pa
vakarėje sustabdė komuni
stų advokatų klausimus ir 
parodymus apie neteisingą, 
teismo džiūrių ■ sudarymą. 
Medina taip pat atmetė ad
vokatų reikalavimą panai
kint įkaltinimus prieš 11 
komunistu vadu 
jiems pasiruošti 
ateinantį pirmadienį.

11 komunistų smarkiai 
užprotestavo p *• i e š tą 
“skandališką teisėjo pa
tvarkymą, kuris neleidžia 
išnagrinėti ir. parod y t i, 
kaip neteisingai ir prieš- 
konstituciniai yra čia suda-

ir isake 
teismui

Graikijos Partizanai 
Užėmė Kalnų Pozicijas

London.—Laisvųjų Grai
kų radijas pranešė, kad jų 
partizanai atėmė iš Graiki
jos monarcho - fašistų vi
sas kariniai svarbias aukš
tumas Grammos' kalnyne, 
šiaurinėje Graikijoje.

Pranešimas sako, 
partizanai, blokšdami 
šistus atgal, pasiekė 
nitso priemiesčius.

jog

Ko-

Valdžia Menkai Težada 
Paramos Bedarbiams

Washington. —"Socialės 
apdraudos komisionierius, 
A. J. Altmeyer pranešė' 
kongre'smanų komit e t u i, 
kad šalies valdžia šiemet 
skiria tiktai $250,000,000 
naminei pašalpai bedar
biams valstijose ir miestuo
se.

Pabėgęs iš Sovietu Latras 
—Kai Kam “Didvyris”

Tokio, Japonija. — Ame
rikiniai karininkai priėmė 
pabėgėlį iš Sovietų lakūną 
JBaraskovą, lyg kokį “did
vyrį.”

Bet United Press štai ką 
apie jį rašo:

— Jis prisipažino, kad 
Sovietų vyriausybė pažemi
no jį tarnyboje kaipo gir
tuoklį. Jis taipgi prisipaži
no, kad melavo, girdamasis 
amerikonams Japonijoje, 
būk jis buvęs leitenantas 
sovietinėse oro jėgose. Iš 
tikrųjų jis, buvo tik saržen- 
tas.

United Press korespon
dentui Baraškovas sakė, 
jog kartą,-girtas lėkdamas, 
jis nukrito su lėktuvu; už 
tai ir buvo pažemintas tar
nyboje. •

Jis dabar ir Japonijon 
nukrito^

KAMBARIO RENDA 
MASKVOJE

Maskva. — Darbininkai 
čia už kambarį moka po 24 
rublius mėnesiui. Rublis 
skaitoriias pųstrylikto ame
rikinio cento. Taigi kamba
rys mėnesiui lėšuoja 3 dole
rius. Gero audėjo ilga yra i- 
ki 2,000 rublių mėnesiui.

Komunistai Protestuoja prieš 
Neteisėtą Džiūrių Sudarymą
Teismas Prieš 11 Komunistu Vadu Prasidės Pirmadienį; • 
Vyriausias Apskrities Teisėjas Prisipažino, Kad Nešaukė 
Į Džiūres Bedą^iu, Negru, Ateiviu “Panašiu”
romos džiūrės, parenkamos 
iš turčių, savininkų ir pasi
turinčiųjų.”

Teisėjas Medina sustab
dė kvotimus, kuriuos ko
munistų advokatai Richar
das Gladstein ir Harry Sa
cher darė vyriausiam fede- 
raliam apskrities teisėjui 
Johnui C. Knox’ui, direkto
riui kompanijų ir bankų, 
turinčių daugiau kaip 5 bi
donus doleriu turto.

Komunistų advokatai bu
vo pašaukę dar 10 liudyto
jų kai dėl poniškų džiūrių 
parinkimo. Medina visai 
užgynė šiuos liudytojus 
klausinėti.

Advokatų, kvočia m a s , 
teisėjas Knox prisipažino, 
kad jis savotiškai parenka 
sąrašus, iš kurių šaukiami 
busimieji džiū r i men ai. /
Teisėjas Knox prieš “Pras
čiokų” šaukimą į Džiūrę 
Į advokato Sacherio klau

simą Knox atsakė, kad be
darbiai nešaukiami į < 
res todėl, kad jie “nepalan
kūs samdytojams i 
negeras 
link valdžios.”

Teisėjas Knox taipgi pa
reiškė:
— Jeigu mes medžiotume 

džiūrįmenus tarp negrų, 
apeivių ir panašių asmenų, 
tai gautume tokią džiūrę, 
kurios niekas nenorėtų.

Dabartinės bylos vadas 
teisėjas Medina 'įsakė ko
munistų advokatams iki šio 
penktadienio surašyti ir į- 
teikti jam visus klausimus, 
kuriuos jie ketina statyti, 
kuome bus, renkama teismo 
džiūrę ateinantį pirmadie
ni. *

Medina pranešė, kad jis 
užgins komunistų advoka
tams žodžiu klausinėti bū
simus džiūrimenus. Teisė
jas Medina paaiškino, kad 
jis pats statys visus klausi- 

mus kandidatams i džiūrę.
Tokiu būdu Medina laužo 

seniai įsigyvenusias teismi
nes taisykles, kurios leidžia 
kaltinamųjų ir kaltintojų 
advokatam klausinėti kiek
vieną busimąjį džiūrimeną.

TEISĖJO KNOXO 
, PRISIPAŽINIMAS I

Komunistų advokąto Sa
cherio klausinėjamas, vy- 
riausis federalis apskrities 
teisėjas Knox prisipažino, 
kad jis jau 30 metų savotiš
kai “pertaisinėja”' džiūrę.

Knox dėl to buvo kvočia
mas teisiniame kongresma
nų komitete Washingtone 
1945 m. birželio mėnesį, ii; 
ten jam buvo pasakyta, kad 
“džiūrimenai turi būti de
mokratiniai šaukiami, o fe
deral© j e New York o aps-- 
krityje (Knoxo komando
je) jie yra tąm tyčia pa
renkami.”

u mg- Į tai teisėjas Knox tada 
džiū-1 Washingtone atsakė:

— Kas liečia ši kaltini- 
; ir kad mą, tai aš turiu prisipažin- 

jų nusiteik i m a s j ti kaltu. Tačiaus, jejgu ma-

AMERIKONAI UŽBLOKAVO
SOVIETU PASIUNTINYBĘ
ISVIETINTIEM GRAŽINTI

Frankfųrt, Vokietija.
Pranešama, jog amerikonai 
užblokavo namus, įtariuose 
gyvena Sovietų komisija iš- 
vietintiems grąžinti namo. 
Teigiama, kad jankiai, pa
gal generęl. 'Luciaus Clay’o 
paliepimą, užkirto sovieti
nei komisijai elektrą, van
denį ir maisto pristatymą. 
Grasina areštupt komisijos 
narius, - jeigu tik jie išeis 
ant šaligatvio.

♦ Sovietinė -komisija išvie- jesą tik keliolika tūkstančių 
tintiems susideda iš ketu-! išvietintų sovietinių pilie- 
rių oficierių, ir keturių ka- čių ir-.tie “nenorį , namo
reivių.

Karinis amerikonų gu
bernatorius gen. Clay įsa
kė tai komisijai pasišalint 

nęs nesulaikys aukštesnioji 
vyriausybė, kuriai aš turiu 
nusileisti, tai mano apskri
tyje bus ir toliau parenka
mi džiūrimenai iš tam tik
rų žmonių, ir tatai bus a- 
tydžiai daroma.

Tą atsakymą perskaitė 
komunistų advokatas • Sa
cher, ir KnOx prisipažino, 
jog tais žodžiais jis tada 
kalbėjo kongresiniame ko
mitete.

Taip1 parinkinėja poniš
kas džiūres ir ' didžiulis 
tarptautinis kapitalistas J.( 
Donald Duncan, kurį teisė
jas Knox paskyrė federalių 
džiūrių komisioni e r i u m 
1941 m.

Taip parinkta turčių-pro- 
fesionalų džiūrė pernai va
sarą įkaitino komunistų va

ko- 
mar-

iki kovo 1 d. Sovietinis 
mandierius Berlyne, 
salas Sokolovskis užprotes
tavo, kad gen. ,Clay tokiu 
įsakymu laužo Jaltos ir Te
herano konferencijų nuta
rimus . del sovietinių komi
sijų palaikymo vakarinėje 
Vokietijoje ’ įšvietintiems 
Sovietų piliečiams grąžinti?

Sokolovskis nugin č i j o 
Clay’o tvirtinimą, kad ame
rikinėje Vokietijos srityje 

ORAS Busiąi šilčiau. .

pa- 
ži-
so-

grįžti.” Sokolovskis 
reiškė, jog amerikonų 
nyboje 'yra dar 100,000 
vietinių piliečių.
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dus, būk jie skelbę, kad rei
kėsią “jėga ir prievarta nu
versti Amerikos valdžią.”
DIDŽIULĖ DEMONST
RACIJA DEMOKRATI
NĖM TEISĖM GINTI 

ŠIANDIEN
Jungtinis Komitetas De

mokratinėms Teisėms Gin
ti šaukia didžiulę demons
traciją protestui prieš krei
vą, ponišką džiūrių mašine
riją, kuri įkaitino komunis
tų vadus. Demonstracija į- 
vyks šį ketvirtadienį, kovo 
3 d., Madison Square Parke 
prie Madison Ave. ir 23- 
čios gatvės, New Yorke, 
nuo 5 vai. po piet.

Paryžiaus Policija 
Užgynė Demonstracijas

Paryžius. — Francijos 
valdžia' paskleidė gandus, 
kad komunistai planuoją 
streikais suparalyžiuot gin
klų ir amunicijos fabrikus. 
Kartoja paskalus apie va
dinamus “sovietinius šni
pus.” Todėl Paryžiaus po
licija uždraudė bet kokias 
demonstracijas mieste.

Komunistu vadas Mau
rice Thorez ,-atsakydamas į 
amerikinio korespondento 
klausimą, pareiškė:

— Planuojama šiaurinio 
Atlanto kraštų santarvė y- 
ra laužymas sutarčių tarp 
vakarinių talkininkų ir So
vietų Sąjungos. Ta santar
ve veda link trečio pasau
linio karo. '

Thorez smerkė ir Mar
shall© planą kaip karinį į- 
nagį prieš Sovietus.

139 Žvmūs Marylandiečiai 
Prieš Raganų Medžioklę

Baltimore. — 139 žymūs 
Maryland© piliečiai iš
spausdino dienraštyje Bal
timore Sun pareiškimą, ku- 
riuom reikalauja, kad vals
tijos seimas atmestų raga
nišką Oberio bilių. ,

Tas bilius reikalauja už
drausti Komunistų Partiją 
ir. bausti kiekvieną jos na
rį 5 iki. 20 metų kalėjimo ir 
$5,000 iki $20,000 piniginės 
baudos. 1 •

Pareiškimą pasirašė pla
čiai žinomi mokslininkai, 
advokatai, CIO unijų va
dai ir protestantų ir žydų 
kunigai.

Bulgaru Kunigai Parodo, 
Kaip Jie Šnipinėjo

• 7,

/ *

Sofija, Bulgarija.—Alek
sandras Zaharievas ir 13 
kitų teisiamų protestantų 
kunigų plačiai apsakė, kaip 
jie šnipinėjo Anglijos ir A- 
merikos atstovams prieš 
Bulgarijos liaudies valdžią. 
Viso teisiama 15 kunigų.

Vienas, Ladin Ivanov Po- 
pov ųiėgino atšaukti savo 
rašytą išpažintį apię šnipi
nėjimą ir sakė, kad jis nu
sikaltęs -tiktai šmugeliais 
juodojoj (rinkoj.,

Dienraščio XXXL

Abejojama, ar Bus 
Panaikintas Tafto- 
Hartley įstatymas

Chicago. — Danielius J. 
Tobin’as, Darbo Federaci
jos Vežikų Unijos pirmi-♦ 
ninkas, abejojo, ar bus at
šauktas priešunijinis Taf- 
to - Hartley’o įstatymas. 
Jis nužiūri, jog dauguma * 
demokratų kongresmanų ir 
senatorių sumindžios rinki
minį Trumano pasižadėji- 
mą — panaikint Tafto- , 
Hartley’o įstatymą, o su
grąžint unijinį Wagnerio į- 
statymą su prezidento siū
lomais pataisymais.

(Prez. 'Trumanas piršo 
tokius pataisymus, kurie 
aprėžtų streiko teisę.)

Washington. — Pietiniai 
demokratai išvierf su re- 
publikopais darbiniam kon
gresmanų komitete susita
rė kartu atšaukti Tafto- 
Hartley’o įstatymą ir su
grąžinti Wagnerio įstaty
mą su įbruktais visokiais' 
darkymais, perimtais iš 
Tafto-Hartley’o įstatymo.

:.KK

Danija ir Norvegija Bijo 
Nustoti lenku Anglic'S .

Kopenhagen, Danija. — ‘ 
Lenkija pašaukė namo pą- - 
si tarimams savo atstovus iš 
Danijos, Norvegijos > ir V 
Šyedijos. Lenkų valdžia 
tarsis su jais apie tų šalių 
planus, kas liečia įstojimą 
i karinę šiaurės Atlanto 
santarvę.

Norvegų ir danų valdo- • 
vai jau išreiškė palinkimą 
i karinį Atlanto bloką prieš 
Sovietų Sąjungą. Bet DanL 
i a ir Norvegija bijo, kad 
Lenkija dėl to gali sustab
dyt joms anglies pardavi
nėjimą. Danai ir norvegai < 
iki šiol sunaudoja milionus 
tonų Lenkijos angĮies per 
metus. .

Jankiu Teismas Įkalino
5 Tariamos Lenku “Šnipus” K

•>« •

Frankfurt, Vokietija. — 
Karinis amerikonų teis
mas atrado kaltais penkis 
asmenis kaip • “karinius 
Lenkijos šnipus”; sako, 
kad jie šnipinėję jankių ar
mijos įrengimūs vakarinėje 
Vokietijoje. Amerikonai už 
tai nuteisė 12 iki 30 metų 
kalėti du lenkus ir tris vo1 
kiečius. '

Dabar .amerikonai tardo ( 
dar 5 vyrus ir 3 moteris,’ 
kaip tariamus Lenkijos šni
pus. Tarp tardomųjų yra 3 
vokiečiai.

-

•

Joe Louis Pasitraukia iš 
Pasaulinio Čampionato

New York. — Pasaulinis 
kumštininkų čampiorias, 
negras Joe Louis atsisakė, 
nuo čampionato. Toliau 
jis ketina veikti, 
kaip kumštynių rengėjas- 
promoteris.

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthuras sakė, jog Sovie
tai, turbūt, nemėgins už
pult Japonijos, bet “jeigu 
jie'užpultų, tai amerikonai 
gintų Japoniją.”

f
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Niujorkas Rengiasi Tarti Savo Žodį.
Ketvirtadienį, kovo 3 dieną, New Yorko darbo visuo

menė ruošiasi tarti savo žodį dėl civilinių teisių išlaiky
mo Amerikos žmonėms, dėl besiplečiančio nedarbo, dėl 
galvą keliančios reakcijos, ir dėl tos nelemtos komunis
tų bylos, besitęsiančios f ede ratiniame teisme New Yor
ke.

Šitie klausimai yra svarbūs kiekvięnam darbo žmogui
* ir dėl jų yra šaukiamas masinis mitingas, kuris įvyks j 

paminėtą diėną Madison Square (Aikštėje) New Yorke, i 
Mitingo pradžia 5 v. p. p. Mitingą šaukia Jungtinis Ko-1 
mitetas Demokratinėms Teisėms Ginti.

Visi darbo žmonės, kuriems laikas leis, raginami ten 
dalyvauti.

Sovietinė Armija ir Komunistai
Šiuo metu mūsų krašto spaudoje keliamasŠiuo metu mūsų krašto spaudoje keliamas nemažas 

triukšmas dėl kai kurių žymesniųjų komunistų išsireiš
kimo prieš proponuojamąjį Šiaurės Atlanto Paktą.

Ligi šjol ryškiau dėl to Pakto pasisakė Prancūzijos ko
munistų vadas Maurice Thorez, Italijos komunistų vadas 
Palmiro Togliatti ir Britanijos komunistų vadas Harry 
Pollitt.

%

Prancūzijoje šiuo metu valdžia praveda areštus, puo
lami komunistų vadai, jų spauda, jų veikėjai. Ir visa tai 
daroma neva dėl to, kam Thorez pasakė tai, ką jis pasa
kė.

Ką gi šitie trys trijų valstybių komunistų 
tokio pasakė?

Suėmus trumpai,'jie pasakė (kiekvienas savo 
bet mintis visų trijų supuolė), kad, jei tarybinė 
nė) armija atvyktų į jų kraštus, 
žmonės su ja pilnai kooperuotų.

• Buržuazija tokį komitnistų vadų pasisakymą skaito j 
“šalies išdavyste”. Kaip tai, girdi, komunistai galį šitaip j 
kalbėti!

Mums rodosi, jog buržuazija, puldama komunistus už 
šitokį jų pareiškimą, kelia triukšmą ne vietoje.

Komunistai, šitaip kalbėję, gerai žino, jog sovietinė 
armija į jų kraštus užpuolimo (agresijos) tikslais nesi
verš. Jie gerai žino, kad T. Sąjunga agresyvio karo ne
pradės. Nepradės dėl to, kad, pirma, socialistinė šalis 
yra taikos šalis, o, antra, ji per daug užimta statyba, 
užimta kūrybiniu darbu, jos žmonės karo nenori, nori 
taikos,] pastovios, ilgametės taikos. Tarybų Sąjunga tik 
tuomet kariaus, jei ją kas nors užpuls. O tuomet, už
pulta, besigindama, sovietinė armija, be abejojimo, leis
tųsi priešą .sumušti, panašiai, kaip sumušė hitlerines go- 
vėdas jų pačių guolyje.

Vydama hitlerines armijas, T. Sąjunga žygiavo 
eilę kraštų ir tų kraštų darbo žmonės ją, sovietinę (pir
miau Raudonąją) armiją, visur mielai pasitiko.

Thorez ir Togliatti pareiškė, jog panašiai būtų ir atei
tyje, jei to paties tikslo vedina, sovietinė armija žygiuo- 

. tų per Francūziją ir Italiją.
Šitaip, mums atrodo, formulavo savo pareiškimus ♦pa

minėtieji komunistų vadovai.
Ar dėl to reikią kelti triukšmas — triukšmas ameriki

nėje spaudoje?
Žinoma, ne! •
Juk kiekvienam yra aišku, kad ne tik sovietinę armiją, 

bet ir bile kokią kitą armiją, kuri eitų išlaisvinimo tik
slais, darbo žmonės mielai pasitiktų. *

Amerikinę kariuomenę, pav., mielai pasitiko francū- 
zai, belgai ir hollandAi, kuomet mūsų kariuomenė/ vijosi 
per tuos kraštus vokiškųjų nacių govėdas.

» Liaudis, darbo žmonės, buvo ir bus dėkinga tiems, ku
rie jiems padeda dasigauti prie laisvesnio, žmoniškesnio 
gyvenimo. ,

Mums rodosi, užuot plepėjus apie komunistų vadovų 
“Išsišokimus”, geriau *būtų, jei musų krašto spauda uni- 
sonu'tartų žodį prieš A’tlanto Paktą, kuris yra daromas 
ne \apsigynimo, bet užpuolimo mieriais. Šiąurės Atlanto 
Paktas yra taikdmas visųpirmiaūsiai prieš T. Sąjungą. 
Ame/ikos imperializmas ryžtasi apginkluoti-Vakarų Eu
ropą ir ją užleisti ant T. Sąjungos.

Wall atrytas, su pagalba anglų ir francūzų imperialis
tų, ryžtasi šaltąjį karą paversti karštuoju; '

Prie to rengiamasi dideliu striopumu. Apie tai kalba
mame tik slaptai, bet ir viešai.

Mtims rodosi, jog Europos komunistų vadovai, žinoda
mi, kas yra ruošiama, — kad jų kraštai bandoma pada
ryti karo laukais, —,iš anksto įspėja savo valdovus būti 
atsargiais: nežaiskit su ugnimi, nes nudegsite nagus!

Šitaip mes suprantame mintis, komunistų vadovų 
bertas Paryžiuje. Romoje ir Londone.

vadovai

(sovieti- 
tai tų kraštų darbo I

per

pa-

GRUPĖ 1918 - 1919 METŲ KOVŲ DALYVIŲ LIETUVOJE
./ t
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NUOTRAUKOJE: Sėdi (iš kairės j dešinę); B Leonas. - Pušinis, 1918 metais — Kalva- , 
rijos darbininku Tarybos atsakingasis sekretorius, dabar — Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos įgaliotinis kulto reikalamas, K. Didžiu lis, 1918 m. —Šiaulių apskr., Šaukynos valse, 
milicijos viršininkas, dabai — Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, Ig. Gaška, 
1918 metais — komunistu partijos Šiaulių apskr., .Žeimelio valse, komiteto sekretorius,
dabar — Vyriausiosios literatūros leidyklų ir poligrafijos įmonių valdybos»prie Lietu
vos TSR Ministru Tarybos viršininkas, K. Rimša (Ireinys), 1918 metais — komunistų par
tijos Vilniaus komiteto pirmininkas, dabar — Tuberkuliozinio mokslo instituto direkto
rius ir Lietuvos TŠR medicinos darbuotojų respublikinio komiteto pirmininkas, St. Matu
laitis, 1918 metais — Vilniaus universitetui atgaivinti komisijos narys, dabar -— istorijos 
mokslu daktaras Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Istorijos instituto vyr. mokslinis ben
dradarbis, J, Bartašiūnas, 1918 metais — kuopos vadas Raudonojoje Armijoje, dabar 
— Lietuvos TSR Vidaus Reikalų Ministras, V. Brigmanas, j 918 m. — komunistų partijos 
Ukmergės komiteto sekretorius, dabar — Raudonojo Kryžiaus draugijos Lietuvos Centro 
Komiteto pirmininkas, J. Soblys, 1918 metais — “Žemaičių pulko” teismo 'narys, dabar — 
Vilniaus Valstybinio Universiteto karinio parengimo katedros vyr. dėstytojas.

Stovi (iš kairės i dešino); J. Olšauskas, 1918 m. — Panevėžio revoliucinio komiteto 
pirmininkas, dabar — Lengvosios Pramonės odos, avalynės ir kailių apdirbimo darbininkų 
profsąjungos respublikinio komiteto pirmininkas, St. Strelčiūnas, 1919 m. — Lietuviš
kosios divizijos bataliono komisaras, dabar — Lietuvos TSR Statybos Ministro pavaduo
tojas, K. Kliorys, 1918 m. — komunistų partijos Panevėžio rajono komiteto sekretorius, 
dabai .... Lietuvos TSR Finansų Ministerijos Biudžeto valdybos viršininko pavaduotojas,
V. Mickevičius, 1919 m. — Lietuvos Vidaus Reikalų Ministerijos instruktorius revoliuci
niams komitetams'organizuoti, dabar — Vii niaus “Žibutės” fabriko direktorius, K. Stasiu- 
lis, 1919 m. — Vilniaus Revoliucinio tribunolo pirmininkas, dabar — Partijos instituto 
prie LKP(b) Centro Komiteto vyr. mokslinis bendradarbis, J. Genys, 1918 m. Panevėžio 
apskr., Salamiesčio valse., revoliucinio komiteto pirmininkas, dabar — Lietuvos TSR Tau
pomųjų Kasų ir Valstybės Kredito Valdybos viršininkas.

Lietuvos Liaudies Kova 
Dėl Tarybų Valdžios

Rašo K. Didžiulio

Didžioji Spalio socialisti- 
sutriuškin tį

si dvarininkų - kapitalistų 
Rusiją, išlaisvino ir buvu
sios caro imperijos tautas.

1918 metų pabaigoje Lie
tuves darbo žmonės įkūrė 
Tarybų valdžią.

Buržuaziniai nacionalis
tai, negalėdami sukliudyti 
■liaudies judėjimo už Tary
bų valdžią, pasirūpino jį su
žlugdyti su užsienio inter- 
ventų pagalba. Buržuazinė 
Lietuvos vyriausybė, vado
vaujama liaudininkų, krei
pėsi į vokiečių okupacinę 
valdžią, prašydama apginti 
ją nuo revoliucinės liaudies 
puolimo, numalšinti liau
dies kovą dėl savo laisvės. 
Taip su pikčiausių lietuvių 
tautos priešų durtuvų pa
galba gimė buržuazinė Lie
tuva.

Nežiūrint to, kad proleta- Rotušės 
rinė revoliucija buvo pra- burmistras liaudininkas Vi
la imėta

nė revoliucija,

Tarybų Sąjungoje gyvenimo produktų kainos ir 
nupigintos. Tai reiškia, jog ten žmonių gyvenimas ♦.  . _ 1 r 11 • • * t i • • • t * ■ • > vis 
eina geryn, lengvyn. Tai reiškia, jog' socialistinė gamyba 
vis kyla ir plečiasi, suteikdama galimybių darbo žmo
nių gyvenimo lygiui kilti.

Mūsų Vajus ir Kiti Reikalai
Negalima pasidžiaugti 

Lietuvių Literatūros Drau
gijos naujų narių gavimo 
vajaus pradžia. Ištisas mė
nuo jau prabėgi), o apie re
zultatus tesigirdi labai ma
žai. Tik vienoje kitoje kuo
poje yra gauja naujų na
rių. Daugumoje kuopų ne
simato jokio pasidarbavimo.,

Todėl reikia susirūpinti. 
Pavasaris yra 
vajui laikas, 
įvyksta daug, 
su žmonėmis
Aišku, kad jeigu vajus eina 
prastai, tai kalti mes pa
tys, — kalti, kad nesidar- 
buojame, kai]) turėtumėme 
darbuotis.

Supratimo ir patyrimo 
titrime. Negalime sakyti, 
kad nežinome, iš kur pradė
ti, kaip mūsų draugiją per
statyti lietuviams, kurie te
besi randa už draugijos sie
nų. Dažnai mes tikime “ste
buklais”: žmones ateis ir b(\ 
kvietimo. Betgi daugelio 
metų prityrimai turėjo mus 
kiekvieną įtikinti, jog nau
jų narių verbavimas reika
lauja daug darbo ir didelių 
pastangų. Kur tik kuopa ir 
jos nariai nieko .neveikia, 
nieko ir nelaimi. Vajus at
eina ir praeina, o kuopa pa
silieka ant vietos, arba dar 
susilpnėja. Nekalbant jau 
apie kitokias priežastis, j 
mirtis’vis dažniau ir daž-; 
niau pasisukinėja mūsų ei
lėse ir išrauna nemažai na
rių iš gyvųjų tarpo. Bent j 
jau tų vietas reikia užpildy
ti. Jeigu ir to nepadarome, 
tai nepajėgiame nė ant vie-' 
tos stovėti. Organizacijos; 
eilės retėja ir organizacija'

Mes gi nenorime, kad 
mūsų garbinga organizaci
ja silpnėtų. Mūsų pareiga 
ją nuolat stiprinti, jos eiles 
didinti, jos įtaką plėsti. 
Toks yra šio vajaus tikslas.

su vajumi eina 
mokėjimosi reika-

geriausias
Parengimu' 
Susitikimui 

progų pilna.

daromi vietos antifašisti
niai komitetai, leidžiama 
antifašistinė literatūra ir 
lapeliai. Darbininkų klasė

žemės. Buržuazine valdžia;dusi Lietuvos Komunistinio1 v^s labiau atsigauna nuo fa- 
griebiasi reakcinių priemo
nių prieš revoliucinius dar
bininkus ir valstiečius, vyk
do masinius areštus, griau
na darbininkų profesines 
sąjungas, areštuoja profe
sinių sąjungų vadovus; 
areštuojama Kauno miesto 
Tarybos darbininkų frakci
ja. ,1922 metais išvaikomas 
Lietuvos žemės ūkio darbi
ninkų profsąjungos suva
žiavimas, paskelbiamas ka
ro stovis, uždarinėjami dar
bininku laikraščiai.. v

Darbo žmonės kovos vė
liavos nenuleidžia: komu
nistų partijos vadovaujama, 
1924/metų Gegužės Pirmąją 
tūkstantinė demonstracija 
grumiasi su policija Kauno 
gatvėse. Policija atidaro ug
nį į demonstrantus. 1925 
metais, sausio 19 d. Kaune, 
_____ > aikštėje, miesto

Lietuvoje, buržua-1 Įeišis raitąja policija sutiko-! ųu 
zija buvo nepajėgi sužlug- bedarbių demonstraciją. Be-‘
dyti darbo žmonių revoliu
cinio judėjimo.

Darbininkai, po pralai
mėtų mūšių už Tarybų* val
džią, komunistų partijos 
vadovaujami, sparčiai orga
nizuojasi į profesines są- dieną .bedarbiai ruošdavo 
jungas, kurios apima pla- išstpjimus bei demonstrači- 
čius miesto ir žemės ūkio jas.
darbininkų sluoksnius. 1 Krikdemams «n e p avyko 

.Klasių kova paaštrėjo.!sudaužyti komunistu parti- 
Padažnėjo darbininkų strei-| jos vadovai: Požėla, Grei- 
kai. 1920 metais vasario 22. greitai atsigavo, atitįnka- 
—23 dienomis įvyko revo-jinai perrikiavo partinius 
liūcinis kareivių sukilimas!kadrus, sustiprino konspi- 
Kaune, re,voliucinis kareivių ! raciją ir iš gilaus pogrin- 
br užde j imas vyko ir kitose džio sugebėjo nenutrūksta- 
vietose: Šiauliuose, ,Mari- zmai organizuoti darbo žmo- 
jampolėje. Birželio > mėn. 
Kaune prasidėjo visuotinis 
darbininkų streikas, vyksta 
aštri kaimo varguomenės ir 
darbo valstiečių kova dėl

darbiai grumiasi su krikde
mų valdžios policija. Bedar
bių demonstracija buvo pa
skandinta tkraujuje. Sausio 
19 d. Lietuvoje buvo pa
skelbta bedarbių diena, ir tų

Jaunimo Sąjunga.
Žlugo krikščionių demo

kratų trijulės diktatūra. 
Valdžia atiteko liaudinin
kams ir socialdemokratams.

Liaudininku .ir socialde
mokratu valdžia visa savo 
kovą perkėlė prieš komunis
tų partiją, ir tuo *būdu su
darė palankias sąlygas fa
šistams laisvai organizuo
tis, paruošė dirvą fašisti
niam perversmui.

Pirmą perversmo dieną 
suimami komunistų parti-, 
jos vadovai: Požėla, Grej- 
fenbergeris, Gjedris ir Car
itas, kurie tuojau perduoda
mi karo lauko teismui, su
daroma provokacinė teismi
nė komedija nuteisiant su
šaudyti. Po to seka šimtai 
kitų areštų, skelbiami mir
ties nuosprendžiai komunis
tams.

Lietuvos darbo žmonėms 
buvo suduotas skaudus smū
gis. Šimtai komunistų buvo 
įhiesta į kalėjimus. Sudau
žytos visos darbininkų pro-1 
fesinės bei kultūrinės orga- didėjant vis labiau į antifa- 
nizacijos. Smarkiai nuken-| Mstinę kovą įsitraukia irite- 
tėjo komunistų partijos or-j ligentijos 
ganizacijos. . ‘
nepavyksta sužlugdyti revoT ti liaudies antifašistinį 
Ručinio darbo žmonių judė-. frontą.
jimo. Vieton nužudytų ir Augantis, besiplečiantis 
suimtų draugų atėjo šimtai įr gilėjantis revoliucinis ju- 
naujų kovotojų. Greitai at- dėjimąs iššaukė fašistų ei- 

‘ J reakcijos Jese nerimą ir trynimąsi.
• .paramos 

nustatomi ryšiai, j užsienyje, kad sutramdytų 
nauji partiniai revoliucinį judėjimą. Bręs- 

U _ ‘ ‘ tarptautinei

nių kovą ir vadovauti tai 
kovai. Reikalinga pažymėti, 
kad kovoje prieš krikdemų 
reakciją žynių vaidjnenį su
vaidino jau tuomet subren-

duoklių
las. Šių metų pradžia vidu
tiniai gera. Jau visa eilė 
kuopų turi išrinkusios duo
kles iš visų savo narių. 
Garbė toms kuopoms ir jų

Bet, kaip ir paprastai, 
turime daugybę kuopų, iš 
kurių dar nieko nesigirdėti 
apie duokles. Tuo tarpu or
ganizacijos darbas negali 
sustoti. Centras negali sa- > 
kyti: neleisime nei knygos,^ 
nei žurnalo, kol negausime 
duoklių iš visų narių. Vadi
nasi, kuopos ir nariai, ku
rie atsilieka su duoklėmis, 
neatlieka savo pareigų lai
ku. Prašau visus narius 
apie tai pagalvoti.

Jau turime parinkę ir 
atidavę spaustuvei šių me
tų knygą. Tai bus nepapras
tai gražių Petro Cvirkos 
apysakų rinkinys. Tai bus 
knyga lengvų, bet pamoki
nančių pasiskaitymų.

Taip pat jau gatavai 
pirmasis šių metų Šviesos 
numeris. Už dienos kitos 
nariai gausite.

Tas parodo, kad Draugi
jos Centralinis Komitetas 
planingai veikia ir atiduoda 
nariams laiku viską, kas 
jiems priklauso. Tuo būdu 
jis turi teisės reikalauti iš 
narių, kad ir jie savo orga
nizacines pareigas . atliktų 
rūpestingai ir laiku.

.4. Bimba, 
LLD pirmininkas.

JMetuvos liaudis, aiškiai 
papiatė, kad fašistai ir vi
sa Lietuves buržuazija išlo
šia Lietuvos pardavimą hit
lerinei Vokietijai ir tuo Lie
tuvą Įkinkyti į jų karo ma
šiną.

Lietuvos liaudis ir darbo 
žmonės dar stipriau susi-

šistų suduotų jai smūgių, 
pradeda organizuotis į nele-. 
galias profesines sąjungas. 
Vyksta bedarbių išstojimai. 
Antifašistinės ir nefašisti- glaudė apie Lietuvos komu- 
nės organizacijos vis akty
viau pradeda įsitraukti į 
kovą prieš fašistų diktatū
rą. Dažnėja ^darbininkų 
streikai. 1928 m. Panevė
žyje įvyksta komunistų par
tijos organizacijos f Gegužės 
Pirmosios demonstracija. 
1929 m. pradžioje politiniai 
kaliniai paskelbia bado 
streiką prieš fašistų terorą 
kalėjimuose, Kaune įvyksta 
eilė darbininkų mitingų ir 
demonstracijų. Sekančiais 
metais , komunistų partija 
aktyviai dalyvauja Ligonių 
Kasų rinkimuose ir išvysto 
didelę politinę kampaniją. 
1935 metais vyksta Suval
kų valstiečių judėjimas,‘aš
trėja streikų kova. 1936 
nietais, žiemą, vyksta ma
siniai bedarbių išstojimai, 
vasaros metu, visuotinis 
darbininkų streikas Kaune.

Re vo 1 i uc i n i a m j u dė j i m u i

i sluoksniai, susi-
Bet fašistams darė palankios sąlygos kur-

statomos fašistų reakcijos Gese nerimą i 
apgriautos partinės organ i- Fašistai ieškojo 
zacijos, : 
iškeliami ]
kadrai., Komunistų partijaYant tarptautinei krizei 
pradeda telkti krūvon visas 1939 metais Lietuvos fašis- 
antifašistines jėgas kovai tai Klaipėdą, atiduoda hitle- 
pf’ieš fašizmą., 
partija bendro 
grindų išplečia 
nizacinį darbą __ ___ _ t
niam frontui sudaryti, Su-

nistų partiją ir 1940 metais, 
broliškųjų Tarybų Sąjun
gos tautų padedama, nuver
tė fašistinę .valdžią, sunai
kino kapitalistinę visuome
nės santvarką ir sukūrė Ta- , 
rybų valdžią. Tuomi lietu- 
vių tauta buvo išgelbėta 
nuo sunaikinimo ir išsiko
vojo fikrąją savo nepriklau
somybę. Lietuvių tauta, ko- t 
munistų partijos vadovau
jama, visiems Jaikams pa
suko tarybiniu keliu, socia
lizmo keliu. Per ištisus du 
dešimtmečius Lietuvos liau
dis kovojo dėl Tarybų val
džios Lietuvoje, daug aukų 
sudėdama toje kovoje. Bet - 
tos aukos nenuėjo veltui. 
Šiandien lietuvių tauta, 
broliškų tautų šeimoje, žen
gia į savo šviesią ateitį. 
Kupina pasididžiavimo, ji 
pažymi kovas dėl Tarybų 
valdžios 1918 metais,, ap
žvelgia savo , trijų dęsipit- i 
mečių kelią ir,, susiglaudusi 
apie didžiąją Lenino - Sta
lino partiją, žengia pirmyn, 
i komunizmą!
VOKIEČIAI NEKARIAU
SIĄ PRIEŠ SOVIETUS
Berlin. — Otto Grote- 

wohl, vienas iš dviejų So
cialistinės Vienybės Parti
jos pirmininkų, * rytinėje 
Vokietijoje, užreiškė, kad 
jeigu kas užpultų Sovidtų 
Sąjungą, tai vokiečiai atsi
sakytų kariauti prieš ją.

Rhodes Sala. — IzraelioKomunistų, pinei Vokietijai ir ieško bū* 
fronto pa- ūų susidėti su hitlerine Vo- ir Transjordano atstovai 

tariasi dėl paliaubų.
fronto pa- 

didelį orgą- 
antifašisti-

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketvirtų Kovo 3, 1949
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Laisvųjų Kraštų Savitarpio
» Ekonominės Pagalbos 

Taryba
Rašo B. A.

Sunkioji Pramone ir Jos 
Vaidmuo Pokariniam 
Tarybų Šalies Pakilime

Bulgarijos, Vengri j o s, 
Lenkijos, Rumunijos, Ta
rybų Sąjungos ir Čekoslo
vakijos savitarpio ekono
minės pagalbos Tarybos su
kūrimas sukėlė visame pa
saulyje labai gyvus atgar
sius. Jis byloja ne tik apie 
žymius laimėjimus vystant 
ekonominius liaudies demo
kratijos šalių santykius 

' tarp savęs ir su Tarybų Są
junga, bet ir iškelia tą ben
dradarbiavimą į aukštesnę 

i pakopą.
Tarybos sukūrimas žen

klina sėkmingą naujų san
tykių tarp valstybių vysty
mąsi, santykių, besire
miančių tikrai demokrati
niais pradais, tikro lygia
teisiškumo ir iš tikrųjų do
ro tarptautinio bendradar
biavimo pagrindais.
Amerikos kapitalo pirmybė

Kapitalistiniame pasau
lyje tarptautinis ekonomi
nis bendradarbiavimas su
prantamas tiktai kaip ma
žų ir silpnų šalių interesų 

fpajungimas didžiųjų ir 
stipriųjų šalių- interesams. 
To pavyzdys gali būti “Eu
ropos ekonominio bendra
darbiavimo organizacija”, 
sudaryta sutinkamai su 
Maršalo planu. Toji orga
nizacija nuo pradžios ligi 
pabaigos yra amerikinių 
monopolijų padaras; Jei jos 
dalyviai kažkuo yra lygūs 
tarp savęs, tai tik savo be
teisiškumu prieš Jungtinių 
Valstybių imperializmą.

Vien amerikinių monopo
lijų valia ir neatsakingų 
politikų siekimas nugriebti 
didesnę amerikinių kreditų 
dalį suvedė kartu 16 .salių 

, — Maršalo /plano .dalyves. 
1 Netenka stebėtis, jog tokio
mis sąlygomis “Europos e- 
konominio bendradarbiavi- ' 
mo organizacija” ta p o 
prieštaringų interesų ir jė
gų susirėmimo lauku. Žlu
go mėginimai suderinti ir 
suvesti į vieną daiktą pas
kirų maršalizuotų šalių pa
teiktąsias aiškiai nesutai
komas “atkūrimo progra-. 
mas”, o tai byloja ydingu
mą to pagrindo, kuriuo im-, 
perialistai mėgina suorga
nizuoti Vakarų Ęuropos ū- 
kį. Į ekonominio bendra
darbiavimo organizaciją jis 
žiūri tik kaip į sudėtinę jų 
sudaromų karinių - politi
nių blokų dalį. Visa tai 
smarkiai prieštarauja po
karinio Europos šalių atkū
rimo uždaviniams. 1 «

• Kiti prinęipai, kitas 
supratimas

Visiškai kitais principais 
kūrėsi ir kuriamas pokari
nis ekonominis Tarybų Są
jungos ir Centrinės bei 
Pietryčių Europos šalių 
bendradarbiavimas. Tai y- 
ra visiškai naujas skyrius 
tarptautinių ekondm i n i ų 
santykių istorijoje. Pirmą
kart* šitų santykių pama
tas yra visiškas partnerių 
lygiateisiškumas ir intere
sų savitarpio gertumas.. Ne; 
savanaudiška Tarybų Są
jungos pagalba Jbei panama 
padėjo Lenkijai, Čekoslova- 

*kijai, Bulgarijai, Vengrijai 
ir Rumunijai pačiu trumpu 
laiku likviduoti baisius ka
ro padarinius ir pastatyti 
ekonomiką ant kojų. Tiktai 
tokios politikos išdavoje, 
politikos, kurią Tarybų Są
junga nenukryps tarnai 
vykdo, galėjo pasidaryti ga
limu tasai nuostabus fak
tas, jog Rytų Europos val
stybės, kurios karo eigoje

patyrė nepalyginamai sun- 
i kesnius nuostolius, negu 
Vakarų Europos šalys, 
sėkmingai susidorojo su e- 
konominio atkūrimo užda
viniais ir savo dauguma 
jau 1948 metais prašoko 
prieškarinį gamybos lygį.

Sėkmingo bendradarbia
vimo viena su kita ir su 
Tarybų Sąjunga išdavoje 
liaudies demokratijos šalys 
sugebėjo stabilizuoti savo 
ekonominį gyvenimą, spar
čiai pastūmėti į priekį liau
dies ūkio atkūrimą bei iš
vystymą, sudaryti sąlygas 
pereiti prie planinės ekono
mikos ir užtikrinti ilgalai
kių ūkinių programų sėk
mingą įvykdymą.
Prekyba ir jos vaidmuo.
Ekonominio bendradar

biavimo laimėjimai visų 
pirma pasireiškė tuo, jog 
žymiai padidėjo prekių 
mainai tarp liaudies demo
kratijos šalių ir jų preky
ba su Tarybų Sąjunga.

Tokie susitarimai, kaip 
penkeriems metams suda
rytos Lenkijos - Čekoslova
kijos arba Lenkijos - Ru
munijos ekonominio bend
radarbiavimo sutartys, su
daro tvirtą pamatą savi
tarpio pagalbai ir prekybi
nių santykių • išsivystymui 

Į tarp liaudies demokratijos 
šalių.

Kita vertus, smarkiai iš
augo Tarybų Sąjungos da
lis Centrinės bei Pietryčių 
Europos šalių užsienio pre
kybos apyvartoje, kas visiš
kai atitinka šių šalių ekono
minio suklestėjimo intere
sus. 1949 metais Tarybų 
Sąjunga užima pirmą vie
tą Čekoslovakijos užsienio 
prekyboje, o Čekoslovakija, 
savo ruožtu, užėmė pirmą 
vietą Tarybų Sąjungos pre
kybinių partnerių tarpe. 
Tarybų-Sąjungos - Lenkijos' 
prekyba jau žymiai aplenkė, 
kontrolinius skaitmenis, nu
statytus 1948 metais pen
keriems metams sudaryta
me susitarime. Lenkų laik
raščio “Tribūna ludų”. duo
menimis, prekių mainai 
tarp abiejų šalių 1948 me
tais sudarė 225 milijonus 
'dolerių, vietoj numatytos 
170 milijonų dolerių sumos. 
Prekyba su Tarybų Sąjun
ga užėmė vieną pirmųjų 
vietų Lęnkijos užsienio pre
kybos balanse. O iki karo 
ji buvo išreikšta menku 
skaitmeniu — 0,45 procen
to!

Lygiai sėkmingai vystosi 
prekybiniai. Tarybų Sąjun
gos santykiai su Rumunija, 
Bulgarija ir Vengrija. Pa
gal neseniai pasirašytą su
sitarimą, prekių apyvarta 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Rumunijos 1949 metais pa
didėja, palyginti su 1948 
metais, 2,5 karto ir sudarys 
apie 465 milijonus rublių iš 
kiekvienos pusės.-20 procen
tų padidėja šiemet ir pre
kių mainai tarp Tarybų Są
jungos ir Bulgarijos, ne
skaitant vertės įrengimų, 
Tarybų Sąjungos pristato
mų tai šaliai einant kredi
tiniais susitarimais.

Šie faktai rodo, kokius 
plačius galimumus atsklei
džia ekonominis liaudies 
demokratijos šalių bendra
darbiavimas su Tarybų Są
junga, beSiremiąs savitar
pio interesų bei naudos ger
bimu, — žiūrint iš suinte
resuotųjų šalių , plačiausių

Trys Jungtinių Valstijų, majorų konferencijos nariai, paskirti Į namų komitetą, ta
riasi tarpusavyje senatiniame posėdyje, kuriame jie ragino tuojau vykdyti federalę 
laužynėms prašalinti ir naujų namų statybos programą, teikiant jai paramos iš vals
tybės iždo. Iš kairės: Newarko majoras ir tps valstijos^,A F L finansų sekretorius 
Vincent Murphy, New Yorko miesto butams autoriteto viršininkas Thomas Farrell, 

Milwaukee majoras Frank P. Zeidler.

resursų mobilizavimo taš
ko.

Savitarpio bendradarbia
vimo plėtimas

Savitarpio ekonominės Į 
pagalbos Tarybos organiza
vimas yra tolesnis žingsnis 
šia linkme. Josios uždavi
nys — vykdyti dar platesnį 
į 'Tarybą įeinančių valsty
bių ekonominį bendradar
biavimą. Lygiateisiško at
stovavimo pagrindu steigia
ma Taryba organizuoja pa
sikeitimą ūkiniu patyrimu, 
technikinę pagalbą, o taip 
pat savitarpio pagalbą ža
liava, maistu, mašinomis, 
įrengimais ir taip toliau. 
Nuo šiolei ekonominės še
šių valstybių pastangos bus 
dar glaudžiau koordinuoja
mos. Atsiras naujų gali
mumų labiau pilnam bei 
tikslingam jų resursų iš
naudojimui tautų intere
sais. Liaudies demokratijos 
šalims, nuėjusioms socialis
tinio vystymosi keliu ir 
pradedančių planingai tvar
kyti ūkį, didžiulę reikšmę 
turės galimumas savo eko
nominėje veikloje atsirem
ti Tarybų Sąjungos socia
listine'pramone bei kolekty
viniu žemės ūkiu. Kaip 
liaudies demokratijos šalių 
spauda pabrėžia, tatai ga
rantuoja valstybes, įeinan
čias į Tarybą, nuo žiauriau
sių kapitalistinį pasaulį 
sukrečiančių ekonominių 
krizių įtakos.

Tuo pačiu metu savitar
pio ekonominės pagalbos 
Taryba bus galingas įran
kis kovoje prieš visokius 
imperialistų mėginimus kiš
tis į suvereninių valstybių 
vidaus reikalus ir trukdyti 
jų ekonominį išsivystymą, 
’’i

Ekonominio smaugimo 
politika žlugs z /

' Amerikinės monopolijos, 
pripratusios prie Vakarų 
Europos politikų nuolaidu
mo bei patarnavimų, nega
li taikstytis su faktu, kad 
egzistuoja tokios valstybės 
ir vyriausybės, kurios nelai
ko galimu pasiduoti Marša
lo plano diktatui, plano, ku
ris pažeidžia šalių suvere
numą bei nacionalinės eko
nomikos interesus. Maršalo 
plano iniciatoriai bei jų 
Vakarų Europos satelitai 
jau ilgą laiką praktiškai 
boikotuoja prekybinius san
tykius su liaudies demokra
tijos šalimis ir su Tarybų 
Sąjunga. <

Galima tvirtai pasakyti, 
kad toji politika žlugo. Ga
limas daiktas, jog mėgini
mai ekonomiškai pasmaugti 
mažąsias Centrinės bei Piet
ryčių Europos šalis pasi
sektų prieškarinės Europos 
sąlygomis. Bet šiuolaikinė; 
mis sąlygomis jie negali pa- 
sisėkti. Liaudies.’ demokra
tijos šalių ekonominis ben
dradarbiavimas bei galingo
sios tarybų valstybės para
ma, suparalyžiavo 

gas pačioje jų užuomazgoje. 
Savitarpio ekonominės pa
galbos Tarybos sukūrimas 
paverčia niekais viltis pa
naudoti ekonominio spaudi
mo ginklą prieš demokrati-

Ijos bei progreso jėgas.
Savitarpio ekonominės 

pagalbos Taryba, besire
mianti tikruoju jos dalyvių 
lygiateisiškumu, yra doro 
demokratinio tarptautinio 
bendradarbiavimo politikos 
įkūnijimas.

Durys atdaros visiems
Pranešime apie savitar

pio ekonominės pagalbos 
Tarybos sukūrimą pabrėž
ta, jog ji yra atvira orga
nizacija. Prie Tarybos gali 
prisidėti ir kitos Europos 
šalys, pripažįstančios jos 
principus ir norinčios daly-

LIETUVOS KOMJAUNIMO
’ SUVAŽIAVIMAS

Vilnius. — Šių metų sausio 
pabaigoje, Vilniuje, įvyko Lie
tuvos Komjaunhno suvažiavi
mas. Suvažiavirhas suvedė res
publikos- komjaunimo organi
zacijų visuomeninės - politinės, 
ūkinės ir kultūrinės veiklos re
zultatus.

Per Tarybų valdžios metus 
Lietuvos Komjaunimas tapo 
didele jėga. Apie 15 tūkstančių 
jaunų darbininkų - komjaunuo
lių dirba pramonės Įmonėse bei 
transporte. Jų tarpe yra 6 
tūkstančiai stachanovininkų ir 
spartuolių, 236 komjaunuolių 
jaunimo brigados, Įkurtos fa
brikuose1 ir gamyklose, mėnuo 
po mėnesio viršija savo gamy
bines užduotis.

JaunU kaimo patriotų jėgo
mis valsčiuose pastatyti ir at
remontuoti 98 klubai, 70 pir
kių - skaityklų, Įkurta per 150 
sodų.

Komjaunuoliai pirmauja mo
ksle ir kultūros darbe. Jiems 
dalyvaujant respublikoje veikia
I, 675, jaunimo meninės savi
veiklos kolektyvai.

Suvažiavime komjaunuolius 
pasveikino Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumo 
pirmininkas Justas Paleckis, 
Lietuvos, Komunistų Partijos 
Centro Komiteto sekretorius 
Ozarskis, respublikos žemės 
Ūkio ministras Liaudis. 

* * >!<
JUSTAS PALECKIS APDO

VANOTAS LENINO ORDINU
Vilnius. — Už didelius nuo

pelnus Lietuvos TSR. socialisti
nėje statyboje, ryšium su pen
kiasdešimtmečiu nuo gimimo 
dienos, TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumas apdova
nojo Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininką Justą Paleckį Le
nino ordinu..

Istorinėmis lietuvių tautai 
1940 metų birželio dienomis,
J. Paleckis atsistojo Lietuvos 
Liaudies vyriausybės priešaky-
je. Nuo 1941 metų jis nuolat

zidiumo Pirmininko ir TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos Prezi
diumo Pirmininko Pavaduoto-

pastan-(jo postus.

vauti plačiame ekonominia
me bendradarbiavime su 
šalimis — steigėjomis. Tą
ją aplinkybę visas pasaulis 
sutiko su didžiuliu dėmesiu, 
nes ji atskleidžia naujas 
perspektyvas, ir tvirtos tai
kos bei doro tarptautinio 
bendradarbiavimo gynėjuo
se sukelia naujas viltis.

Savitarpio ekonominės 
pagalbos Tarybos sukūri
mas — labai didelės tarp
tautinės ekonominės bei po
litinės reikšmės faktas. Jis 
byloja apie nenukrypstamą 
demokratijos ir socializmo 
jėgų, kovojančių dėl tautų 
taikingo vystymosi ir gero
vės, dėl jų ekonominio su
klestėjimo bei politinės ne
priklausomybės, sustiprėji
mą ir konsolidavimą.

Lietuvos Žinios

užima atsakingus Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Pre

ATGIMUSIOJE KLAIPĖDOJE
Klaipėda. — Sausio 28 dieną 

sukako ketveri metai nuo tos 
dienos, kai Tarybinė Armija 
išvadavo lietuvišką miestą ir 
uostą Klaipėdą iš vokiškųjų fa
šistinių grobikų. Sukaktuvių 
dieną klaipėdiečiai suyedė savo 
kuriamojo darbo rezultatus. 
Tarybinių žmonių valia atsta
tytos stambios Įmonės, pasie
kusios savo prieškarinio galin
gumo. Iškilo iš griuvėsių jūros 
prekybos uostas, šiuo metu uo
sto mechanizavimas žymiai 
viršija prieškarinį^

Mieste kas trečias žmogus 
mokosi. Pet Tarybų valdžios 
metus atidaryta daugiau kaip 
10 gimnazijų ir pradinių moky
klų, mokytoji] seminarijų, mo
kytojų institutas, žemės ūkio 
ir žuvies technikumai, jūrinin
kystės mokykla, muzikos mo
kykla, jungų mokykla. Mieste 
veikia du teatrai, 19 'klubų, ki- 
noteatrai. 
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URMO PREKYBOS 
PRAPLĖTIMAS

I

Vilnius. — Greta kitų tary
binių respublikų Lietuvos TSR 
šiemet dalyvavo pirmoje visps 
Rusijos urmo mugėje Lenin
grado mieste. Mugės apyvarta 
sudarė 2.5 milijardo rublių. 
Lietuvai mugėje atstovavo dau
gelis respublikos prekybinių or
ganizacijų.. “Trikotažo” ir 
“Kotton” fabrikų šilko dirbi
niams mugėje buvo didelė pa
klausa.

Lietuvos vartotojų sąjunga 
ir urmo prekybos organizacija 
“Optpromotorg” įsigijo mugėje 
įvairių ūkinių prekių už keletą 
dešimčių piilijonų rublių, šios 
prekės perduotos Lietuvos mie
stų ir kaimų parduotuvėms.

Artimiausiu laiku Vilniuje 
taip pat bus suorganizuota Ur
monų mugė. Lietuvos prekiau
jančios organizacijos, pramo
ninės Įmonės ir gamybinė ko? 
operacija pasirodys mugėje su 
dideliu kiekiu pramoninių pre
kių, galanterijos, vilnos, siu
vinių ir žemės ūkio produktų. 
Rusijos Federacija, Baltarusi
ja, Latvija ir Estija yra pa
kviestos dalyvauti Urmonų 
mugėje.

Rašo B.
1. Sunkiosios Pramones 
Galios Augimas

Tarybų Sąjungos sunkio
ji pramonė—tarybinės liau
dies pasididžiavimas. Ji bu
vo sukurta daugelio milijo
nų žmonių atkaklaus ’ir 
ryžtingo darbo dėka per re
kordiniai trumpą laiką — 
per 10-15 metų. Prieš ant
rąjį pasaulinį karą TSRS 
sunkioji pramonė pagal ga
mybinį pajėgumą užėmė 
vieną pirmųjų vietų pasau
lyje. Pagal metalo lydymą
— antrą vietą Europoj, pa
gal mašinų gamybą —ant
rą vietą pasaulyje ir pirmą 
vietą Europoj, pagal bend
rą sunkiosios pramonės 
produkcijos išdirbį — pir
mą vietą Europoj ir antrą 
vietą pasaulyje.

Karas padarė tarybinei 
sunkiajai pramonei milži
nišką žalą, ypač metalurgi
jai ir anglies pramonei. Bet 
štai praėjo treji pokariniai 
metai, ir TSRS sunkioji 
pramonė ne tik atkūrė sa
vo praeities pajėgumą, bet 
ir žymiai pralenkė jį. Da
bar Tarybų Sąjunga užima 
pirmą vietą Europoje pagal 
visas svarbiausias sunkio
sios pramones produkcijos 
rūšis: kurą, metalą, mašinų 
gamybą, chemijos pramonę 
ir k.k.

Stambiu laimėjimu 1948 
metais yra prieškarinio 
metalų gamybos bei kuro 
gavimo lygio pasiekimas 
bei viršijimas. Prisiminsi
me, jog visa Pietinė TSRS 
metalurgija, duodavusi ša
liai daugiau nęgu pusę juo
dųjų metalų, ir Donbasas, 
duodavęs pusę viso iškasi
mo anglies — buvo visiškai 
vokiečių sugriauti. Trejų 
metų atkaklaus darbd ir di
džiulių kapitalo investicijų 
išdavoje, prikelti iš griuvė
sių ir pelenų dešimtys ga
lingų gamyklų, šimtai šach
tų. Tik per vienerius metus 
plieno gamyba išaugo 28 
procentais, anglies kasimas
— 14 procentų, naftos ga
vimas — 13 procentų.

Per trejus pokarinius 
metus, palyginti su 1945 
metais, ketaus lydymas pa
kilo beveik 56 procentais, 
plieno lydymas — 52 pro
centais, valcuoto metalo — 
66 procentais.

Tokio milžiniško meta
lurgijos pakilimo nepažino
jo nei viena šalis pasauly
je. Aštuonerių metų reikė
jo, kad būtų atkurtas prieš
karinis metalo gamybos ly
gis po pirmojo pasaulinio 
karo. Trejų metų pasirodė 
užtekus, kad būtų atkurta 
tarybinė metalurgija po 
kur kas sunkesnio ir la
biau nuniokojusio mūsų ša
lį 1941 - 1945 m.m. karo..
2. Atkūrimo ir Techniškos 
Rekonstrukcijos Derinys

Tarybinių žmųnių didvy
riškomis pastangomis TS
RS sunkioji pramonė atku
riama sparčiausiais tem
pais, nes“be jos būtų neį
manoma nustatytai^ Armi
nais atkurti kitų liaudies 
ūkio šakų. Itin svarbią 
reikšmę turi mašinų gamy
bos atkūrimas bei išvysty
mas. Visoms liaudies ūkio 
šakoms reikalingos maši
nos, įrengimas in, kas kart 
vis augančiais' kiekiais. To
dėl 1948 metais, lygiai kaip 
ir 1946 - 1947 metais, ma
šinų gamyba ypač intensy
viai augo, prie ko prisidėjo 
karinės pramonės pajėgu-
3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketvirt., Kovo 3, 1949
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Braginskis.
mų išnaudojimas. Mašinų 
leidimas TSR Sąjungoje žy
miai pralenkė prieškarinį 
lygį, ir tai yra viena ba“ 
grindinių priežasčių spar
čių pokarinio viso liaudies 
ūkio kilimo tempų. Milži
niška mašinų. srovė, nu
kreipta į kuro pramonę, 
metalurgiją, statybinių me
džiagų gamyba, prisidėjo 
prie spartesnio atkūrimo 
visų šakų, turinčių lemia
mą reikšmę liaudies ūkiui. 
Žemės ūkis 1948 metais ga
vo trigubai daugiau trakto
rių ir dvigubai daugiau au
tomobilių bei žemės ūkio 
mašinų, negu ikikariniais 
metais. Dėl to pavyko pa
siekti ikikarinį duoninių 
kultūrų surinkime lygį ir 
žymiai išplėsti pasėlių plo
tus. Statybininkai gavo iš 
mašinų gamybos kelft kar
tus daugiau mašinų, negu 
prieškariniais 1940 metais. 
Šiuolaikinių mechaniz m ų 
gausumas anglies šachto-* 
se, statybos objektuose, 
durpynuose ir miško pra
monėje, sunkių darbų me
chanizavimas ir technikinis 
darbo apginklavimas dabar 
taip pat aukštesnis, negut 
iki karo. Todėl aukštesnis 
ir pramonės darbininkų 
darbo našumas, kuris tik 
per 1948 metus išaugo 15 
procentų ir' prašoko ikika
rinį lygį.

Per trejus metus maši
nų, mechanizuojančių ir 
palengvinančių žmonių dar
bą ir buitį, gamyba išaugo 
keletą kartų. Antai, elekt
ros motorų gamyba išaugo 
daugiau, negu pusantro 
kąrto, traktorių — daugiau 
negu " dvigubai, lengvųjų 
automobilių — daugiau ne
gu dvigubai, audimo stak
lių, — 7*8%.

Tokiu būdu, galingo ma
šinų gamybos išvystymo 
dėka, pavyko ne tik atkurti 
ūkį, bet ir pakelti jį į aukš
tesnį technikinio išvystymo 
laipsnį. TSRS dar niekuo
met nėra turėjusi tokios 
galingos metalurgijos, to
kios įvairios ir įsišakoju- 
sios kuro, pramonės, tokios 
galingos ir visapusiškai iš; 
vystytos mašinų gamybos, 
kurią* ji turi dabar. Per 
trejus pokarinio penkmečio 
metus TSR Sąjungoje pa
leista darban apie 4 tūks
tančius įmonių. Bet taryb. 
žmonės laiko, jog nepaisant 
pasiektųjų laimėjimų, rei
kia dar aukščiau kelti sun
kiąją pramonę ir ypač ma
šinų gamybą, kadangi teks 
pilnutinai m e c h a n izuoti 
darbo procesus, pašalinti 
sunkų rankų darbą, visoke
riopai automatizuoti ga
mybą. Visuotinis naujosios 
technikos įdiegimas ir toles-' 
nis darbo mechanizavimas 
lieka svarbiausiais uždavi
niais ateičiai.
3. Naujoji Technika ir 
Perspektyviniai Uždaviniai

1948‘metų būdingiausia 
savybė yra ne tik sunkio
sios pramonės,'produkcijos 
augimas, bet ir naujų ga
mybų bei gaminių. įsavini
mas. Čionai galinga priskir
ti galingas ir sunkiąsias 
stakles, kranus, kūjus, pre
sus, aukšto našumo statyr 
binius mechanizmus, įvai
rius aparatus ' bei prietai
sus.* Įsavinti taip pat prie
šakiniai. technologiniai ir 
gamybiniai procesai. '

• (Tąsa 4-me push)
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Leyas Tolstojus KAZOKAI
Kaukazo Apysaka

Lletuvių kalbon 
vertč 

V. Jocaltis
-35— 1-21-49

(Tąsa)
visas platusis pasaulis; visa prigimtis 
įspaudžia į mano sielą tą meilę ir sako: 
mylėk. Aš myliu, ją ne protu, ne vaizduo
te, o visa savo esybe. Mylėdamas ją, aš 
jaučiuosi' esąs neatskiriama viso plačio
jo laimingo pasaulio dalelė. Anksčiau aš 
rašiau apie naujus savo įsitikinimus, su
sidarytus savo vienišame gyvenime; bet 
niekas negali žinoti, kiek aš padėjau 
vargo, kol juos susidariau, su kokiu 
džiaugsmu įsisąmoninau juos ir pama
čiau naują, atvirą gyvenimo kelią. Man 

nieko nebuvo brangiau už tuos įsitiki
nimus ... Bet... atėjo meilė, ir jų jau 
nebėra, ir negaila jau jų! Net suprasti 
man sunku, kad aš galėjau branginti 

' tokią vienpusišką, šaltą, protaujančią 
nuotaiką. Atėjo grožis ir dulkėmis pa
vertė visą mano egiptišką vidujį gyve
nimo darbą. Ir nė kiek negaila viso to, 
kas žuvo! Pasiaukojimas — vis tai nie
kai, nesąmonė. Vis tai tik ’ išdidumas, 
priebėga nuo pelnytos nelaimės, gelbėji
masis* nuo pavydo dėl svetimos laimės. 
Gyventi dėl kitų, daryti gera! Kuriam 
galui? kai savo širdy aš trokštu meilės 
vien tik sau ir težinau vieną geismą — 
.mylėti ją ir gyventi su ja jos gyvenimu. 
Ne kitiems, ne Lukaškai aš dabar gei
džiu laimės. Aš nemyliu dabar tų kitų. 
Pirmiau aš būčiau sau pasakęs, jog tai 
nedora. Būčiau besikankinąs klausimais: 
kas bus su ja, su manim, su Lukaška? 
Dabar man vistiek. Aš gyvenu ne pats 
sau vienas, bet yra kažkas stipresnis už 
mane, man vadovaująs. Aš kankinuos, 
bet anksčiau aš buvau miręs, o tik da
bar gyvenu. Dar šiandien aš nueisiu pas - 
juos ir viską jai pasakysiu.”

XXXIV
Parašęs tą laišką, Oleninas vėlai va

kare nuėjo pas šeimininkus. Senė sėdėjo 
ant suolo, užkrosny, ir vyniojo kokonus. 
Marjana vienplaukė siuvo prie žvakės. 
Pamačiusi Oleniną, ji pašoko, pačiupo 
skarelę ir nuėjo prie krosnies.

— Kur tu, pasėdėk su mumis, Mar- 
januška, — tarė motina.

— Ne, aš vienplaukė. — Ir ji užšoko 
ant krosnies. Oleninas matė tiktai jos 
kelį ir liekną nuleistą koją. Jis vaišino 
senę arbata. Senė pavaišino svečią kai- 
maku, kurio atnešti siuntė Marjaną., 
Bet, pastačiusi lėkštę ant stalo, Marja
na vėl užšoko ant krosnies, ir Oleninas 
jautė tiktai jos akis. Jie įsišneko apie 
ūkiškus reikalus. Bobulė Ulita įsisma
gino, ją pagavo vaišingumo entuziaz
mas. Ji atnešė Oleninui mirkytų vynuo
gių, sklindį su vynuogėmis, geriausio 
vyno ir savo paprastu, kaimišku, šiurkš
čiu ir išdidžiu vaišingumu, kurs įprastas 
žmonėms, fiziniu darbu pelnantiems sau 
duoną, ėmėsi vaišinti Oleniną. Senė, ku
ri pradžioj taip nustebino Oleniną savo 
šiurkštumu, dabar dažnai jaudino jį savo 
paprastu švelnumu santykiuose su duk
teria.

— Nėra ko dievą rūstinti, mielasis! 
Visko turime, ačiū dievui, ir čichirio 
prisisunkėm, ir mėsų prisisūdėm, ir vy
no parduosim trejetą statinių, ir -pa
tiems liks išgerti. Tu neišeik taip greit, 
palūkėk, dar pauliosime drauge per ves
tuves.

— O kada vestuvės? — paklausė Ole
ninas, jausdamas, kaip kraujas staiga 
mušė jam į veidį ir širdis nelygiai ir 
skausmingai ėmė plakti.

Užkrosnyje subruzdo ir pasigirdo 
lukštenant saulažoles.

— Tai, rodos, reikėtų kitą savaitę'iš
kelti. Mes pasiruošę, — atsakė senė pa- 

t prastai ir ramiai, lyg Olenino nėra ir ne
buvo pasauly. — Aš visko Marjanai 
priruošiau ir prigaminau. Mes gerai iš
leisim. Bet *§tai truputį ne viskas tvar
koj. Mūsų Lukaška kažko labai ėmė ūž
ti. Visiškai įsismagino! Dūksta! Andai 
buvo parjojęs vienas kazokas iš šimti
nės, pasakojo, Lukaška jodinėjęs Noga- 
jun.

, — Kad kartais neįkliūtų.
—*Ir aš sakau: tu, Lukaška, nesiau- 

tėk! Na, žinoma, vaikinas jaunas, šėlio- 
jasi. Bet viskam yra savo laikas, 
atmušei, pavogei, abreką nušovei,
vyras! Tai ir gyventųjų sau ramiai. O 

.dabar visai jau nedora.
— Ir aš jį porą kartų mačiau būryje, 

jis vis goria. Dar arklį pardavė, — tarė

Oleninas ir atsigręžė į krosnį.
Didelės juodos akys žibėjo jam rūsčiai 

ir nedraugiškai. Jis susigėdo žodžių, ku
riuos pasakė.

'— Tai kas! Jis niekam blogo nedaro, 
—; staiga tarė Marjana. — Už savo pini
gus geria, — ir, žemyn nuleidusi kojas,' 
nušoko nuo krosnies ir išėjo, smarkiai 
trinktelėjusi durimis.

Oleninas sekė ją akimis, kol, ji buvo* 
troboje; paskui žiūrėjo į duris, laukė ir 
nieko nesuprato, ką jam sakė bobulė 
Ulita. Po kelių minučių įėjo svečių: se-^ 
nis, bobulės Ulitos brolis su dėde Jeroš- 
ka, ir paskui juos Marjanka su Ustenka.

— Labas vakaras, —• sucypė Ustenka.
— Vis linksminies? — šnekino. Ustenka 
Oleniną.

— Taip, linksminuos, — atsakė jis, ir 
jam kažkodėl pasidarė gėda ir nesmagu.

Jis norėjo išeiti ir negalėjo. Tylėti 
jam atrodė taip pat negalima. Senis jam 
pagelbėjo: jis pasiūlė išgerti, ir jiedu iš
gėrė. Paskui Oleninas gėrė su Jeroška. 
Paskui dar su kitu kazoku. Paskui vėl 
su Jeroška. Ir juo daugiau Oleninas gė
rė, juo sunkiau darėlt jo sieloje. Bet se
niai įsismagino. Abi merginos sulipo ant 
krosnies ir žiūrėdamos į juos kuždėjosi, 
o jie gėrė ligi vakaro. Oleninas nieko 
nekalbėjo ir gėrė daugiau už visus. Ka
zokai kažko šūkavo. Senė varė juos lauk 
ir nedavė daugiau čichirio. Merginos 
juokėsi iš dėdės Jeroškos, ir jau buvę 
dešimta valanda, kai visi išėjo į priebu
tį. Seniai patys pasisiūlė eisią nakties 
baigti pas Oleniną. Ustenka išbėgo na
mo. Jeroška nusivedė kazoką pas Vaniu- 
šą. Senė išėjo trobelės tvarkyti, Marja
na liko vieno troboje. Oleninas jautėsi 
budrus ir tvirtas, lyg tik dabar būtų at
sikėlęs. Jis viską įsidėmėjo ir, palydėjęs 
senius, sugrįžo į trobą: Marjana 'rengėsi 
gulti. Jis priėjo prie jos, norėjo jai ką 
pasakyti, bet jo balsas nutrūko. Ji atsi
sėdo lovoje, parietusi po savim kojas, pa
sitraukė nuo jo į patį kampą ir be žado, 
išgąsdintu laukiniu žvilgsniu žiūrėjo į 
jį. Ji, matyt, jo bijojo. Oleninas tai jau
tė. Jam pasidarė gaila savęs ir drovu ir 
kartu jam buvo išdidžiai malonu, kad 
sužadina jai nors tokį jausmą.

— Marjana! — tarė jis. — Nejaugi 
tu niekuomet manęs nepasigailėsi? 
nemoku pasakyt, kaip tave myliu.

Ji pasitraukė dar toliau.
— Mat, ką vynas daro. Nieko tu 

sulauksi.
— Ne, ne vynas. Neik už Lukaškos. 

Aš vesiu ta Ve. “Ką čia dabar, aš kalbu?
— pamanė jis, betardamas tuos žodžius.
— Ar pasakysiu aš tą patį rytoj ? Pasa
kysiu, tikriausiai pasakysiu ir dabar pa
kartosiu,” atsakė jam vidaus balsas.

' — Ar tekėsi už manęs?
Ji rimtai pasižiūrėjo į jį, ir jos išgąs

tis tarytum išnyko.
—- Marjana! aš proto neteksiu. Aš lyg 

nesavas. Ką. tu liepsi, tą padarysiu. — 
Ir beprotiškai švelnūs žodžiai jam liejosi 
savaime.

—Na ką čia niekus mali, ~ nutraukė 
ji jo kalbą, staiga nutvėrusi jį už ran
kos, kurią jie tiesė į ją. Bet ji nestūmė 
jo, rankos, o stipriai suspaudė savo tvir
tomis, šiurkščiomis rankomis. — Bene 
ponai veda prasčiokes? Eik sau!

— Bet ar tekėsi? Aš viską...
— O kur Lukašką dėsim? — tarė ji s 

juokdamos.
Jis ištraukė iš jos savo ranką, kurią ; 

ji vis tebelaikė, ir stipriai apkabino jos 
jauną stuomenį. Bet ji lyg stirna liuok- 
terėj, nušoko basomis kojomis nuo lovos 
ir išbėgo į priebutį. Oleninas atsipeikėjo 
ir pats savęs pasibaisėjo. Jis vėl pats 
sau pasirodė neapsakomai šlykštus, paly
ginus su ja. Bet ne truputėlio jiesigfau- 
dindamas dėl savo žodžių, jis išėjo namo 
ir, nepažvelgęs į gėrusius pas jį senius, 
atsigulė ir užmigo taip kietai, kaip jau 
seniai nebuvo miegojęs.

XXXV
Rytojaus dieną Buvo šventė; -Vakare 

visi gyventojai, švitėdami šventadieniš
kais drabužiais besileidžiančios 'saulės 
spinduliuose, išėjo į gatvę. Vyno buvo 
prisunkta daugiau, nei visuomet. Žmo
nės buvo laisvi nuo darbų. Kazokai po 
mėnesio rengėsi į žygį, ir daugelis šeimų 
ruošė vestuves.

(Bus daugiau)

General Electric Co. prezidentas Charles E. Wilson 
ir jo personalo direktorius (kairėj) liudijo senatiniam 
darbo komitetui kaip jie labai myli Taft-Hartley aktą. 
Tačiau juodu iškrypdė iš temos pasipynęs United Elec
trical, Radio & Machine Workers (CIO) laikraštis, 
raginantis darbininkus siųsti telegramas kongresma- 

nams, kad jie atšauktu tą bilių aktą.

Sekretoriatas Nušovė Žvirblį
(Feljetonas)

žvirblis prieš vanagą. Ir jeigu 
ALT sekretorius būtų dasikvo- 
šėjęs pirmiau už kitus pasvei
kinti 'būsiantį Anglijos karalių, 
ateinant jam į šį pasaulį, pa
linkėdamas užaugti į didelį ir 
nedurną vyrą, ir tapti galingu 
Anglijos imperijos valdonu, tą
ja proga išdėstant lietuviškų 
pro-nacių kenčiamus sopulius 
dėl netekimo dvarų ir poniškų 
teisių, ir paprašant jo karališ
kos didybės, užimant Anglijos 
karalystės sostą, prisiminti lie
tuviškus pro-nacius, einančius 
kryžiaus keliais ir klumpančius 
po Lietuvos vadavimo našta, 
paprašant, kad, progai pasitai
kius, atimtų Lietuvą iš tnųži- 
kų ir atiduotų lietuviškiem pro- 
naciam, paskiriant L. šimutį 
prezidentu, o dr. Grigaitį mi- 
nisterių pirmininku, — jei se
kretoriatas šituom reikalu ne
būtų prašovęs pro šalį, tai su 
lengvu atsidusimu galėtume 
pasakyt, kad Lietuvos vadavi
mas įvestas į teisingą kelią, 
kuriuomi einant, Lietuva pro- 
naciam taip užtikrinta, kaip 
šventam tėvui dangaus kara-

Amerikos Lietuvių Tarybos 
sekretoriatas, sveikindamas H. 
S. Trumaną jo inauguracijos 
į prezidentą proga, manė nu
šauti erelį, bet tikrenybėje, tai 
nušovė žvirblį, šitas ALT se
kretoriato žygis, yra lygus ti- 

' Rinčiųjų žmonių užsispyrimui, 
kurie visą amžių meldžiasi, 
prašo, bet nieko neišmeldžia ir 
neišprašo, tačiau melstis 'ir 
prašyti nepaliauja iki pabaigai 
savo negiliukingo gyvenimo.

Jeigu šitas sveikinimas, pri
minimas ir prašymas užtarimo 
lietuviškiem pro-naciam Wash
ingtone nesiektų didesnio skai
čiaus kaip vieno tuzino, tai 
būtų galima palaukti ir pažiū
rėti, kokią naudą tie sveikini
mai pro-naciam atneš. Bet ka
dangi sveikinimais, prašymais, 
priminimais Lietuvos bylos ir 
raginimais tuo reikalu veikti

I Washingtonas jau užverstas iki 
,<pat kreigui, ir iš to jokių re
zultatų negauta, tai laikymasis 
įsikibus į Washingtono skver
nus, nėra niekas daugiau, kaip 
sekretoriato trumparegystė. 
Tartum Washingtonas būtų 
kraštu pasaulio, už kurio toli- i Tiesa, šitas kelias atro- ’ -1 *11 11 v J • 1 • • •
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CHTCACOS ŽINIOS
JUODAIČIO LAIDOTUVĖS

Trijų Vilniečių Palaikai 
Greta Vienas Kito 
Laisvose Kapinėse

Fredas Abekas, Juozas Sa
kalas, Jonas Juodaitis — trys 
žymieji dienraščio Vilnies šei
mos nariai. Per daug, daug 
metų progresyviai lietuviai 
prisimins šiuos vyrus ir jų 
nuveiktus darbus ir lankys jų 
kapus Chicagos lietuvių Lais
vose Kapinėse, šalę pirmųjų 
dviejų kapo šeštadienį supy- 
lėm naują—Jono Juodaičio. 
. Tragiška’ mirtis Jono Juo
daičio, kaip ir pirmųjų dviejų 
vilniečių, skaudžiai sukrėtė vi
są progresyvę lietuvių išeiviją. 
Dėl to į jo laidotuves susirin
ko tiek daug žmonių, kiek re
tai tenka matyti.

• Išlydint velionio palaikus iš 
Ridiko koplyčios tik maža da
lis tegalėjo tilpti viduje, šer
menines apeigas tvarkė jau
nas veteranas Vytautas Jot- 
ka. Pri(> karsto liūdesio dai
nas sudainavo Aido ir LKM 
chorai ir duetas — Kenstavi- 
čienė ir Abekienė. Kalbą pa
sakė L. Prūseika.. z

Kelyje į kapus išsirikiavo 
virš mylios ilgio eilė automo
bilių. Prie kapo trumpą kal
bą pasakė M, Zaldokas. LKM 
Choras ir virš minėtas, duetas 
sudainavo dar po vieną liū
desio dainą. Atsisveikinome 
su mylimu draugu ant visados 
ir grįžome į Vilnies svetainę 
dar kartą pareikšti simpatiją 
ir gilią užuojautą šeimai ir ar
timiesiems.

Sumanymas po laidotuvių 
susirinkti vienon vieton ir už
kąsti sanvįčių su karšta kava, 
kilo pas artimus Juodaičių 
šeimos draugus ir įvykdytas 
su pilnu jos pritarimu. Su
grįžus ir beužkandžiaujant, 
V. Andrulis trumpai apibūdi
no velionio Juodaičio gyveni
mą ir nurodė, kaip tinkamiau
siai galima pagerbti jo šviesią

išėjo
Har-

kada Jonas anksti ryte 
į darbą International 
vester įmonėje, bet nei darba
vietės nepasiekė, nei namo be
grįžo. Ką Jonas mąstė, ką 
galvojo paskutinėm valan
dom, kaip jį ištiko tragiška 
mirtis — liks amžinai neišaiš
kinta. -

Lygiai po Jketurių savaičių 
nuo sausio 24-tos dienos, tai 
Vra, vasario 21 d., jo lavonas 
pastebėtas Chicagos upėje 
prie 35-tos Crawford gat.

Gaila netekus tokio bran
gaus ir visa širdžia darbinin
kų judėjimui atsidavusio drau
go. Bet dar gailiau likusios 
šeimos. Tačiau turėsime per
gyventi tą skaudžią tragedi
ją ir tęsti velionio Jono ne
pabaigtą darbą tolyn.

Tėvelis.

SUNKIOJI PRAMONĖ IR 
JOS VAIDMUO POKARI
NIAME TARYB. ŠALIES 

PAKILIME
(Tąsa nuo 8-čio dus J J

TSRS sunkioji pramonė 
sprendžia ne tik šios dienos 
uždavinius, ne tik tenkina 
einamojo momento porei
kius, bet sprendžia taip pat 
perspektyvinius uždavinius. 
Naujų kompleksiniai išvys
tytų sunkiosios pramonės 
bazių statyba Rytuose, la-^ 
biaū racionalinė gamybos 
dislokacija, milžiniškų hid
roelektrinių statyba, stam
biųjų mašinų statybai, že
mės ūkiui bei pramonei ga
mybos išvystymas, naujų 
tipų mašinų sukūrimas di
džiuliams miško želdinimo 
ir irigacijos darbams įgy
vendinti — visa tai byloja 
galingą naujos tarybinės 
technikos žengimą į priekį, 
jos sustiprėjusį vaidmenį 
realizuojant perspektyvi
nius tarybų valstybės už
davinius.

atminų — tai vykdant jo ide-1 Kapitalinės statybos 
n 1 yy n ri’/Af Ir i 11 O z Tlr/lzOVl/i'ZlIl __ -
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mesnių kelių nėra.
Jeigu ALT sekretoriatas bū

tų veikęs apdairiau, nepražiop
sojęs pro-načiąm palankių pro
gų, tai iki šioliai, jeigu ne visą 
Lietuvą, tai nors tokio didumo 
sklypą turėtume atkariavę, ku
rio užtektų apgyvendinimui, 
jeigu ne visų pro-nacių, tai 
nors Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto, jog nereikė
tų trankytis po svetimas vals
tybes, nerandant sau vietos, 
kaip užkeiktai dūšiai. Jau labai 
laikas suprasti, kad jeigu per 
eilę metų trepsėjimas, drebėji
mas ir, verksmai Washingtone 
niekur nenuvedė, tai reikia su
kti kitais keliaiš, einančiais, 
pro Washingtona į geriau už
tikrintus pasisekimus.

Bet ALT sekretoriatas dėlei 
savo žlibumo toliau Washing
tono nemato. Lyg užsispyrėlis 
ožys, pliekia į pasirinktą cielių, 
pakol ragai susiplūšuoja.- Tik 
jūs pamislykite, broliai pro-na- 
ciai, koks didėlis būtų laimėji
mas, jeigu mūsų sekretoriatas 
būtų, susikvošėjęs pasveikinti 
Anglijos princą Karlą Pilypą 
Artūrą Jurgį jo gimimo proga. 
Nenoriu jus gąsdinti, bet pats 
jaučiu, kad šitas sekretoriato 
pražiopso j imas , užkirto 
paskutinę progą 
Lietuvos.

Mūsų Pauliaus 
tūkstantį kartų
pro-nacių bylos sprendimą pa
vesti karaliui, negu preziden
tui. Kiek/.galima tikėtis pešti 
iš prezidento, kuomet jo neka
rūnuota galva ir prezidentavi
mo perminąs, aprubežiuotas ke
turių metų, laikotarpiu? Taigi, 
iš prezidento negalima tiek ti
kėtis, kiek iš karaliaus, kuris 
dėvi galybės simbolį — kara
lišką karūną ir pasilieka soste, 
pakol kas neužmuša, arba “sa
vo” smerčiu nenumiršta. Kas 
nėra politinis aklys, nesigin
čys, kad prezidentas prieš ka; 
ralių reiškia ne daugiau, kaip

mum
atkariavimui

supratimu, 
praktiškiau

do ilgokas, bet užtikrinantis 
pasiekimui tikslo.

Kas gi nežino, kąd kiekvie
nas karalius, žengdamas į sos
tą, stengiasi pasirodyt vertu 
dievo pašaukimo valdyt valsty-. 
bę ir nesigaili savo malonių ir 
brangių dovanų tiem, iš kurių 
tikisi paramos jo viešpatavi
mui? Nėra reikalo nei pridėti,, 
kad Anglijos keturvardis kara
lius; maudamasis karališką ka
rūną ant galvos, pirmiausiai 
prisimins tuos, kurie pirmuti
niai jį prisiminė ir pasveikino 
jo gimimo proga. Negali būt 
jokios abejonės, kad pirmiau
siai pasveikinusiem, teks jo 
majestoto karališka padėka ir 
patenkinimas sveikintojų pra
šymo su dideliu priedu. Aišku, 
kaip diena, karalius būtų at-, 
kariavęs Lietuvą nuo lietuvių 
ir atidavęs Amerikos Lietuvių 
Tarybai.

I Reikia žinoti, kad būsian
čiam Anglijos karaliui užvaja- 
voti Lietuvą, būtų buvę daug 
lengviau, ne kaip ALT surink
ti šimtas tūkstančių dolerių 
Lietuvos vadavimui. Viskas, ko 
būtų reikėję, tai pasiųst kara
lišką gvardiją Lietuvon, su 
prisakymu gerai išvaščiūgoti 
lietuviškiem mužikam kailį ir 
prigrasinti, kad daugiau ne
drįstų priešintis savo ponam.

Šitokį procesą atlikus, vaina 
būtų buvus baigia didžįausiu 
pro-naciam laimėjimu.. -Bet su
daužyto, puodo nesu-klijuosi. 
Retai pasitaikančios progos 
pražiopsojimu ALT. sekretoria
tais paleido iš saujos auksinę 
paukštę, kurios daugiau nepa
gaus, pakol paskutinis prt-na- 
cis, nukeliaus pas Abraomą.

Paulius.

alus ir troškimus.' Užkandžių/ 
lėšų padengimui paprašė su
mesti kas kiek liuosnoriai tam" 
tikslui skiria, o jei atliks ap
mokėjus lėšas — paaukoti gy
nimui civilių teisių. Sudėta 
arti šimtas dolerių. 

» /
Vengiame Bereikalingų Kalbų

Jonas Juodaitis mirė tragiš
ka mirtim. Asmeniškos nuo
mones ir įvairios “teorijos” 
bei spėliojimai dabar ne tik 
nieko gero negali atnešti, bet 
pasiekusios šeimą dar daugiau 
įskaudina jau ir be to skau
džiai nukentėjusias* žmoną, 
dukteris ir artimuosius.

Savo kalbose prisilaikykime 
sekamų faktų, kurie valdžios, 
tyrinėtojų yra pripažinti ofi
cialiais . *

Cook apskrities \ koronerio 
d žiūrė ir daktarai pasirašė 
ant certifikato kad Jonas 
Juodaitis mirė nuo nežinomuos 
priežasties. Mirtis įvyko ' 24 
dieną sausio, tai yra tą dieną,

už
mojis ir naujų pajėgumų 
sukūlimas pareikalavo pa
spartinti ne tik mašinų ga
mybos išvystymo tempus, 
bet ir miško bei statybinių 
medžiagų gamybos tempus. 
Čia pasiekta lemiamų lai
mėjimų; 1948 metais staty
binių medžiagų leidimas vi
sumoje prašoko prieškarinį 
lygį 30 procentų, o išveži
mas , dirbamos medienos 
(kuri eina svarbiausia sta
tybos reikalams)—33 proc. 

1948 metai — persilauži
mo metai tarybinės ekono
mikos išvystyme. Peržen
gusi ikikarinę ribą, TSRS 
sunkioji pramonė dabar 
sprendžia liaudies ūkio at
kūrimo baigimo uždavinius, 
stengiantis užtikrinti nau
ją galingą pakilimą, kuris 
pralenktų savo mastais vi
sa tai, kas buvo pasiekta 
iki šiol.

Liquor License 
Pranešimai

A. B. C. Board jąu 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 legališkar atlieka laisnių pa
skelbimus du kartu dienraštyje ir du kartu savaitrašty
je ir išduoda valdžiai liudijimus (affidavits), jog*skel
bimai būna legališkai atlikti. KAINA TIK $3.00.

Aplaikę laisnius tuojjau kreipkitės į Laisvės. Adminis
traciją, 427 Lorimer'St., Brooklyn, N. Y. Arba išpįldy- 
kite žemiau paduotą formą, iškirpkite ir prisiųSkite^ Lai
svei. •

License 'No__________
Vardas taip kaip ant License

(trade name—biznio vardas, jei yra)

New Delhi, Indija. —An
glų dominijos (Anglijos im
perijos nariai) žadėję deši
niąją! Burmos valdžiai pa
ramą kare prieš sukilelius- 
partižanus.

Antrašas: 2____ _____ T___'_______ ___ ___________
P. S. Mes atliekame tiktai KINGS COUNTY skelbi- I 

mus, iš kitų Counties nepriimame, nes turi būt paskelbta 
tik toje Countyje kurioje randąsį biznis. Kitaip nelega- 4 
liška. ’ . ’ \
—-------- ------------------- ----------- ----------— -------t.—-—■■   —---------- -- —t., jk
4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Ketvirt., Kovo 3, 1949 ■'
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Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, {vairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme- 
riys už griežtai žemas kainas.

TELEPHONE
STAGG 2-5043

t

t
C 
■

LIZ- 
visa

v

ge-
savo

pa-

>

RES. TEL.*
HY. 7-3631

zacijų >■ nerengti nieko tą 
Kam, A. Deltuva, H. Balsys 
Žemaitis. (51-52)

O1S2M

kalus, o po to turėti prakal
bas.
nariai
kiek anksčiau — 7:30, o pur
blika į prakalbas nuo 8 :30 ar
ba ir anksčiau. Prakalbos 
įvyks Lietuvių Svetainėj, 6835 
Superior Ave.

5 pusi.—Laisvė (Libert^, Lith. Daily)-Ketvjrt., Kovo 3,

atsi- 
'atva-

Worcester, Mass.

jų lankosi į susirinkimus. Tad 
iš kur tiek balsų už juos at
sirado — Karpiui ir jo ben
drams naujas galvosūkis.

• Žinių Rinkėjas.

dalyvaukite 
turėsime .svarbių reikalų 
prie progb.s, nepamirškime 
narių atsivesti, -r M. K.

J. žebrys gavo 
o P. Ne m u ra virš

Taigi visi palaipinės 
kviečiami atsilankyti

mas, c. s. J. (kas reiškia obla- 
tas Juozapo).

Ič vakaro programa 
Buvo daini-

New Yorko Suzana 
Ji gerai dainavo ir

lietuviška parapija 
31-mą Lietuvos “ne

ri ieną šio 
ryte turėjo 
ir prakalbą

J. J. Kaškiaučius, M. D
580 Summer Avenuę, 

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

t>('

Vielinė 
šventė 
priklausomybes” 
mėnesio 20-tą. 
spcciales *niši«*s 
bažnyčioj, o.
School auditorijoj.

Mišias ir “pamokslą“ 
dė tūlas neseniai atvyl

Jis balsą turi skardų, apie 200 
svarų vyras! Jis rėkė, šaukė, 
skerečiojosi rankomis (kaip 
savo laikais E. Bagočius). Tik 
šio Juozapo oblato kalbos sa
kiniai nesu jungti, kalba be te
mos.

Davė vėjo paliokams, kam 
jie buvo atėmę Vilnių iš Sme
tonos, bet užvis tai teko dau
giausia Stalinui ir bolševi
kams, kam “jie teisė” Mind- 
szenty ir kam jie netiki 
vui. Jis sakė turįs dar 
jog dvasiškija likusi už 
lūžinės uždangos 
užduotį, 
vojų, ai
net gyvastį už tai 
bet aukščiausias 
Lietuvai “ 
tija,” tik

buvo gana gera, 
ninkė iš 
Griška.
turi gana malonų balsą. Taip
gi vietinis bažnytinis choras 
pasirodė gerai. Dar buvo ir 
Shenandorio choras, po vado
vyste P. Steponavičiaus, var-; 
gonininko, neperseniai atvy- i 
kusio iš Vokietijos, šis ma- ! 
žesnis choras, bet dainavo vi
dutiniai. Apart kalbų ir pa- į 
laiminimų, kalbėjo ir kun. 
Mažrimas (buvęs dipukas) , i

atliks 
nežiūrint jokių, 
a jei -kam ir tektų 

paaukoti, 
sugrąžins

Smetonos demokra- 
reikia kantrybės, 

jog jis jau 19 me
tų, kai atvyko iš Lietuvos į 
Italįją, o paskutinius 4 metus 
tai buvo su tremtiniais Vokie
tijoje. Jo kempėje buvo apie 

1 šimtai džiovininkų. Jis 
jiems atlaikydavo po 3-jas 
mišias kasdieną ir pasakyda-

nniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

v o po tiek pat pamokslų. Bet 
nesako, ar nors vienam iš tų 
ligonių pagelbėjo jo tos mi
šios ir pamokslai.

O man“ atrodo, nuo tokių 
“pamokslų” tai ir sveiki gali 
gaut džiovą, na, o jeigu dar 
3 sykius ant dienoš juos tu
rėtum išklausyt.

Baigiant tą savo “pamoks
lą” jis rodydamas pirštu į lu
bas sušuko: Kristus mums 
dangų atidarė! Na, bet jis 
vietoj važiuot į dangų, tai at
važiavo į Ameriką ir apsigy
veno West Pittstone, su kitais 
o. s. J. (Juozapo oblatais), 
kurių ten randasi apie pora 
tuzinų skirtingų tautų, palai
komų per Scrantono vyskupi
ją, vienam name, kurį vysku
pas neseniai nupirko dėl obla- 
tų.

Dienos laiku jie mokinasi 
anglų kalbos, dauguma iš jų 
turi gerus karus ir išvažiuoja. 
V. Mažrimas, tai lanko sla- 
viokų parapijinę mokyklą ii 
jau sėdi 4th grade. Tad ai 
galima tikėtis geresnio “pa
mokslo” Y
■ Bet va kas įdomu, tai jis ži
no, jog Romos papuška 
mezgęs turi ryšius su
dvasiškija, kuri yra po sovie
tais, kaip jis sako. Ir nedy- 
vai, jog jie turi viltį, nes ku
nigam (ypač Romos katalikų) 
tai Romos pirmiausia, o po 
tam, tai Lietuvos ir lietuvių 
labas.

Dėl šio parengimo tai au
kos buvo renkamos plačiai per 
parapijos moteris iš kalno, 
tai surinkta iš draugijų ii- pa
vienių viso $900.

įžangos nebuvo, tik jei kas 
turi perdaug pinigų, tai gali 
dėti į karaboną išeidamas.

Ten Bu^/ęs.

Referatas Apie Amerikos ' 
Lietuvių Kultūrini Veikimą

Kovo 6 d., 6:30 vai. vakare, 
Lietuvių Svetainėje, 29 Endi
cott.St., įvyks nepaprastos su
eigos vakaras, kurį ruošia 
ALDLD 11 kuopa, šis paren
gimas sakau nepaprastas, nes 
mes dažnai ir nemažai esame 
-turėję bankietų, prakalbų, 
koncertų, teatrų ir šiaip įvai
rių su pamarginrmais paren
gimų, tačiau šis parengimas 
bus pašvęstas grynai ištori- 
j a i—s u p a ž i n d i nti k 1 a u sy to j us, 
nuo kada lietuviškas kultūri- 
nis veikimas prasidėjo Ame
rikoje ir koks jis buvo?

gyvu 
aukavo po 

žemaičiai, S. Bag- 
Midison, M. Win- 
A. Zdanaitis, A. 
A. Garųckis, W.

rinlcta $17. Aukotojų vardų 
neskelbsime, nes jau pirmiau 
dienraštyje Laisvėje tilpo.

Vengraičio pagarbai 
gėlių vainikams 
$1: J. A. 
donas, E. 
centienė, 
Maslauski
Paloilis, L. LeWalu ir E. Mi- 
dison; po 50 centų : L. šimu- 
lunas, M. Kazlauski, E. Mike- 
lonis, A. Simaško, A. Rapšis, 
Balčių šeima, M. Gudauskie
nė, A. Knizikentis, J. Klia- 
reckas ir W. Wincentis.

Mažiau aukavusių kaip 50 
centų vardus neskelbiame, 
taupydami laikraštyj vietą. 
Visiems aukavusiems ačiū.

Velionis paliko nuliūdime 
motiną, kuri gyvena Carbon
dale, seserį ii’ l^rolį A. Ven- 
graitį, taipgi buvusį švogerį 
Juozapaitį ir kitų giminių 
draugų.

-Reiškiu gilią užuojautą 
motinai, sesutei, broliui ir
tiems giminėms. Lai velio
niui būna lengva Amerikos že
melė.

Laidotuvėse Dalyvavęs.

S 
g MATTHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS
FUNERAL HOME

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

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

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Lietuvių Svetaines Bėdos
Mūsų, lietuvių, svetainės šė- 

rminkai — tai tikras mišinys 
visokių pakraipų žmonių: tau
tininkų, katalikų ii\ keletas 
progresyvių, todėl atėjus di
rektorių rinkimams tenka gir
dėti visokių “komplimentų,” o 
šiais metais itin buvo gerų 
Įkarščių.

Bendrovės metinis susirin- 
! k imas įvyko sausio 17 d. Ta- 
i me susirinkime buvo ant ba
loto į direktorius uždėta ir 
pora progresyvių kandidatų, 
būtent, P. Nemura ir J. že- 

l b rys. Tautininkai, Karpiaus 
sekėjai, bendrai su katalikais 
sukėlė kačių koncertą, surado 
visokių nelegališkumų ir, tu
rėdami absoliutę didžiumą, 
susirinkimą paskelbė nelega- 
lišku, nors tie nelegališkumai 
buvo sudaryti tik tam, kad 
nubraukti nuo baloto virš/mi
nėtus kandidates.

Ateinantį sekmadienį, kovo 
6-tą, 5 vai. vakare, 318f 
Broadway, LLD moterys ren
gia nepaprastai gražų paren
gimą, kuriame bus atžymėta 
Tarptautinė Moterų Diena, 
kovo 8-to j i. ,

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

. 1113 Mt. Vernon St.
- PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home, 
INC. 

t • ,

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Gaujai 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 sūlyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. *

igust .Gustas 
BELT AIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)

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

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

ko jūs reikalausite. '
Specialistai Pritaikymui 

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

FUNERAL HOME, Ine., 351 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Veikiančio Komiteto susirinkimas 
įvyks kovo 6 d., 2 vai. dieną. Liau
dies Name, 735 Fairmount Avė. Vi. 
si delegatai ir organizacijų nariai, 
kviečiami dalyvauti, x nes turimo 
svarbių reikalų apsvarstyt. Būtų ge
rai, kad ir LLD 6 Apskr. Komitetai 
susirinktų laiku, tai galėtume atlai
kyti posėdį. — P. Puodis, seki*.

(51-52)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 6 d., 2:30 vai. dieną, toj pačioj 
salėje. Visi malonėkite būti susirin
kime ir būkite pasiruošę pasimokėti 
už šį metą duokles. — V. Ž. (51-52)

MONTELLO, MASS.
šeštadienio vakare, kovo 5 d., 

Liet. Taut. Name, 8 Vine St., Rojus 
Mizara skaitys referatą apie pir 
mąją' mūšų spaudą Amerikoj?, taip
gi apie pirmą lietuvišką spektaklį 
(teatrą), statytą Amerikoje prieš 
60 m. Pradžia- 7 v. v. Įžangos nėra. 
Rengia Moterų Apšvietos Klubas.

LLD. 6 kp. susirinkimas įvyks ko 
vo 7 d., 7:30 v. v. Nariai dalyvauki 
te, nes yra svarbių reikalų, kuriuos 
turime atlikti einant prie pavasari 
nio veikimo. — G. Shimaitis, 
Rašt. (51-52)

HARTFORD, CONN.
LLD 68 kp. rengia metinį balių, 

kovo 6 d., 3 VA. dieną. Laisvės Cho' 
ro salėje, 155 Hungerford St. Kvie
čiame visus dalyvauti, paremti 
teratūros Draugiją. — Valdyba.

(51-52)

BALTIMORE, MD. K
ALDLD 25 kp. narių ir pritarėju 

nepaprastas susirinkimas įvyks 6 d. 
kovo, 5 v. • v. Liet, salėje, 851 HoF

- lins St., ant antrų lubų. Kadangi 
kovo 8 d. įvyks Moterų Tarptautu

i nė Šventė,, tai po susirinkimo, mote' 
rys narės paminės savo šventę su 
užkandžiais, turėsime ūkininkiško 
sūrio, šiltos arbatos ir ką nors sti
presnio. Kainuos asmeniui $1.

Primename: kadangi dienraščio 
Laisvės naudai piknikas įvyks ''gcg. 
29 d., tai prašome vietinių organi- 

dieną.
ir

DETROIT, MICH. '
Kaip visiems yra žįnoma, kovo 

d. yra viso pasaulio darbininkių Mo
terų Diena. Tad, Detroito Moterų 
Pažarigos Klubas ir Choras rengia 
didelį koncertą, kovo 6 d. Buvusioj 
Liet, salėje, 25 ir Vcrnor Highway. 
Durys atdaros 5 v. v. Programas 
nuo 5:30. Programoj dalyvaus: De
troito Aido Choras; A. Dočkicnč ir 
C. Stanevičienė iš Cicero, III.; rusų 
šokikai; Detroito Merginų Sekste
tas ir Moterų Pažąngos Choras. 
Rengėjos uzkviečia detroitiečius ir 
iš Windsor lietuvius, dalyvauti šia
me parengime. (51-52)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyr, su

sirinkimas įvyks 4 d. kovo, Lietuvių 
salėje, 315 Clinton St., 7:30 v. v. 
Draugės, dalyvaukite susirinkime, 

aptarti, 
ir naujų 

(50-51)

Rojus Mizara
Minėtą dieną referuos spe

cialiai paruoštą tuo klausimu 
referatą R. Mizara iš Brook
lyn, N. Y., dienraščio Laistės 
redaktorius, prakalbininkas ir 
literatas, autorius jau tuzino 
knygų: “ūkanos,” “Mortos 
Vilkienės Divorsas,” Povilas 
Jurka,” “Sliakeris,” “Sparta
kas,” “Sovietų Sąjunga 1931- 
1932 metais,” “Argentina ir 
Ten Gyvenantieji Lietuviai,“ 
“Kas Tie Sušaudyti Keturi 
Komunistai?” “Lietuvos Lais
vės Draugai ir Priešai,” “Jau
nuolių švyturėlis,” “Ar Stębu- 
klai Pagydo?” ir “Bernardo 
Gavelio Klaida.”

Todėl aišku, kad autorius 
šios paskaitos yra kompeten- 
tiškas ir dideliai bus žingei
di! išgirsti, tai nė vienas ne- 
pralciskimc' šios progos 
lankykite skaitlingai,
žinokite iš kitų miestų lietu
viai apie tai išgirsti,' ką kiek
vienas turėtų žinoti, koks kul
tūrinis veikimas lietuvių bu
vo ir yra Amerikoje. D. J.

Vasario 27 d. Julia Šmitienė 
išvyko į Methodist Episcopal 
ligoninę ir pasiduos operaci
jai. Ligoninė yra ant Broad 
ii’ Waif Sts. Lankymo valan
dos nuo 2 iki 4 po pietų, ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakare. Lin- 
kiu-j*ai greitai pasveikti.

W. Ramanauskienė.

Vasario 24 d. įvyko Laisvės 
Choro Susirinkimas. Aptarta 
daug svarbių dalykų. Laisvės 
Choras nutarė pakviesti wa- 
terbuyiečius, suvaidinti veika
lą, kurį jie dabar mokinasi. 
Mūsų choro jaunas ir gabus 
organizatorius J. Thomas yra 
paskirtas susižinoti su water
buri ečiais.

Kadangi choras rengiasi 
prie koncerto ir to teatrinio 
perstatymo, kas turės įvykti 
apie balandžio mėnesį, tai vi
sų' choro narių pareiga lanky
ti praktikas, ypatingai, kada 
mokomės naujų dainų.

F. J.

Antras susirinkimas įvyko 
vasario 21 d. čia jau nebuvo 
nei žebrio, nei Nemuros ant 
baloto. Be to, niekas net su
sirinkime neagitavo už juos 
balsuoti, bet balsavimo pasek
mės visus nustebino. Mato- 

var- 
bal- 
859 
600 

Kuomet Kurpiaus še
ri i re k tor i ų p i rm i n i n k as 

tik 325 balsus, žodžiu 
stebuklas, 

Bet

visus nustebino.
mai, šėrininkai įrašė jų
dus ant baloto ir už juos
savo.
balsus,
balsų,

gavo 
sakant, tai įvyko 
kokio niekas nesitikėjo.
jis parodo aiškiai vieną daly
ką, tai yra, kad rimtesnieji 
tautininkai ir katalikai, nežiū
rint tiems keliems rėksniams 
šūkavimų prieš komunistus, 
galvomis palinguoja r— neva 
pritaria/ bet atėjus balsavi
mams balsuoja už progresy
vius ,nes jų darbais geriausiai 
pasitiki. Kitokios išvados čia 
ir įsivaizduoti negalima, .nes 
progresyvių nei poros desėtkų 
nepriskaitoma, o dar mažiau
---------------------------- --------------

M. K. SUKACKIENĖ 
iš Worcester, Mass.

Išaiškinti šios dienos reikš
mę yra užkviesta drg. M. Su
kackienė, kuri yra gerai su
sipažinus ne tik su moterų gy-' 
veniniu ir kovomis už žmo
gaus teises, bet ji gerai pa-* 
žįsta visų darbo žlnonių kla
sės reikalus.

Turėsime gražią, ir gausią 
koncertinę programą:

Ruth Gicevičiūtė . iš Bed-* 1 
ford dainuos solo, jai pianu 
akompanuos jos sesutė Ema į 
Chuladienė.

, Stasys Paura ir Robertas 
Niaura, kurie yra žymūs mū
sų apylinkėje dainininkai, 
taipgi dainuos solo ir duetus.

Dainuos naujas kvartetas, 
kuris padarys didelį surprizą 
visiems.

Turėsime skanių užkan
džių. - _ ,

Tad kviečiame visus iš arti 
ir toli dalyvauti šiame nepa
prastai gražiame parengime. 
Įžangos mokesties nebus.

-M

APIE VELIONĮ VENGRAITĮ
Sausio 23 d. Chenango upė

je prigėrė M. Vcngraitis. Ve
lionis užbaigė savo vargus. Jis 
per ilgą laiką turėjo kojų 
skausmą ir kas kart vis la
biau skaudėjo. Velionis saky
davo savo draugams, kad dar 
jaunas būdamas užgavo ko
jas.

Velionis priklausė prie LDS 
organizacijos. Jis sveikesnis 
būdamas daug kartų dirbo or
ganizacijų parengimuose, jam 
ypatingai sekdavosi tikietai 
platinti. Velionis buvo dar 
tik 45 metų amžiaus ir pa
vienis. , 1

Vengraitis tapo palaidotas 
Glen Wood kapinėse. J.‘Vai
čekauskas prie kapo pasa-kė 
atsisveikinimo kalbą ii? visus. 
užkvietė į Lietuyių Svetainę 
užkandžiams. Užkandžius su
teikė P. K. Juozapaičiai, nes 
velionis buvo brolis Juozapai- 
tienės, kuri jau mirus.

Jūožapaičiai padėkavojo 
dalyviams ir K. Juozapaitienė 
V A. Žemaitienė paprašė su
sirinkusių paremti aukomis 
dienraštį Laisvę proga jo 30 
metų jubiHėjaus. Aukų su-

' LINDEN, N. J. z
LDS 135 kp. rengia bankietą, lu>- 

vo 5 d., Liet. Laisvės salėje, 
Mitchell Ave. Pradžia 7 v. v. 
ga $2.50. Kviečiame vietinius 
apylinkės dalyvauti, smagiai

Drg. V. Andrulio Prakalbos
Kaip jau skaitytojams žino

ma, platus drg. V. Andrulio 
prakalbų maršrutas įvyks pa
baigoje kovo men. Massachu
setts valstijoje ir apylinkėse, 
todėl link ten važiuodamas 
paskyrė dvi dienas Clevelan- 
dui ii' A kronuii, tai yra kovo 
16 ir 17 dieną.

Kadangi tose abiejose die
nose Clevelande papuola 
skaitlingų organizacijų susi
rinkimai, būtent 16 d. L. Darb. 
Pašai pinės Draugijos, o IT <L 
Moterų Kliubo, tokiu būdu 
prisėjo kreiptis prie tos drau
gijos, kurids svetainė yra pa
togesnė prakalboms, tad ir at
sikreipta į LDP Draugiją, ku
ri sutiko savo susirinkimą ko
vo" 16 d. pradėti nuo 7:30 
-ir atlikti tik būtinuosius rei-

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. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
gaunax visokio popiėrio, kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
į Laisvės snaųstuvę.

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

Reikalu spaudos darbų' rašykite:

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

340 
Įžan- 
ir iš 
pra

leisite laiką, turėsime skanių vąigių 
ir įsigerti. Tad būkite visi. — Kom 

(50-51)

BOSTON, MASS.
Visi Amberland radio programų 

komiteto nariai ir darbuotojai bū
tinai' malonėkite dalyvauti Sekma
dienį, kovo 6 d., Meno Sąjungos 
2-ros apskrities Cent. Valdybos po
sėdyje. Siaustysime raęiio reikalus. 
Pasikalbėjimas įvyks 318 Broadway, 
— S. Žuvis. (50-51)

GERI PIETŪS!
'Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
■Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street

- Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y. :

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LAl^E, Ph. G.

Tel. EVorgreen 7-6238

F. W. Slialins
.. (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
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Raudonojo Kryžiaus 
Vajus Prasidėjo

Rau-Šiemetinis Amerikos 
donojo Kryžiaus vajus už au
kas prasidėjo.

Visam kraštui yra nuskilta 
aukų sukėlimo suma $60,000,- 
000. Iš tos sumos Didžiajam 
New Yorkui teks sukelti $4,- 
635,000.

šin darban siekiamasi 
įtraukti kiekvienas pilietis.

Nemažą vaidmenį čia vaidi
na ir neangliškai kalbantieji 
amerikiečiai bei jų spauda.

SIGMUND GOTTLOBER, 
direktorius neangliškos 

spaudos.

• “Tas laisvės nevertas, kas 
negina jos,” sakė lietuvių po
etas.
. Laisvė negali gyvuoti betei
sėje. O mūsų šalies žmonių 
teisės dabar puolamos, bando
mos atimti.

Teisių ir laisvės /neteksime, 
jeigu jų neginsime.

Teisių ir laisvių gynimas 
mums tebeatsieina labai leng
vai — nereikia už jas kraujo 
lieti, gyvybės dėti, užtenka 
žodžio. Bet—

Mes privalome tą žodį tarti. 
Mes turime būti 
Žodis už teises 
riamas.

Teisėms 
ja įvyks

ten, kur tas 
ir laisvę ta-

demonstraci-
šio ketvirtadienio 
(šiandien), kovo 

(March) 3-čią, tuojau po dar
bo, nuo 5 iki 7 vakąro, Ma
dison Square Parke, prie Ma
dison Ave. ir 23rd St., New 
Yorke.

Jeigu brangini teises ir lais
vo žmogaus gyvenimą, brolau 
ir sesuo, būk tenai! Smulkūs 
'reikalėliai, vakarienė gali pa
laukti tiems, kurie supranta, 
kad dagyvenus beteisės ir be-

laisvės reikės apsieiti ir be tų 
dalykėlių. Kada šalyje įsistei
gia koncentracijų stovyklos, 
šalį išraizgo spygliuotos, elek
trifikuotos vielos, minioms dar
bo žmonių tenka visai užmirš
ti namus ir vakarienes.

Demonstracijos 1930-32 m. 
išgelbėjo milionus darbo žmo
nių nuo visiško bado'ir belai
ki nūs mirties, gavo jiems pa- 
šalpinius darbus, pašalpas, o’ 
vėliau iškovojo nors daliną 
nedarbo apdraudą desėtkams 
milionų darbo žmonių.

Demonstracijos šiandieną 
gali suvaldyti darbo žmonių 
priešų pasimojimus tą viską 
atimti pirm to nukryžiavojimu 
darbininkų vadų ir organiza
cijų. Gali, jeigu jūs, jeigu 
jūsų sandarbininkai tose de
monstracijose užimsite savo 
vietą, kaip to iš mūsų reika
lauja Civilių Teisių Kongre
sas, pirmaeilis užpultųjų gy
nėjas, šaukėjas šios demons
tracijos.

Visi į Madison Sq. Parką 
kovo 3-čią, 5 valandą!

Aukojo Civilinėms
Žmonių Teisėms Ginti

praėjusiame Laisvės bazare 
tūli atsilankiusieji smarkiai 
rėmė ne tik dienraštį Laisvę, 
bet prisidėjo ir prie kitų 
svarbių, bėgamųjų reikalų.

R. ir E. Mizarams asme- 
paprašius, sekami as- 

civilinėms
teisėms ginti:
Sutkus $10. Po $5:

Pa-
Mišiūnas, Draugas, 

Ch.
Jan- 

K.
, K-

Po $1 : A. ne

niškai 
menys paaukojo 
žmonių

Ignas
Valys Bunkus, .J. 
dronai, Ant. Balčiūnas, M. 
nelis, St.
P FA G, ir R. Mizara.
Yuknys $3. Po $2: K. 
kaitis, Walter Keršulis, 
Daukša, R.' Raila, C. V. 
Kreivėnas, 
pirštis.

Po bazaro poetas Rojus ži- 
džiūnas įteikė $5.

Visiems aukojusiems 
širdus ačiū !

Iš Kriaučių 
Susirinkimo

nuo-

Pabaiga Bazaro
šiemet bu- 
tris dienas 
sudovano-

Vasai io 23 d. New Yorke 
įvyko neangliškos niūjorkiš- 
kės spaudos redaktorių pasi
tarimas dėl vajaus pravedimo, 
—pasitarime dalyvavo ir dien
raščio Laisvės redaktorius.

Laisvės bazaras 
vo turtingas . Per 
negalėjome išleisti 
tų daiktų. Dar liko daug gerų
daiktų ir norime turėti bazaro 
pabaigą kovo 20 d.

Baz'aro pabaigą turėsime 
Liberty Auditorium,, didžiojo- 
je, gražiojoje salėje—ne Gym-

nasium’e, kur buvo trijų die
nų bazaras. ’ Norime turėti 
gražią pabaigą. Bus muzika 
ir bus įvairių užkandžių. Įžan
ga tik 40c. (taksai įskaityti).

Bazaras prasidės 4-tą vai. 
po piety. Muzika nuo 7-tos 
valandos vakare. Kviečiame 
visus j bazaro užbaigimą.

Rengėjai.

mas.
perskaitęs 
n in k as V. 
pi imliausia 
mus poros 
narių,

Buvo nutarta dėti pastangų 
šį vajų smarkiai publikuoti, 
reklamuoti, kad $4,635,000 
būtų surinkta per vieną mė
nesį.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vadai New Yorke pa
skyrė Sigmund Gottlober ben
drinti darbui bei vadovauti 
vajui neangliškoje spaudoje, 
kad pravedus vajų. ■

Gražiai Pasidarbavo
LDS 

ginos 
Laisvės

moterys, -mer- 
pasidarbavo 
Jos supki na
šta lą bazare

SUSIRINKIMAI
L. K. M.

Liet. Kalbos Mokyklėlės j-eguliaris 
susirinkimas įvyks 5 d. kovo, 5 v. v. 
Liberty Auditorijoj, 110-02 Atlantic 
Avė. Po susirinkimo bus užkandžių 
gal ir žaidimų. Visi suinteresuoti 

•LKM veikla, dalyvaukite. — Valdy
ba. . (51-52)

Filmininkas G. Klimas

Sekmadienį, kovo 6 d., 3 
vai. dieną, bus rodoma gra
žios ir visiems naudingos 4 fil- 
mos.

1- ma filmą apie Vitaminus 
A, B, C ir D, iš kokių-vąisių, 
daržovių ir.kokią naudą žmo
gus gauna nuo šių vitaminų.

2- ra filmą apie kraują, bak
terijas ir raudonųjų celių ko
vas su bakterijom. Filmą spal
vuota.

' 3-čia filmą, tai bus juokinga 
komedija. O juokas žmogui 
taipgi reikalingas.

4-ta filmą, Tautų Himnas^ 
NBČ Symphony Orkestrą ir 
choras, su žymiu tenoru Jan 
Pierce, vadovaujant 
Toscanini.

, Filmas matysite 
Auditorium, 110-06
Ave.,. Richmond Hill, N. Y. 
Pradžia 3 vai. dieną. Diena

I—sekmadienį, kovo 6 d.
Įžanga nemokama. Užkvie

sta George Klimas.. (50-53)

Arturui

Liberty
Atlantic

Sorority 
gražiai 

bazarui. 
vo įsteigti savo
—t. y. ji priruošti, prig-imi i- 
ti visus daiktus ir ten prižiū
rėti jų išpardavimą visą baza
ro laiką. Jos ėmė visą at
sakomybę už visą darbą to 
kampelio .

Nors ši grupė maža, apie 
dešimtis moterų-merginų, bet 
jos parodė,' kaip daug galima 
padaryti, kuomet yra pasiry
žimas ir kooperacija. Per bis- 
kį virš mėnesio laiko jos pri
siuvo, primezgė bei prigamino 
žiurstų, bbuzių, “bed jack
ets,” “laundry-bags,” “shop
ping bags,” 
aibes kitokių 
sykiu praktiškų - dalykų-dal 
kėliu kad 
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pardavinėjo 
sklandžiai, 
gražaus pelno.

Apart savo dirbinių aplaikė 
sekamas dovanas: nuo Emily 
Klimas 4 baksus pačios keptų 
“cookies” ir vieną labai g/ažų 
jop mėgstą “center-piece”: 
nuo Adelės Pakalniškienės iš 
Floridos 6 špilkas ir 2 setus 
špilkos su “earrings” rankų 
darbo, padirbtų iš “sea 
shells”; nuo Use Bimba šil
ko dviem bliuzėm; nuo J. Bon- 
dži satino dėl 4 bliuzių; nuo 
Izabelle Lamaitienės “cameo 
locket” ir nuo O. Kavaliūnie- 
nės . 3 mažus dalykus dėl 
“grab-bag.”

Bertha Willis pasiuvo 2- 
žiurstukus.

E. Klimas mezginys, ztoks. 
puikus, tai buvo išleistas', jį 
laimėjo E. Simonaviči'enė.

Kas matė stalą, gali 
įvertinti, kiek įdėta buvo dar
bo tokiai krūvai dirbinių. 'Vy
riausia darbininkė, kuri stebė-- 
tinai daug darbo įdėjo, buvo 
Frances Pakalniškis. Jai kiek 
galėdama pagelbėjo Helėn 
Incas. Prie jų rankų darbų 
talką sudarė: Aldona Katinas, 
Helen Zablackas, Lea Kairfys, 
Amelia JeskeviŠiūtė - Young, 
Helen JeskeviŠiūtė ir Amelia 
Burba.

“bed 
laundry-bags,’’ “ 

pot holder 
gražmenų, bet 

y- 
per tris dienas 
savo -prekes 

Iš to Laisvei liko

Bazare visas 3 dienas dirbo 
prie šio stalo Frances Pakal
niškis, Helen JeskeviŠiūtė, 
Helen Zablackas, Aldona Ka
tinas ir Lea Kairys; dvi die-1 jas pagalbos 
nas dirbo Amelia Young; 1 
dieną Alda Orman. Taipgi 
ketvirtadienio popietį Aldona 
Katinas dirbo su d. Wareson 
prie sudarymo stalo. 

/ 
šis stalas taipgi išleido gra

žu automatiška “Toast-O-Lat- 
or.” - '

Bravo, draugės!

Vasario 23 d. įvyko lietuvių 
kriaučių skyriaus susirinki-

Atidaręs susirinkimą ir 
dienotvarkį, pirmi- 
Zaveckas pasiūlė 
paimti atsišauki- 
senų mūsų unijos

kurie yra jau virš 30 
metų suspenduoti, J. Stepo
naičio ir J. Kazlausko. Be 
jok iii apkalbėjimų kriaušiai 
vienbalsiai panaikino jiems tą 
bausmę, tad tie du unijistai 
nuo dabar galės laisvai savo 
unijoje dirbti. ■'

Antras atsišaukimas, reikia 
pasakyti, buvo stebėtinas. Ne
pažįstamas žmogus save persi
statė kriaušiams esąs dabar iš 
Europos atvykęs Gervickas, 
socialistinių pažiūrų, reikalau- 

; “tremtiniams,’’

kad daugiau jų galėtų atvykti 
į šią Šalį. Tam jis reikalavo 
pas kriaušius $5,000 paskolos. 
Jam neteko kalbos baigti. 
Kriaušiams 'pradėjus jį bom
barduoti pastabomis, vargšas 
vos pataikė duris.

Kriaušiams nėra aišku, ko 
šia tiems ponams vis aukų ir 
aukų. Tik daba»r aukavome 
$500 BALFui tam tremtinių 
tikslui, o socialistai vėl atėjo 
prašyti dėl savo organizaci
jos. Rodos, visiems buvo su
prantamas, Buivydo aiškini
mas, kad.BALFas (jo supra
timu) esąs geras darbuotis 
tremtinių reikalais. Vadinasi, 
socialistai sutinka su BALFu, 
o jų dėdė Grigaitis gauna iš 
B ALFo algą būdamas jo Vir
šūnėje. Tai kokiems galams 
dabar Grigaičio kolegos grę
žia į tą pašią organizaciją 
skylę, pradėjo vesti kampa
niją prieš BALFą?

Daug buvo susirinkime kal
bėtojų ir visi kalbėjusieji pri
ėjo p r i ? išvados, kad Buivy
das su savo f rentais nori 
kriaušius apmonyti. Kaip ne
būtų, pirmininkas vis vien lei
do balsuoti: “Kurie sutinka
te duoti paskolą, pakelkite 
rankas;’’ Vos-ne-vos gavo 7 
balsus, tik tų 7 brolių jnic- 
ganšių. Tik tiek pas kriau
šius belijo socialistų.

Kairiesiems kriaušiams nė
ra svarbos, kurie iš jų pinigų 
prašo. Tremtiniai turi gerą 
progą grįžti į savo tėvynę, 
jiems pašalpų nereikia. Gi 
katalikiškų pažvalgų kriaučių 
yra daug nepasitenkinusių 
tuomi, kad BALFas palaiko 
savo eilėse socialistų tipo 
įmones.

Delegato Ch. Kundroto ra
portas iš dirbtuvių stovio pa
rodo,* kad pas kriaušius nėra 
gero, nedarbas vis didėja, nei 
Marshall© planas kriaučių ne
darbo .negali apgalėti. O atsi
mename visi buvusio delegato 
Buivydo žodžius, būk Mar
shall© planas kriaušius išgel
bėsiąs.

J. Stakvilevičius.

Dovanos Bazarui _ *4
Paskiausiomis dienomis pirm 

bazaro atsiųsta-atnešta labai 
daug dovanų, kurių nebebuvo 
galimybes paskelbti pirm ba
zaro. Jas skelbiamo dabar 
po tiek, kiek vieta leidžia.

Pastebėjusioji netikslumų 
užrašymo pavardžių ar sumos, 
prašome pranešti, mielai ati
taisysime. Paskuboje darbo, 
ūžesyje linksmo baliaus pa
sitaiko nenugirsti gerai pa
valai ės, arba parašytą paiše
liu, užsitrynusį raštą neišskai
tyti. .

Pataisa
Bronius ir Ursula Kamaitis 

aukojo ant blankos po $1.
Dovanos Daiktais

Irena Lovanienė ir Veroni
ka Pranaitiene prikepė ir do
vanojo bazarui 28 lemon me- 
rengue pajus. Jie suteikė gra
žaus įvairumo valgiuose ir fi
nansinės naudos.
. Josephine August, viena iš 
bazaro gaspadinių, prikepė 
dvi dideles dėžes ausiukių, 
kurių užteko veik visam ba
zarui.

Ona Višniauskienė dovano
jo ir paruošė visam bazarui 
silkių.

Mrs. M. Banevicz, Brock
ton, Mass., 4 rankų darbo 
potholders, 1 kyartūką.

Daiktais
Elizabeth ir Geo. Kanap- 

kis, iš Worcester, Mas§., pri
siuntė dvi sukneles, 4 kelnai
tes ir du potholders. Taipgi 
5 žiedus, kuriuos padarė Ka
napinis.

Violet Kuzmickas, Shenan
doah, Pa., prisiuntė dalykėlių 
nuo Mrs. E. Matuza, curtains, 
Mrs. A. Naravas, slip ir table
cloth, Mrs. A. Overaitis, la
dies undershirt, Mrs. M. Bes- 
ky, tablecloth, Mrs. F. Pikti
nas, center piece ir dish tow
els, Mrs. V. Kuzmickas, buf
fet set.

Mrs. A. Tcleiša, Newark, 
Nu J., prisiuntė bliuskę, tris 
nosinaites ir salad heaper, 2 
poras moteriškų kojinių, 2 
numegstus potholders, 1 mo
teriška šalika.

(Daugiau bus)

Pasinaudokite gera proga įsigijimui 
labai reikalingų daiktų savo ’namams:

Radios - Television - Refrigerators 
Washing Machines - Electric Appliances 

Gas & Combination Ranges
TT A I? TIT TVA 895-897 BroadwayI i j A hl JI VAJ. Brooklyn 6, N. Y.

JOSEPH N. ZAYAN, Rep.
Kurie užeis s'u šiuo skelbimu, gaus nuolaidą kainose.

EVergreen 8-2439-2240

NN.

PARDAVIMAI
Parsiduoda “livingrumio" setas — 

tjys kavalkai, gerame stovyje, taip
gi ir kiti rakandai. Norintieji pirk
ti, atsišaukite tuojdus: V. Paukštys', 
101-54 —■ 110th St., Richmond Hill, 
N. Y.

>O<XXX>O<X>O<XX>OOOO<XXX>X>OOO<

STANLEY 
ZUBAVIČIUS 

Akountentas i

111 AINSLIE STREET 
Brooklyn1, N. Y.
Tel. EV. 4-3049 <

Kreipkitės kas vakarą 
nuo 7-tos vai. 

šeštadieniais ir Sekma
dieniais ištisą dieną.

XKXXXXXyXKXXXXXkXXXXXXXXxy

L aSa aXa a& aCa aSa aSaaL aL Iyyy W W *•> W W W rr W W V •

Egzaminuojant Akis,
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius •: 
/

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Gerkite Arbatą 
Su Medum

Laisvės įstaigoje galite gau- 
bitininko Končiaus medaus. 

Šalčiuose yra gerai gerti daug 
arbatos su medum. Ypač ge
rai yra daug arbatos su me
dum ir prieš gult einant.

Medaus Kaina

ti

KVORTA $1.25
PUSĖ GALIONO $2.25.
Tuojau kreipkitės į Laisvės 

įstaigą ir įsigykite medaus. J 
kitus miestus nesiunčiame.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais, Rei- < 

ĮĮMĮbMH kalui esant ir; 
jnO^^Bpadidinu tokio' 

dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tąi- 
P°£i atmaliavoju 

\ įvairiomspalvom.'
JONAS STOKES 

512 Marion St., Brooklyn ■ 
kampas Broadway ir Stone Ave., 

prie Chauncey St., B'way Line j 
Tel. GLenmore 5-6191

x---------------- ..------------- ------------------------- A. .. —,

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

MATTHEW A. 
BUTUS 

(BUYAUSKAS)

'Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172,

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 128 kp. ir LDS 14 kp. 
susirinkimas įvyks kovo 3 d., 8 vai. 
vale,, Rusų Name, 56-58 61st SI. 
Kviečiame visus narius dalyvauti.— 
V. Kartonas. (50-51)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

(

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedfbi’d Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

GYDYTOJAS/

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

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

" Ir Pagal Pašitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

TONY’S dL
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARĘERIAI

DlANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

, BROOKLYN; Nt Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: j '

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

Telefonas TELEVISION
EVergreen 4-9407 SHUFFLE BOARD

'71TDWG DID 411 grand street fiLI i O O AH BROOKLYN, N. Y.

, Joseph Zeidat Jr., prop..
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
Telefonas • 'T’T’T 1? VTQ1/W
EVergreen 4-7729 _ JL JCjJLjJCj V JLOLVJll

Peter Ka/piskas

Peter l-> 
KAPISKAS į 

BAR & GRILL Į .
Degtinės, Vynai ir Alus j 

RHEINGOLD !

BEER & ALES

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank- Sanko

SAVININKAI
’ PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

\ PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Ketyirt., Kovo 3, 1949




