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kaip rendų-kontrolės pratę
simas, senatvės apdraudos 
'pagerinimas ir Lt.

Batavia, Java. — Indone- 
Zų vadai atmetė holandfį 
pakvietimą i pasitarimus 
del apribotos savivaldybės 
Indonezijai.
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širdį parodytum, neįtiksi. 
Priešas sakys, jog tai yra ne 
širdis, o plaučiai.

rašo
sme-

džių oficialūs tėmytojai.
Ar pasitenkinę demokrati

jos priešai? Ne, nepasiten
kinę. Vis tiek ta pati spauda 
apšaukė visą teismą apgavys
te.

New Jersey valstijos sosti
nėje Trentone šeši negrai nu
teisti m irti n. Visi, kas tą by
lą sekė, tvirtina, jog teismas 
buvo neteisingas, jog tie žmo
nės nuteisti mirtin nekaltai.

Nelaiminguosius pasiėmė 
ginti Civiliniu Teisiu Kongre- 

nuteistųjų gy-

i mesui Gallagheriui.
(Žemės rutulio didžiau

sias storis ]jer ekvatorių -- 
pusiaują yra 24,902 mylios, 
o per šiaurinį ir pietinį aši-

jeigu B-50 lėkė poros mylių 
aukštyje, tai jo kelionės il
gis, gali prilygti žemės ru
tulio storiui per ekvato
rių.)

sas. Bandoma 
vybe išgelbėti.

ši byla labai 
boro jaunuolių
boriečiai būtų buvę nužudyti, 
jeigu pažangioji visuomene 
nebūtų laiku pastebėjus ir at
ėjus tiems vaikams pagalbon.

Tais laikais gyvavo Tarp-1 
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas ir išgelbėjo scottsboriečių 
gyvybę.

I vadovaujant kapitonui Ja-1 had Amerikos bombanešiai 
galėtų bile kur nunešti ato- 
fnines bombas.

Niekuomet Neįtiksi.
Šeši ir Vienuolika.
Žmogžudiškas

Iš J u Pačiu
“Defliacija.”

Rašo A.

Planas.
Lūpų.
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“Eisi—gausi 
gausi mušt,” yi 
žmonių posakis.

Kodėl Vengrijos valdžia 
neįleido teisman svetimu vals
tybių atstovu tėmytojais, kai 
buvo teisiamas ’kardinolas 
MindszJnty? Apie tai daug 
rašė ir bėdavojo mūsų komer
cinė spauda. Visas teismas 
buvo pasmerktas ir paskelbtas 
neteisingu.

Bet štai ateina teismas 
prieš penkiolika kunigu Bul
garijoje. ( teismą suleisti ne 
tik visi korespondentai, bet

New Yorke eina vienuolikos 
komunistų vadų byla. Juos 
irgi gina tas pats Civilinių 
Teisių Kongresas. Byla kaš
tuoja šimtus tūkstančių dole
rių.

Džiugu, kad susiorganizavo 
Civilinių Teisių Kongreso 
Lietuvių Komitetas. Lietuviai 
niekuomet neatsilikdavo nuo 
gerų, garbingu darbų, neatsi
liks ir šį sykį.

Komiteto sekretorė Lillian 
Kavaliauskaitė sako, kad jau 
pradėjo ateiti aukų į Lietuvių 
Komitetą. Tos aukos skubiai 
perduodamos Civilinių Teisių 
Kongresui.
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SOVIETAI PROTESTUI ).| A, 
KAD JANKIAI UŽBLIIKAVO 
JŲ PASIUNTINIUS
Sokolovski Smarkia Policinį Amerikonu Veiksmą; Kaltina 
Už Prievartą Prieš Išvietintus Sovietų Piliečius

Berlin. — Maršalas Va- 
silius Sokolovskis, karinis 
Sovietų gubernatorius Vo
kietijai, pasmerkė ameriko
nų komandą, kuri užbloka
vo Frankfurte sovietinę pa
siuntinybę dėl išvietintųjų 
grąžinimo namo.

Amerikonai apstatė gink
luotais savo policininkais 
namą, kuriame yra ta pa
siuntinybė — 4 sovietiniai 
oficieriai ir 4 kareiviai. 
Jiems jankiai užkirto van
denį, elektrą, maisto gavi
mą ir nukirto susisiekimus 
per telefoną.

Taip amerikonai užbloka
vo pasiuntinybę sovieti
niams piliečiams namo grą-

Kinijos Tautininkai 
Laukia Taikos Derybų

Nanking, Kinija. — Ki
nijos tautininkų valdžia pa- 

' j skyrė delegatus taikos de- 
; ryboms su kinų komunis
tais -liaudininkais. Teigia
ma, kad derybos įvyks ant
roje šio mėnesio pusėje Pei- 
pinge ar kitame komunistų 
užimtame mieste. Sakoma, 
komunistai sutikę derėtis 
su tautininkais, kaip “lygūs 
su lygiais.”

Mūsų korespondentas 
iš PhiladelpHijos apie 
tonininko Sidzikausko prakal
bą. Jis agitavo už naują ka
rą. Ir pasakė: Karas nušluos 
visus lietuvius Lietuvoje. Lie
tuva pasiliks tuščia. Tai jūs, 
amerikiečiai, būkite pasiruošę 
ten grįžti ir- iš naujo Lietuvą 
užveisti lietuviais!

Atrodo, kad tas sutvėrimas 
išsikraustė iš proto. Bet juk 
taip kalba ir planuoja ne tik 
smetonininkai, bet ir.klerika- 
ląi su • menševikais, 
pažįsta, kad 
supleškėtą visa 
vienok 
naują

Jie po
naujame k a,re 

Lietuva, 
jie sušilę agituoji 
karą. »

o: 
už

graikų Partizanai Atakuoja 
‘flonarcho-Fašistus
Athenai, Graikija. —Grai

kų partizanai pasmarkino 
atakas prieš monarcho-fa- 
šistų armiją ties Karpeni- 
sion, vidurinėje Graikijoje, x 
ir ties Konitsa, šiaur-vaka- 
riniamė šalies kampe.

žinti, kuomet pasiuntiniai 
atsisakė apleisti amerikinį 
Vokietijos ruožtą iki kovo 
1 d. kaip buvo liepęs gene
rolas Clay, karinis Ameri
kos gubernatorius Vokieti
jai.

Maršalas S o k,o lovskis, 
protestuodamas prieš 'tą 
blokadą, pareiškė, jog ame
rikonai “begėdiškų policiniu 
veiksmu” laužo savo sutar
tis su Sovietais dėl sovieti
nių išvietintųjų grąžinimo.

Sokolovskis sakė:,
— Karinė amerikonų vy

riausybė iš savo ruožto per 
prievartą siunčia sovieti
nius piliečius į įvairias pa
saulio dalis, kur jie yra nu- 
smerkti paniekai ir var
gams, be jokio tų žmonių 
teisių apgynimo.

Amerikinė vyri ausy b ė 
nutarė pašalint Sovietų pa
siuntinybę tam, kad ameri
konai lengviau galėtų var
toti jėgą ir prievartą link 
sovietiniu piliečių, jų mote
rų ir vaikų, kurie dar tebe
laikomi išvietintųjų stovyk
lose amerikiniame Vokieti
jos ruožte.

Pranešama, jog užblo
kuoti Sovietų pasiuntiniai 
laūkia savo vyriausybės i- 
sakymo, ar toliau -laikytis 
apguloje ar pasišalinti.

Apgultieji prašė vandens. 
Karinė jankių policija at
metė prašymą.

Vidun pas apgultuosius 
atsilankė amerikonu pul
kininkas Sterling Wood ir 
tik tiek pranešė, jog man
dagiai pasikalbėjo su sovie
tiniu pulkininku Agunovu. 
Bet ir pulk. Wood atmetė 
vandens prašymą.

Protestuodami prieš masini nuteisimą mirtin šešių 
Trenton, N. J., neąrij, virš šimtas unijistų, šeiminin
kių ir dvasiškiu pikietavo New Jersey valstijinius rū
mus. O. John Rogge, buvęs Jungtiniu Valstijų genera- 
lio prokuroro padėjėjas, tapo trijų nuteistųjų pakvies
tas jų gyvybės gelbėjimui apeliuotu i aukštesnius teis
mus. Suorganizuotas Komitetas to Free Trenton Six. 
Jis pradėjo kampaniją surinkti fondą vesti tą bylą.

AMERIKOS BOMBANEŠIS 
APLĖKĖ ŽEMES RUTULI 
VIENU PRADĖJIMU
Per 94 Valandas Atliko 23,452 Myliu Kelionę; Karininkai 
Sako, Lėktuvai Galėtų Jau Bile Kur Nunešt Atom-Bombas

Fort Worth, Tex. — 
Jungtinių Valstijų armijos 
bombanešis B-50, pavardin
tas Lucky Lady II, vienu 
žygiu aplėkė žemės rutuli, 
niekur nenusileisdamas, ir 
sugrįžo kovo 2 d. Šią pir
mutinę a p 1 in k.p asaulinę 
vienu pradėjimu kelionę 
bombanešis ; 
valandas ir 1 minutę

tus pro Baltimorę, Azorų ■ 
salas, šiaurinę Afriką, In
diją, Filipinus, Hawaii sa
las, iki pasiekė Californiją 
ir sugrįžo iš vakarų pusės.

Keturi jo motorai išvysto 
iki 12,000 arklių jėgų.

Grįžtančio bombanešio 
pasitikti ir pasveikinti ‘ at- 

atliko per 94 vyko oro jėgų sekretorius ; 
xx . xxxxxxvxvy, be AV. Stuart Symington ir 

pertraukos skrisdamas viso aukštieji karinių lakūnų 
23,452 (amerikines) mylias, komandieriai. Symingtono- 
Tame keturių motorų bom- padėjėjai sakė, jog šis Lu-. 
banešyje buvo 14 kariškių, cky Lady JI žygis

Prancūzai Kovos Prieš! Filibusterio Plepalai _ , 0 110 U *1 1 ” ,JC1 ftJLaLllIiO 11 pietinį <x»i- - e - #Impenalisty Karą Mabdo aerate Veiklą galius - 24,860 mylių. Bet Siuntimą Amerikai
Paryžius. — Francijos 

komunistų vadas Maurice 
Thorez pareiškė didžiame 
masiniame susirinkime, jog 
francūzai ryžtingai kovos 
prieš naują pasaulinį karą, 
kurį planuoja, amerikiniai 
imperialistai su europiniais 
savo bendrais.

Thorez pabrėžė,

ruošiamoji šiaurės Atlanto j 
santarvė yra Amerikos im
perialistų įnagiai karui 
prieš Soviętų Sąjungą.

Minia, perpildžiusi di
džiausią Paryžiaus salę Ve
lodrome d’Hiver, karštai 
sveikino Thorezo pareiški
mus.

Washington. — Keli re
akciniai senatoriai jau ket- 

J virtą dieną plepėjo, kas tik 
jiem ant seilės užėjo, kad 
išlaikytų tokias Senato tai
sykles, kur galėtu begali
niais tauškalais-filibusteriu 
palaidoti bet kokį sumany
mą pirma, negu tas suma
nymas bus formaliai paim
tas svarstymui.

*

Trumano demokratų va
das senatorius Lucas atidė
jo iki kitos savaitės bandv- 
mus sustabdyt Tilibusterio 
plepalus.

Bent dalis republikonų 
senatorių palaiko filibuste- 
rio pusę.

Pietiniai demokratai no
ri išlaikyti neribotą filibus
ter!, kad galėtu numarini 
siūlymą, dėl politinių teisių 
negrams. Republikonai gi 
tikisi filibusteriu užkirst 
kelią tokiem sumanymam,

Paryžius. — Pranešama, 
jog Sovietų vyriausybė nu- 

i sprendė griežtai aprėžti 
įj , j- i mangano ir chromo metalųTiek galėjo vienu pfade- „.„X • — Tnn/rdnome

j imu nuskristi Lucky I^ady 
II todėl, kad ore jam ketu
ris kartus buvo įpilta gazo- 
lino, ,nenusileidžiant.

Kiti bombanešiaį, B-29 
tam tikrais prietaisais įlei
do į Lucky Lady II gazoli
no virš Azorų salų, Saudi 
Arabijos, Filipinų ir Ha
waii salų.,

Lucky Lady II vidutiniai 
skrido po 239 mylias per 
valandą, nors galėtų lėkti 
iki 400 mylių valandai 
trumpesnėje kelionėje.

Pakilęs iš Fort Worth o 
aikštės praeitą šeštadienį, 
šis bombanešis skrido į ry-

pardavinėjimą Jungtinėms 
Valstijoms. Tie inetalai rei
kalingi plięnui pastiprint, 
ypač kariniam įrankiams.

Sovietų Sąjunga ketina 
labai susiaurinti šių meta
lų gabenimą Amerikon to
dėl, kad amerikinė valdžia 
atsisako pardavinėti Sovie
tams mašinas ir kitus tech
ninius įrengimus.

Samdytojai Tūkstančiais 
Paleidineja Darbininkus 

I
X

Erie, Pa. — General El
ectric kompanija čia palei
do 9,200 darbininkų.

Washington. — Įvairios 
geležinkelių linijos pasiuntė 
namo dar kelis tūkstančius 
darbininkų.

tosterio ir Denniso Pareiškimas apie Komunistų Nuotaiką Linkui Naujo Karo
New York. — Komunis

tų Partijos pirmininkas 
William Ž. Foster ir sekre
torius Eugene Dennis pa
reiškė kovo 2. d., kad jeigu 
Wall Stryto kapitalistai už
kurtų naują pasaulinį ka
rą, tai Amerikos komunis- 
tai priešintųsi tokiam “ne
teisingam, užpuoli n g a m, 
imperialistiniam karui” ir 
veiktų išvien “su visomis 

| demokratinėmis jėgomis”, 
kad tas karas būtų sustab
dytas.

Taip- Fosteris ir Dennis
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Thorezo ir Togliatti’o 
reiškimuose.

Francijos ir Italijos 
vistovybei ir nepriklauso
mybei šiandien grūmoja 
tiktai Wall Stryto pasimo- 
jimai pasauliui užviešpa
tauti, ir tuos pasimojimus 
parodo Marshallo planas ir 
ruošiamoji karinė Atlanto 
santarvė./

Juk tai mūsiškiai ir ang
lų karininkai įsteigė gener 
ralinį savo centrą Fontain- 
bleu (arti Paryžiaus). Ne 
rusai, bet amerikonai ttiri 
karines' bazes Graikijoje, 
Turkijoje, 
Kanadoje,

šis pavojus kyla būtent iš 
Wall Stryto ir jo trustų, su
sijungusių su tarptauti
niais trustais.

Mes, komunistai, einame 
su milionais kitų patrijoti- 
nių amerikiečiu, priešinda
miesi tiems, kurie ieško 
naujo pasaulinio karo. Mes 
dedame pastangas, kad bū
tų išlaikyta taika ir su
megsiąs draugiu g u m a s 
tarp Jungtinių ( Valstijų, 
Sovietų Sąjungos, naujųjų 
demokratijų, k o 1 o n i nių 
kraštų hr visų kitų tautų. 
Mes nelaikome naujo pa
saulinio gaisro neišvengia
mu dalyku. Mes manome, 
jog dvi skirtingos socialės 
santvarkas pilnai gali tai
kingai sugyvėnti. Mes tiki
me, jog tautų pastangos 
taikai įkūnyti gali sulaiky
ti karo kurstytojus ir,suda
ryti naujas galimybes tai
kai pasiekti. Taikos sto
vykla . yra begaliniai stip
resnė, negu karo stovykla.

žiūri į Franci jos komunistų 
vado Thorezo ir italų ko
munistų vado Palmiro To- 
gliatti’o pareiškimu?.

Thorez ir Togliatti sakė, 
jog Francijos ir Italijos 
darbininkai nesiprieši n t ų 
sovietin. armi.jdi, jeigu So
vietų kariuomenė, vydama- 
si užpuolikus, įmaršuotų į 
Franci ją bei Italiją —frąn- 
cūzai ir italai darbo žmo
nės net sveikintų Sovietų 
armiją, kaip laisvinto ją.

FOSTERIO - DENNISO 
PAREIŠKIMAS

Fosteris ir Dennis pareiš-

ma tokia atmosfera (“dva
sia”, ūpas), kad veikla dėl 
taikos ir draugingumo tarp 
Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos yra laikoma lyg ir išda
vyste prieš savo šalį. Teis
mas prieš komuniątų va
dus, dabartinės (raudonų
jų) raganų medžioklės ir 
kiti antpuoliai prieš pilieti
nes žmonių teises— visa tai 
nurodo, kokia politinė at
mosfera šiandien yra.

Jeigu, nepaisant taikos 
šalininkų pastangų Ameri
koje ir visame pasaulyje, 
pavyktų Wall Strytui į- 
stumt pasaulį į karą, tai 
mes priešintumės' tokiam 
neteisingam, užpuolingam, 
imperialistiniam karui, kai
po nedemokratiniam ir 
prieš - .socialistiniam ka
rui, žudančiam giliausius a- 
merikiečių ir visos žmoni
jos reikalus. Lygiai kaip 
Lincolnas, būdamas kong- 
resmanu, priešinosi netei
singam karui prieš Meksi
ką, siekiančiam užimti jos 
žemes,, ir reikalavo sustab
dyti tą karą, taip' ir mes, 
komunistai, b e n d r adar-

ir

biautume su visomis demo
kratinėmis jėgomis, idant 
sumušti grobikiškus Ame
rikos imperializmo karinius 
siekimus ir greitai užbaigti 
tokį karą demokratinės tai
kos pagrindais.

Amerikos saugumas
amerikinė taika glūdi pa
sauliniame saugume ir pa
saulinėje taikoje, o ne Wall 
Stryto “Ueber - Alles” po
litikoje, apkaišytoje “ame
rikinio šimtmečio” plunks
nomis.

Iš savo pusės, mes veiksi
me su visais tais, kurie sie
kia taikoj demokratijos ir 
socialės pažangos. Ameri
kos žmonės, prisiimdami is
torinę savo atsakomybę, tu
ri atmesti karinę politiką 
Wall Stryto -i Churchillo 
tarptautinių truštininkų ir 
abipartinių jų pastumdė-' 
lių, o sugrąžinti mūsų šalį 
į Franklino D. Roosevelto 

‘ taikos politiką, kurios Di
dingasis Planas ir kampi
nis > akmuo yra stiprus A- 
merikos ir Sovietų drau
gingumas.

ORAS.—šaltoka giedra.

labai įdomių atsiliepė į laikraščių repor-keletas
Visa pusė Ame-

Štai 
skaitlinių, 
rikos šeimų neturi pakanka
mai įplaukų dėl tokio gyve
nimo, kuriame kiekvienas šei
mos narys būtų žmoniškai ap
sirengęs, turėtų žmonišką.pa
stogę ir būtų gerai pavalgęs.

Šeima iš keturių narių tu
rėtų turėti mažiausia $3,500 
metinių įplaukų. Bet dau
giau kaip pusė šeimų neturi 
nė $3,000 metinių įplaukų.

Taip yra turtingiausiam© 
pasaulio krašte'.

Dabar turime naują termi
ną— “defliaciją.” Taip Tru-

terių prašymus paaiškinti, 
kaip Amerikos komunistai

mano ekonomistai vadina tūlų 
kainų nukritimą pora nuošim
čių. Baimės nesą jokios. De
presijos nebūsią.

Bet kalbuosi su Patersono 
audėjais. Jie sako, “blogai, 
jau dirbtuvės užsidarė.”' 
Skaitau kriaučių unijos Brook
lyn o lietuvių lokalo biznio 
agento raportą. Jis sako, kad 
darbai eina labai prastai.

Tai vis pavojingi ženklai. 
Tai daugiau, negu sezoninis 
atslūgimas.

— Thorezo ir Togliatti’o 
pareiškimai tikrai tarnau
ja visuotinos taikos reika
lui.

Tiktai asmenys, kurie' iš. 
pasalų planuoja trečią pa
saulinį karą ir siekia įvelti 
Franci ją ir Italiją į užpuo- 
lingus karinius žygius prieš 
didįjį mūsų talkininką An
trajame pasauliniame kare, 
p* r i e š Sovietų Sąjun
gą, tiktai toki asmenys ga
lėtų atrasti ne-francūzišku- 
mą ar ne-itališkumą tuose

Irane, Kinijoje, 
Grenlandijoje, 

Brazilijoje, Francijoje ir 
Italijoje, ir kišasi į” viduji
nius tų kraštų reikalus.

Vasario 27 d. (šiemet) 
New Yorl^o Times redakci
niame straipsnyje rašė, jog 
beprotiškai skiriasi-nuo tei
sybės spėliojimai, būk grę- 
siąs .pavojus įsiveržimo į I 
mūsų žemę. New. Yorko i 
Times, i 
jog užpuolimo pavojus 
prieš kitus kraštus nėra 
beprotiškas spėjimas, -A ir

tačiaus, - nepasakė, Tai dėl ‘šios. priežasties
karinė stovykla virto \ taip 
neprotaujančia ir žiauria. 
Mūsų šalyje sparčiai kuria

l’iz
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/r Viduržeijiio Paktas!
■r *

Tuomet, kai Washingtone vyriausybė deda pastangų 
.priversti USA Kongresą balsuoti už Šiaurės Atlanto 
Paktą, britų vyriausybė tariasi su Graikijos monarchis- 
tų - fašistų valdžia dėl sudarymo Viduržemio Pakto.

Į Šiaurės Atlanto Paktą siekiamas! įtraukti, aišku, 
Vakarų Europos valstybės, taipgi Skandinavijos šalys. 
Norvegija, matyt, jau yra pakėlusi sparnus įlėkti į vilio
jamąjį Atlanto Pakto narvelį.

Viduržemio Paktą sudarytų tos šalys, kurios prieina I 
prie Viduržemių jūros: Francūzija, Italija, Anglija, fa
šistinė Ispanija, Graaikija, Egyptas, na, ir Jungtinės 
Valstijos. Pastarosios būtų finansieriumi, aprūpintojų 
viskuo, ko reikia karui.

Abu paktai, kaip žinia, yra projektuojami tam, kad 
paruošus pasaulį naujam karui — karui prieš T. Sąjun
gą. Amerika ryžtasi tą antisovietinį pasaulį ginkluoti, 
bet ir iš tų' kraštų, kurie pasirašys paktus, bus reikalau-, 
jama milžiniško pasiaukojimo karo reikalams.

Va, kodėl tokių kraštų, kaip Francūzijos, Italijos ir Į 
Anglijos komunistai šiuo metu subruzdo kovoti — ko- į 
voti už taiką, prieš naujo karo ruošėjus, prieš tų kraštų i
įtraukimą į imperialistų kilpas.

Anądieną Francūzijos komunistų vadas Thorez, kal
bėdamas vienoje partijos konferencijoje šakė, jog Fran
cūzijos liaudis privalo reikalauti, kad jų valdžia gamin- i 
tų reikmenis ne karui, bet taikai; kad ji gamintų ne tan-i 
kus, o traktorius, ne militarinius lėktuvus, q civiliniams j 
reikalams lėktuvus. Šiuo metu kai kurie Francūzijos Į 
fabrikai, kurie karo metu gamino traktorius, dabar jau,' 
pagal įsakymą iš Wall stryto, gamina tankus! Argi tai : 
nėra baisu?

Amerikoje taipgi kyla protestai prieš projektuojamus i 
militarinius paktus bei sutartis. Toliau numatą Ameri- i 
kos žmonės šitaip sako: argi mūsų vaikai turės mirti kur i 
nors Europoje bei Azijoje, gind^įni imperialistų ir karo j 
provokatorių reikalus?

Jie neužilgo turės ten mirti, jei mūsų kraštas bus į- 
' trauktas į militarines sutartis, kuriomis mes pasižadėsi

me ginti visokias “demokratijas” — tokias, kaip fašistį-1 
nė Turkija arba frankistinė Ispanija.

<Kiekvienam yra aišku, kaip jau ne kartą nurodė Mr. 1 
Wallace ir kiti mūsų krašto visuomenininkai, kad joks ' 
užpuolimo pavojus iš niekur mums negręsia. Reikia mū- 1 
su kraštui tik vieno dalyko: atmesti šaltojo karo politi-■ 
ką, susitarti su Tarybų Sąjunga ir taikoje gyventi ir gy- i 
venti.

Ar gi tai nėra pati geriausia ir ryškiausia priemonė 
ilgametei taikai palaikyti?!' ' ' .

Jau Trečias Mėnuo!
Jau praėjo du mėnesiai, kai susirinko sesijon USA 

81-masis Kongresas, — Kongresas, kuriame milžinišką 
daugumą sudaro demokratai, prezidento Trumano par
tijos nariai.

Ką jis per tą laiką nuveikė?
Nei vieno didesnio, svarbesnio įstatymo', naudingo 

’ liaudžiai, jis dar nepravedė.
Užuot pravedus kokį nors naudingą liaudžiai įstaty

mą, šis Kongresas, komitetuose ir kitur, vis “tiria”, ka- 
' žin ko laukia, kažin ką tai buria.

To dar negana. Senate jau prasidėjo filibusterinimas 
—sakymas ilgų, bereikšmių kalbų, kurių tikslas nieko 
rimtesnio nepravesti.

Kongrese viešpatauja kas tai tokio, kuriam dar gal 
būt neturime būdingesnio politinio termino. Vadinti tai 
apsileidimu, sukliurimu, nesiskaitymu su liaudies inte
resais, neužtenka. Čia yra kas tokip gilesnio, rodančio į 
visišką valdančiosios ’klasės nepaisymą žmonių, liaudies 

\ balso. » '
Ką turi daryti liaudis?
Akiregyj viso to, kas darosi Kongrese, Amerikos liau

dis, privalo pagyvinti savo veikla — masiškai ji privalo 
reikalauti Kongreso narius vykdyti gyveniman tai, kas 
būtinai reikalinga vykdyti liaudies, gerovei. Ji turi rei
kalauti Kongreso narius vykdyti gyveniman tuos paža
dus, kuriuos demokratu partija ir jos kandidatai žadėjo 
prezidentinių rinkimu kampanijos metu 1)948 metais.

Tik masinis žmonių judėjimas tegali paspartinti Kon
gresą. O tam judėjimui, mūsų nuomone, visųpirmiausia 
privalėtų .vadovauti mūsų darbo, unijos.

Joe Louis Pasitraukė Su Vainiku.
Sunkiasvoris pasaulio boksininkų čampionas Joe Louis 

oficialia; pasitraukė iš boksininkystės. Tai reiškia, kad 
jis jau nebesiboksuos su jokiu priešu dėl to, kam pri
klauso sunkiasvorio pasaulinis boksininkų čampidno ti
tulas.

Pasaulinį čampiono titulą Joe Louis išnešiojo per vie- 
loliką metų, devynis mėnesius ir vieną- savaitę. Per tą- 
laiką nįeks negalėjo iš jo to titulo atimti, nors dau

gelis bandė. Su tuo titulu, su tuo garbės vainiku, Joe 
Louis pasitraukia “ramiam gyvenimui.”

Sakoma, dabar Joe Louis užsiimdinės boksininku

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Tarybų Lietuvos Pramones 
Laimėjimai 1948 Metais

PRAŠO LDS NARIŲ 
GREITOS PARAMOS

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo prezidentas Jo
nas Gasiūnas kreipiasi į or
ganizacijos ? narius labai 
svarbiu reikalu. Jis nurodo, 
Kad tos organizacijos lėšų 
fondas atsidūrė sunkioje 
padėtyje ir kad organo 
“Tiesos” išleidimas reika
lauja greitįos finansinės iš 
narių pusės paramos. * Jis 
rašo, kad paskutinis LDS 
seimas labai entuziastiškai 
atmetė nuomonę “Tiesą” 
sumažinti ir buvo tos nuo- Antra, 
mones, kad organo išleidi
mui bus galima iš organi
zacijos gauti nemažai aukų. 
Bet tų aukų reikiamo kie
kio nepribuvo.

Jonas Gasiūnas rašo:
šiandien todėl kyla rimtas 

klausimas, kaip mes išlaiky- 
sim savo organą “Tiesą.” i 
Jeigu ir toliau 1qšu fondas 
taip eis žemyn, tai už keliu 
mėnesiu jis gali būt tuščias.- 
Ką tada mes turėsime dary-

nepai- 
jie bebū- 
netųretų

neturėtų

nėms mokesčių naštą. Ame
rika neprivalėtų skirti taip 
didelių sumų ekspei’imeny 
tams užsienyje.

Ligšiol buvo žinoma, kad 
Marshall© planu siekiama 
atstatyti karo sugriautas Eu
ropos ūkis ir tuo prisidėti iš
gelbėti ją nuo Komunizmo. 
Bet eksperimentams, 
sant kokios rūšies 
tų, mūsų doleriai 
būti eikvojami.

Bet Draugas
labai nusiminti: DarbieČiai 
tikrojo socializmo nesiekia, 

mūsų vyriausybė 
per Marshall Planą taip 
patvarkė, kad visur būtų 
atstatyta senoji reakcinė 
Europa. O taip vadinamieji 
Anglijos, Francūzijos, Bel
gijos ir kitų Vakarų Euro
pos kraštų socialistai pri
siekė visus Marshall Plano 
potvarkius, ištikimai prave
sti gyvenimam

Kodėl Rusija esanti to
kia “silpna?” 0 Ogi todėl, 
kad jos ’’žemės plotas yra 
begalinis” ir kadz labai 
smarkiai auga jos gyvento
jų skaičius. >*

Tik vienas dalykas mums 
tebėra neaiškus, atseit: 
jei Rusija tokia silpna, tai 
kodėl jos taip bijo tas pats 
Darbininkas? O kad bijo, 
tai faktas. Jeigu nebijotų, 
taip nuolatos savo skaity
tojų negąsdintų Rusijos ir 
bolševizmo pavojumi.

I.DS štabas tuo. klausimu 
yra labai susirūpinęs. Turė
sime daryti vieną iš dvieju:

(a) sukelti nors šimtą do
leriu i mėnesi aukomis, kad 
tuo prisidėjus prie “Tiesos” 
išlaidų padengimo, ąrba,

(b.) organą “Tiesą” suma
žinti — leisti vieną karta j 
mėnesį 6 puslapių ar du 

kart • menesi keturių pusla
pių.

Dabar viskas priklausys 
nuo lo, kaip mūsų apskritys, 
kuopos ir nariai i tai atsi
lieps. Jeigu visi sūkiais pri
sidėti su finansine pagalba, 
tai “Tiesa” galės išeidinėti 
taip, kaip išeidinėjo.

Aš manau, kad galima su
kelti priedinę finansinę pa
galbą. Jeigu astuoni tūks
tančiai nariu duotų po vieną 
kvoderj i metus savo organo 
palaikymui, tai 
pilnai išsiristą. 
Įima pasiaukoti* 
deriuką į metus, 
“Tiesa” 
eidinejo.

problema 
O tiek ga- 
Vieną kvo- 
ir orgąnas

išeidinėja, kaip iŠ-

ANGLIJOS DARBIEČIAI 
TUReTŲ VISKO 
IŠSIŽADĖTI

Taip mano 
Draugas. Darbiečių
mas” esąs niekas

klerikalu 
‘socia- 
kitas, 

Drau-
gas rašo:,

Suprantamą, kad į 
sios Britanijos ar 
rios kitos valstybės

Didžio- 
Į bet k li

vid aus 
politinius, socialinius ar eko
nominius reikalus užsienie
čiai kištis neprivalo. Tačiau, 
jei tokios Amerikos bilijonai 
nebereikalingi Britanijos po
kariniam atstatymui, o jais 
daromi eksperimentai, tai 
kuriems galams Amerika tas 
kolosaliuos sumas 'turi skir
ti ir sunkinti Amerikos žmo- . 7 ’

GERAI, KAD
SAVE RAMINA

So. Bostono Darbininkas

galinga. Tiesiog Darbinin
kas ir rašo: “Tikrenybėje, 
Rusija ne tokia jau galin
ga, kaip iš tolo atrodo. Ga
ro laikais buvo priimta ją 
vadinti milžinu ant molinių 
kojų. Bolševistinė Rusija 
perdaug giriasi— savo silp
nybėms paslėpti...”

KARDELIO PRIESAIKA 
IR IŠPAŽINTIS

Kanadietis J. Kardelis 
sudeda aukštus pasižadėji
mus savo redaguojamą 
“Nepriklausomą Lietuvą” 
padaryti “kultūringą, vėr- 
tą gero žodžio ir paramos 
visų geros valios lietuvių.”

Bet ar gali būti kultūrin
gas laikraštis, kuris nieki
na Lietuvą ir apie ją skel
bia tik netiesą ir prasima
nymus? Negali. \

Kardelis sako, kad jo jr 
jo kamarotų “didysis dar
bas yra — lietuvių tautos 
išlaikymas, laisvė ir Lietu
vos valstybės nepriklauso
mybė.” Betgi faktas yra, 
kad Kardelis pabėgo iš Lie
tuvos pas Hitlerį ant bur- 
do. Ar tai irgi buvo dėl 
“Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės”? Prašom pa- 

' aiškinti. -

Nors Sykį Pasigirtu

Lietuvos TSR Statistikos
Valdyba paskelbė spaudoje niniu įrengimų 
valstybinio plano liaudies gu šimtams milijonu rub- 
■” : ■’ .......... ' liu. '

v

Tik tokios gausios ir ne
savanaudiškos pagalbos dė
ka buvo atgaivinta respub
likos pramonę. Socialistinės 
statybos laimėjimai Lietu
voj yra rezultatas tarybi
nių tautų • draugystės ir 
brolybės, rezultatas išmin
tingos lenininės - stalininės 
nacionalinės politikos, ku
rią nenukrypstamai vykdo 
Tarybinė Vyriausybė ir 
Komunistų Partija.

I 1945 m. pabaigą res- V 
publikoj buvo perduoti eks
ploatacijon pirmosios at
kurtosios įmonės, elektri
nės, geležinkelis ir uostas, 
pirmieji tūkstančiai kva
dratinių metrų gyvenamo 
ploto, o 1948 metais res
publikos pramonė jau pra
lenkė prieškarinį produkci
jos išleidimą ir, palyginti 
su 1945 - metais, padidėjo 
trigubai.
Visa gamyba

Socialistinė 
pramone mėnesis po mėne
sio, metai po metų sparti
na tempus ir didina išlei
džiamos produkcijos apim
tį. 1948 metais, palyginti su 
praeitaisiais metais, pas
kirų produkcijos rūšių ga
myba išaugo: žemės ūkio 
mašinų ir\įrengimų beveik 
dvigubai; radiatorių — 2,3 
karto; superfosfato — 8 
kartus; medvilninių audi
nių—3.2 karto; šilko audi
nių, trikotažinių gamjnių, 
avalynės — pusantro kar
to. Taip pat išaugo maisto 
pramonės produkcijos ga
mybą^ mėsos — pusantro 
karto -/konservų gamyba — 
3,8 karto; augalinių rieba
lų — dvigubai; 
jos gaminių — 
tu; cukraus — 171 proc., 
sviesto — 131 proc. ir ma
karonų gaminių — 217 pro
centų.
Naujos, lavintos 
darbo jėgos

1948 metais j Lietuvos į- 
mones atėjo dešimtys tūk- 
stančių naujų darbininkų. 
Amatų mokyklos,, fabriki
nio gamyklinio apmokymo 
mokyklos išleido 5.562 jau
nus kvalifikuotus darbi
ninkus. Stachanovin inkų 
mokyklose, kursuose prie 
gamyklų ir fabrikų 41 tūk
stantis žmonių įsigijo įvai
rių kvalifikacijų. Bendras 
darbininkų ir tarnautojų 
skaičius padidėjo, palygin
ti su 1947 . metais, 8 pro- 

| centais.
Į Ryšium su atkurtųjų į- 
monių rekonstrukcija, nau
jųjų įmonių, aprūpintų mo
derniausia technika, sta
tyba, žymiai palengvėjo 
darbininkų darbas, ir dar
bo našumas

įvairių ’šalies vietų pramo- 
ir medžia-

ūkiui- atkurti ir išvystyti p 
vykdymo rezultatus per 
1948 metus.

Respublikos pramonė į- 
vykdė metinį bendrosios 
produkcijos išleidimo planą 
108 proc. Palyginti su -1947 
metais, pramonės įmonių 
produkcijos išleidimas iš
augo 34 procentais.

Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės sutiko Statistikos 
Valdybos pranešimą su di
deliu pasitenkinimu. Pas
kelbtuose pergalių skaitme
nyse kiekvienas pamatė sa
vo darbą, savo įmonės dar
bą, savo pergalės dalį.
Socialistinės lenktynes

Į 1948 metų pabaigą į 
socialistines lenktynes bu
vo įsijungę per 70 procen
tų Lietuvos darbininkų. 
Gamyklos “Elektrit” sta- 
chanovininkai Stagniūnas, 
Jo tau tas, Skrebe, Klaipėdos 
fabriko “.Gulbė” audėjos — 
daugiastaklininkės Domer- 
kienė ir Urbanaitė, Kauno 
gamyklos “žiežirba” lieji
kai Burninkas ir Šerstobas 
ir šimtai kitų priešakinių 
respublikos darbininkų il
gai prieš 1948 metų pabai
gą jau dirbo savo antrųjų 
penkmetinių g a m y b i nių 
planų sąskaitom 168 ’įmo
nės prieš laiką baigė meti
nius uždavinius, Kauno i-Z V

monių darbininkai du mė
nesiu *prieš metų pabaigą į- 
vykdė gamybinius planus ir 
davė 10 milijonų rublių 
viršumplaninių sankaupų. 
Šiaulių įmonės prieš laiką 
įvykdė metinius planus ir 
taip pat davė 10 milijonų 

\ viršumplaninių sankaupų.
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1 į metų pabaigą viršijo me-

tankiai Keno-
shos ir Chicagos pramogo
se. Tą galit pastebėti, skai
tydami laikraščius “Lais
vę”, “Vilnj” ir “Liaudies 
Balsą.

. .... ----- Tai štai jums, broliai ir 1 Radviliškio stiklo gamykla
j naujų narių? Ar gavai pre- į seSgS lietuviai: Ii metU pabaigą viršijo me-
, numeratorių dienraščiam j' genis Dr. A. L. Graičūnas i ^ni P^an^ 33 procentais, 
i Laisvei ii Vilniai ii Kana-. jar įr net šį sykį plytinė Kraštas 44

Lietuvi - lietuve, Naujų ir lankosi 
Metų išvakaryje pasižadė
jai pasidarbuoti kūrybinės- 
kultūros dirvoje. ^Na, jau 
praėjo du mėnesiai po Nau
jų Metų. Ar jau pamiršai 
pažadą? Ar - gavai LLD

:(<

M

eina pirmyn 
respublikos.

konditeri-
161 procen--- 44 

procentais, odos kombina- 
“Elnias” — 22 proc., 

• trikotažo fabrikas “Sparta” 
— 20 proc. Konservų ga- 

. “Baltika”— 86 proc., 
konditerijos fabrikas “Ži
butė” — 71 procentu.,
> Žymiai viršydami planą 
baigė trečiuosius lemiamus 
pokarinio penkmečio me
tus daugelis . respublikos 

Čionai”, pažymėjo ame- [pramonės šakų. Taip, pa- 
! vyzdžiui, maisto pramonė 
įvykdė’ metinį planą 121- 

i proc., jniško ir popieriaus
—115 proc., statybinių me
džiagų pramonė — 109 
proc., lengvoji pramonė,— 
105 proc., mėsos ir pieno 
pramonė — 103 proc.

Parama iš broliškų 
respublikų

. Dar nepraėjo nė ketveri 
metai, kai pasibaigė karas 

, su vokiškaisiais fašisti
niais. grobikais, o respubli
kos liaudies ūkis iš pagrin
dų atkurtas. Vokiškieji o- 
kupantai padarė • tarybinei 
Lietuvai didžiulius nuosto
lius. Jie sugriovė ir išplėšė 
beveik visas įmones,-išvedė 
iš rikiuotės visą energetinį 
ūkį, išvežė pramoninius į- 
rengimus ir žaliavą. Tuoj 
po karo pabaigos Lietuvos 
liaudžiai^ ištiėsė pagalbos 
ranką i broliškų tarybinių 
respublikų tautos. Nesi
liaujančia srove ėjo iš ta
rybinių respublikų į Lietu
vą įvairūs kroviniai: maši
nos, stiklas, geležis, med
vilnė, turbinos, anglis ir 
statybinės medžiagos. Per 
trejus pokarinio penkme
čio metus atsikurianti res- 
ųMiblikos pramonė gavo iš

: doje išeinančiam savaitraš-■ -- -- - - -- pasigyie. —
į x Dr. A. L. Graičūnas. i tasi čiui Liaudies Balsui?

O aš pasigii-siu, kad nors 
i senis, 79 metis, išvakario 
į Naujų Metų pažadą pildau! 
i Jau nuo visų LLD 140 kp. 
senų narių metinę duoklę 
už 1949 m. sukolektavaus ir

Šypsenos
Anglijos pavaldiniui, at- 

pinigai pasiųsti ° Centran! silankusiam į šią šalį, buvo 
Parduota “Vilnies”' kaleri- aprodoma įdomiausios vie-
dorių 20 kopijų, irgi pinigai 
pasiųsti Vilnies admins- 

Dabar talkinin- 
Povilui Tauchiui,

tracijai 
kauju 
“Liaudies Balso” ' uolam 
darbuotojui, ir Jonui A. 
Paulauskui, nepaprastai uo
lam ir neilstančiam dar
buotojui dienraščio “Vil
nies, "ir kitiems kūrybinės 
kultūros reikalams.— Wau- 
kegano ir North Chicagos 
lietuviai - lietuvės nemažai 
prisideda su pinigiška auka

Bob Feller, Cleveland Indians tymo pitcheris, stovi 
prie lėktuvo, kuriuom* jis mokosi skraidyti Veteranų Ad

ministracijai užmokant $500 už jo lavinimą.

ninkus rungtynėms dėl visų boksininkų siekiamo titulo 
ir, aišku, dėl dolerio. ' r- • '

Well, Joe Louis užtenkamai sąvo oponentų aptramdė.*

tos apie Potomak upę.
a 

rikonas, “šioje vietoje Jur
gis Washingtonas metė do
lerį skersai upę.”

“Taigi,” atsakė english- 
monas, “ne perdaug didelis 
atsižymėjimas, nes tada do
leris daug toliau nueidavo, 
negu šiose dienose.”

Amerikonas jausdamasis, 
kad jam lengvai gnybtelėjo, 
po neilgos pauzos sako:

“Ale sykį Washingtonas. 
atliko daug ‘karžygiškesnį, 
veiksmą negu šitas, — jis 
užsmaugė galingos viešpa
tystės valdoną skersai At- 
lantiką.”

“Daugiau negu 5000 slė
nių pareina į mūsų 
namus naujų pianų 
šus į metus laiko.”

“Tikrai? Na tik

gami- 
klevi-

tu pa- 
mislyk, ko jie ir neišmo
kins tuos žvėris daryti!”

Ji: — Aš girdėjau, kad 
jūs puikus artistas.

Jis: — Taip, aš turiu vil
ties būti, bet aš tiktai dar 
pradedu.

Ji: — O ką dabar veikia-
te?

Jis: - 
gyvenu 
kas, tik

studijoj 
auginu

aš dabaV 
ir, 
barzdą.

pakol

bo našumas per 1948 me
tus vidutiniškai pakilo 15^6 
procento, o darbo užmokes
tis išaugo 10,2 procento.

t

Užtikrinta ateitis
. Laimėjimai, pasiekti 1948 
metais vystant Lietuvos 
pramonę, paruošė ir užtik
rino tolesnį gamybos kili
mų. Vasario 15 dieną bus 
atidarytas Lietuvos Ko
munistų Partijos VI suva
žiavimas. Respublikos dar
bo žmonės prisiėmė įsipa
reigojimus įvykdyti trijų 
mėnesių pramonės produk
cijos išleidimo planą suva
žiavimo atidarymo dienai; 
siekti, kad ketvirti metai 
taptų pokarinio penkmečio 
baigimo metais. V'

2 pusi.—Laisvę (Liberty, Lith. Daily)— Penktad., Kovo 4, 1949



Tarybų Lietuvos Valstietija Kolektyvinių 
Ūkių Keliu Eina į Gerovę

0 Rašo Kostas Jakimavičius 151
Klaipėdos apskrities Sta

lino vardo kolektyvinio ū- 
kio brigadininkas Pranas 
Balsys, susirinkus i e m s 
smarkiai plojant, pakilo į 
tribūną. Iš didžiulės salės j 
jį žiurėjo šimtai porų akių. 
Pirmąkart gyvenime jis 
tapo tokio didžiulio žmonių 
kiekio dėmesio centru. Tūk
stančiai kolektyvinių ūkių 
valstiečių, atvykusių į Vil
nių iš visų respublikos 
kampų į savo pirmąjį suva- 
žiavima, nutilo belaukdami 
kolektyvinio ūkio brigadų 
ninko Prano Balsio * kal-

* bos.
* Pradžia garbingo darbo

Paprasta, vaizdinga* ir 
taiklia liaudiška kalba 
Pranas Balsys pasakojo vi
siems respublikos kolekty
vinių ūkių valstiečiams a- 

‘ pie save ir apie gimtojo 
kolektyvinio ūkio gyveni
mą. Kuomet Klaipėdos aps-/ 
krityje susiorganizavo Sta
lino vardo kolektyvinis ū- 
kis, į jį teįstojo 19 ūkių. 
Dabar kolektyvinis ūkis 
vienija 62 ūkius su žemės 
masyvu, turinčiu per tūks
tantį hektarų. Kolektyvinis 
ūkis turi gyvulinink. fer
mas, apie 100 arklių, avily- 

0 ną, paukščių fermą. Visuose
* kolektyvinių ūkių valstie

čių namuose yra ‘elektros
' šviesa ir radijas. 1948 me
tais savo jėgomis pastaty
ta klubas, skaitykla ir ra
dijo mazgas.
Puikūs laimėjimai

1948 metais kolektyvinis 
ūkis surinko po 16,3 cent
nerio grūdų kultūrų derlių 
iš hektaro—keturiais cent
neriais iš kiekvieno hekta
ro daugiau kaip vidutiniš-

* kas apskrities individualin.
ūkių derlius. Kolektyvinių 
ūkių valstiečiai gavo po 
10 kilogramų grūdų ir po 
5 rublius pinigais už kiek
vieną atidirbtą darbadienį. 
Vidutiniškai vienai kolek
tyvinio ūkio valstiečio šei
mai tenka po 3,5 tonos grū
dų ir keli tūkstančiai rub- 
lių.

Kolektyviniame ūkyje 
veikia • agrotechnikos rate
lis. Lektorių tarpe —Klai
pėdos'moksliniai darbuoto
jai, agronomai ir kolekty- 

4 vinio ūkio brigadininkas 
Pranas Balsys, surinkęs 
1948 metais savo bare po 
25 centnerius žiemkenčių

♦ rugių iš kiekvieno hektaro.
Atspindis visų 
kolektyviečių gyvęnimo

Prano Balsio pasakojime,

. C . ..

Buvęs Washington valstijos 
gubernatorius Mon Wallgren 
aiškinasi senatiniam komite
tui, pasipriešinusiam jo pa
skyrimui nacionalėn Security 
Resources Board. Jis s^ko, 
kad atakos prieš jį yra pakar-t 
tojimu jo priešų prieš jį varto
tų argumentų laike rinkimų. 
Tūli bandė jį padaryti net 
raudonu, nors žinantieji, jog 
jis su prezidentu Trumanu 
yra seni pyieteiiai, geriausiai 
žino ar bent numano, koks iš 

jo gali būti “raudonasis.”

lyg vandens laše, atsispin
dėjo TarybA Lietuvos ko
lektyvinių ūkių gyvenimas. 
Visuose respublikos kolek
tyviniuose’ ūkiuose padidė
jo pasėlių plotas, — paly
ginti su tuo, kas tekdavo 
individualiniam ūkiui—.dau
giau kaip 20 procentų kiek
vienam kolektyvinio ūkio 
kiemui. Jauni kolektyvi
niai ūkiai ne tik kad pra
plėtė pasėlio plotus, bet ir 
surinko savo laukuose žy
miai didesnį už individuali
nių valstiečių derlių.

Šiaulių apskrities kolek
tyviniai ūkiai “Sakalas” ir 

‘“Gegužės 1-ji” surinko po 
16 centnerių iš hektaro, 
kolektyvinis ūkis “Perga
lė” — 16,6 centnerio. Ra
seinių .apskrityje kolektyvi
nis ūki's “Gegužės 1-ji” ga
vo iš kiekvieno hektaro 4,4 
centnerio didesnį derlių, 
negu vidutiniškas indivi
dualinių valstiečių ūkių 
derlius.

Kėdainių apskrities Ma
rijos Melnikaitės vardo ko
lektyvinis ūkis turi, 230 
hektarų visuomeninės že
mės, 3 gyvulininkystės fer
mas ir avilyną. Visi kolek
tyvinio ūkio valstiečiai turi 
karves. 1948 metais žemės 
ūkio artelės narių namuose 
atsirado elektros šviesa. 
Derlius, kurį gavo kolekty
vinio ūkio valstiečiai, tose 
vietose nebuvo matytas. Jie 
surinko 'iš hektaro žiem
kenčių rugių — po 21 cent
nerį, kviečių — po 25, mie
žių — po 23, avižų — po 15 
ir bulvių apie 200 centne
riu iš kiekvieno hektaro.

v

Iš vargo j gerbūvį
Kolektyvinių ūkių vals

tiečiai pradėjo gyventi pa
siturinčiai. Kazys Šaulaus- 
kis' (iš M. Melnikaitės var
do kolektyvinio ūkio) iki 
įsikūrus tarybų valdžiai su 
savo šeima .iš penkių žmo
nių gyveno pusbadžiai. 1948 
metais jis kolektyviniame 
ūkyje atidirbo 724 darba
dienius. Jų sąskaifon . jis 
gavo per 7 tonas grūdų ir 
daugiau kaip 3 tūkstančius 
rublių* pinigais. Jonas Mie- 
liauskas (iš to pat kolekty
vinio ūkio) gavo, per 5 to
nas grūdų ir apie 3 tūks
tančius rublių pinigais. 
Pragyvenęs ilgą darbo gy
venimą jis niekuomet ne
turėjo nuosavos karvės.Da- 
bar jis įsigijo karvę, kiau
lių, pirkosi radijo imtuvą. 
J[p vaikai — sūnus ir duk
tė — lanko gimnaziją.

Joniškio apskrities apy
linkėse visuomet buvo men
ki derliai. Nualintą žemę 
reikėjo kruopščiai apdirbti, 
,o to nepajėgė padaryti in
dividualiniai valstiečiai. Su
kurtas čia kolektyvinis ū- 
kis “Naujasis kelias” jau 
pat pirmaisiai metais su
rinko gerą derlių. Kolekty
vinio ūkio valstietis Impa- 
lis už atidirbtus darbadie
nius gavo 6,5 tonos grūdų, 
.toną bulvių,- 5,5 tonos pa
šaro galvijams ir per 7 
tūkstančius rublių ^pinigais. 
Atgabenę^ uždirbtus grū
dus namo, Impalis sujau

dintas kalbėjo: ‘‘Niekuo
met negalėjau įsivaizduoti, 
jog Tiek uždirbsiu kolekty
viniame ūkyje.” Per visą 
savo gyvenimą aš nesu tu
rėjęs tiek grūdų, kiek da
bar.” '

Tokie yra pirmieji kolek
tyvinių ūkių darbo laimėji
mai Tarybų Lietuvoje. 
Tuos laimėjimus pasiekti į- 
galino platus naudojimas 
žemės ūkio mašinų kolek
tyvinio ūkio pirmenybėmis, 

Lietuvos valstietis tvirtai 
nuėjo kolektyvinio gyveni
mo keliu, kaip vieninteliu 
teisingu keliu, kurį jam nu
rodė didžioji Lenino-Stali- 
no partija.

Lietuvos TSR Statistikos 
Valdyba savo paskelbtuose 
rezultatuose apie valstybi
nio plano respublikos liau
dies ūkiui atkurti bei išvys
tyti įvykdymą 1948 metais, 
pažymi ir Lietuvos valstie- 
tyvinių ūkių laukuose, at
likta sėja rūšine sėkla . di
deliuose plotuose eilėmis, 
panaudojimas didelių kie
kių mineralinių trąšų ir pa
sėlių priežiūra pagal visas 
agrotechnikos taisykles.
Sujaudinta visa 
Lietuvos valstietija

Prieš metus dauguma 
valstiečių dirbo savo mažy
čiuose suskaldytuose že
mės sklypeliuose. Pirmųjų 
kolektyvinių ūkių laimėji
mai sujudino visą Lietuvos 
valstietiją. Įsitikinęs di
džiulėmis stambaus kolek- 
tijos laimėjimus. 1948 me
tais sėjos planas įvykdytas 
101 procentu žymiai padi
dintuose respublikos plo
tuose. Žiemkenčių kviečių 
plotas padidėjo 34 procen
tais, linų —12 procentų, 
cukrinių runkelių — 10 
procentų. Respublikos ma
šinų - traktorių stotys, ap
tarnaujančios tiek kolekty
vinius ūkius, tiek ir indivi
dualinius valstiečių ūkius, 
metinį traktorinių darbų 
planą įvykdė 122 proc.

Kolektyvinių ūkių skai
čius nuo 20, kurie buvo 
1948 metų pradžioje, išaugo 
ligi 614!

Respublikos Statistikos 
Valdybos šykščiuose. skait
menyse slypi didelis ir jau
dinantis gyvenimas Lietu
vos valstiečių, z nuėjusių' 
nauju keliu, kolektyvinio ū- 
kio gyvenimo keliu.

Prieš Lietuvos kolektyvi
nių ūkių valstiečius ?— 'ryš
kūs ir platus kelias į pasi
turintį ir kultūringą gyve
nimą, v

—------—........... I_______

Philadelphia, Pa.
"’ll--- *---

Vasario 21 d. mirė Juozapi- 
na Dambrauskienė, 67 metų. 
Laisvai palaidota vasario 24 
d., Oakland kapinėse. Velio
nė Dambrauskienė iš Lietuvos 
paėjo Smilgių parapijos, Kau
no rėdybos. Vedus išgyveno 
46 metus. Liūdesyje liko vy
ras Romanas Dambrauskis, 3 
sūnūs — Kęstutis, Gedeminas, 
Jurgis ir duktė Genovaitė ir 
Romano brolis Dr. Adomas 
Dambrauskis. Laidotuvių di
rektorius Domininkas J. Ea- 
raminas gražiai atliko savo 
pareigas, šeima pelnai paten
kinta jo mandagiu patarnavi
mu. S. V. R.

svarbus refera
tas rrocktone ir 
WORCESTERYJ.

• Labai idomų referatą 
Roius Mizara skaitys:

Montelloj - Brocktone 
— kovo 5 dieną 7 v. v. 
Lietuvių Tautiškame Na
me. ~

Worcester y j — sekma
dienį, kovo 6 dieną, 6:30 
v. v. Lietuvių Salėj e, 29 
Endicott St.
Referato-kalbos tema lie

čia pirmuosius Amerikos 
lietuvių laikraščius, taip
gi pirmuosius lietuviškus 
vaidinimus Amerikoje.

Be to, jis kalbės ir bė
gamaisiais klausimais.

Visi vietos ir apylinkių- 
lietuviai kviečiami atsi
lankyti. . . (52-53)

I

Apsigynimo sekretorius James V. Forrestal pasakoja 
kongresinio ginklavimosi subkomiteto pirmininkui Paul 
J. Kilday iš Texas, kiek kainuos jo pasiūlytas pakėli
mas militariškam personalui algų. Pagal jo planą, 
eiliniams Gis pi įdėtų po 3 nuošimčius, o aukštiesiems 
viršininkams maždaug apie 40-nuošimčių. Dabar esan-j 
čoji mūsų karinėse jėgose nelygybes pragarmė pasi

darytu dar daugeriopai didesnė.

URALO LIAUDIES ŪKIS 1948 METAIS
1948 metais Sverdlovsko 

srities darbo žmonės ener
gingai kovojo dėl savo pa
žadų realizavimo. 1948 me
tų gamybinį planą jie į-' 
vykdė 106.3 procento, pa
didinę produkcijos apimtį, 
palyginti su 1947 metais, 18 
procentų; Anglies kasimas 
padidėjo 12 procentų ir ge
ležinės rūdos — 21 procen
tu; ketaus tirpinimas padi
dėjo 18 procentų, plieno — 
19 proc.; valcuoto meta
lo gamyba — 30 procentų 
ir 1.1.

. Penkių Metų Planas į 
. Tris Metus

1948 metų gamybos au
gimo tempai buvo didesni, 
negu pirmų pokarinių me
tų. Dauguma įmonių tokios 
svarbios industrijos šakos, 
kaip juodoji metalurgija, 
per praėjusius trejus • , po
karinio’ penkmečio metus. 
jau įvykdė savo penkmeti- 
nius planus gamybinio ly
gio atžvilgiu. Tai reiškia, 
kad 1948 metais jie ištirpi
no tiek metalo,, kiek pagal 
planą turėjo ištirpinti 1950 
metais. '

Uralas — vienas lemia
mųjų šalies pramoninių ra
jonų. Sverdlovsko srities 
darbo žmonės remdamiesi 
jo industrine galia, padaro 
didelį įnašą į karo metu 
sugriautų įmonių atkūrimo 
bei naujų įmonių ' statymo 
reikalą TSRS rajonuose^ 
nukentėjusiuose nuo vokiš-. 
kosios fašistinės okupaci
jos. 1948 metais Sverdlovs
ko srities pramonė 18 kar
tų padidino aukštakrosnių 
ir tris kartus valcavimo į- 
rengimo gamybą. Dvigubai 
padidėjo mašinų anglims 
krauti ir keturgubai— ma-, 
šinų rūdai krauti, beveik tri
gubai padidėjo galingų eks
kavatorių ir 7 kartus —ge
ležinkeliams gondolų išlei
dimas. Dujotiekiams, tei
kiantiems gamtines dujas 
Maskvai, Leningradui ir 
KijeVui, pagaminti nauji 
galingi kompresoriai.

Tarybinė vyriausybė ne
seniai priėmė grandiozinį 
planą gamtai pertvarkyti 
sausringuose šalies rajo- 
nuošė. Nšis planas numato 
naujų didžiulių miškų ma
syvų sūkūrimą. Sverdlov^ 
ko srities įmonės jau pra
dėjo gaminti tobuliausių 
konstrukcijų mašinas miš
kui sodinti. Prasidėjo taip 
pat serijinė elektrinių trak
torių gamyba. ,

Socialistinis lenktyniavi
mas įgavo Urale milžinišką 
užmojį. Tarp savęs lenkty
niavo įmonės, cechai, Į)ri- 
gado^, atskirų profesijų 
darbininkai. Inžinieriai ir 

technikai kūrybinėje drau
gystėje su darbininkais no
vatoriais, tobulina gamy
bos technologiją, išgvilde
no greitesnius darbo meto
dus. Daug buvo nuveikta 
sunkių darbų procesų me- 
chanizavimo srityje,- ypač 
metalurgijos gamykl o s e, 
kasyklose, miškų paruošuo- 
se. Dėl visa to Sverdlovsko 
srityje žymiai išaugo pra
monės darbininkų darbo 
našumas.

Srities kolektyvinink a i 
taip pat ištesėjo savo žodį. 
1948 metais jie padidino pa
sėlių plotą 11,1 procento, o 
kviečių pasėlių plotą —16.8 
procento.

Ii948 metai buvo tolesnio 
tarybinių žmonių gyvenimo 
lygio pakėlimo K metai. 
Sverdlovsko srityje duonos 
pardavimas, palyginti su 
1947 metais, padidėjo 60 
procentų, cukraus — trigu
bai, konditerijos gaminių— 
75 procentais, pieno ir pie
no produktų — 48 procen
tais. Žymiai padidėjo ir vi
sų rūšių audinių, avalynės 
ir kitų plataus vartojimo 
prekių pardavimas.

Dėka kainų sumažinimo 
valstybinėje prekyboje, su
mažėjo kainos ir koopera- 
tyvinėse parduotuvėse. Tik 
per pastaruosius metus ko
operacijoje, pavyzdžiui, su
mažėjo kainos, mėsai—dvi
gubai, riebalams ir kiauši
niams — 2.5 karto. Kolek
tyvinių ūkių rinkoje bul
vių kainos sumažėjo dau
giau kaip 6 kartus, miltų — 
beveik 5 kartus, pieno ir 
sviesto — tris kartus, mė
sos ir kiaušinių — 2.5 kar
to. Rezultate įvyko tolesnis 
darbo žmonių realaus dar
bo užmokesčio pakėlimas.

1948 metais Urale buvo 
tęsiama plati gyvenamųjų 
namų statyba. Sverdlovsko 
srities valstybinės įmonės, 
palyginti su 1947 metais, 
pastatė ir perdavė eksploa
tacijon 20 procentų dau- 
gi^ič gyvenamųjų namų. 
Be to, darbininkai ir tar
nautojai tarybų valstybės 
ilgalaikėmis paskolomis ir 
savo pačių ■ sankaupomis 
pastatė 3.200 nuosavų na
mų.

Sverdlovsko srities bend
ro lavinimosi irtokyklose 

, moksleivių skaičius per me
tus padidėjo 37 tūkstan
čiais, o vakarinėse darbo Ir 
kaimo jaunuomenės moky
klose — 12 tūkstančių žmo
nių. -

Tokios, trumpai imant, 
yra 1948 metų išdavos, pa
siektos pranfoninio Uralo 
darbo žmonių.

Mokslas Prieinamas Visai
Liaudžiai

l 
t

Rašo A. T.
stojantiems į neakivaizdi
nio aukštojo mokslo įstai
gas suteikiama papildomos 
apmokamos 10 dienų ato
stogos stojamiesiems egza
minams išlaikyti. Neaki
vaizdinio aukštojo mokslo 
studentam, sėkmingai vyk
dantiems savo mokslo pla
ną, suteikiamos tokios pat 
atostogos vasaros ir žiemos 
egzaminų sesijų metu. Pas
kutiniais mokslo metais di
plominiam projektui ap
ginti neakivaizdinio moks
lo studentai gauna keturių 
mėnesių atostogas ir vals
tybiniam egzaminui išlai- ‘ 
kyti — 1 mėnesio atosto
gas. Šitam laikui studentai 
aprūpinami bendrabučiu ir 
valstybine stipendija, tokia 
pat, kokią gauna Tarybų 
Sąjungos studentai. Nea
kivaizdinė aukštoji mokyk
la suteikia tas pačias tei
ses, kaip ir visos aukštojo 
mokslo įstaigos.

Be peakivaizdinių aukš
tųjų mokyklų, Tarybų Są
jungoj egzistuoja eilė va
kariniu institutu arba va
karinių fakultetų prie auk
štojo mokslo įstaigų. Dieną 
dirbdamas bet kuris tarybi
nis pilietis gali vakarais 
mokytis ir įsigyti aukštąjį 
mokslą. Kaip taisyklė, va
kariniai institutai arba 
skyriai egzistuoja prie 
stambių gamyklų. Tai pa
lengvina besimokantiems, 
dirbantiems gamyklose, lan
kyti institutą, o gamybinis 
studento darbas padeda 
jam įsisa'vinti specialybę 
aukštojoj mokykloj.

Jaunimas, besimokąs va
karinėse aukštosiose mo
kyklos^, taip pat gauna di- 
didclę pagalbą iš valstybės. 
Studentai aprūpinami ne
mokama moksline literatū
ra, braižybos reikmenimis 
ir kitomis mokslo priemo
nėmis bei medžiagomis. Eg
zaminų sesijos laikui stu
dentams suteikiamos pa
pildomos 10 dienų, o diplo
miniam projektui atlikti — 
keturių mėnesių atostogos.

Be to, prie bet kurios ta
rybinės gamyklos, fabriko, 
prie TSRS įstaigų veikia į- 
vairūs kursai, kuriuose ne- 
mokmai darbininkai ir tar
nautojai gali kelti savo kva
lifikaciją. Statistika sako, 
jog dabar Tarybų Sąjun
goj mokosi kas trečias žmo
gus. Milijonai tarybinių 
darbo žmonių gilina savo 
žinias toj ar kitoj mokslo, 
technikos bei kultūros sri
tyje.

Tarybų Sąjunga — ištiso 
raštingumo šalis. Tai yra 
rezultatas milžiniško dar
bo, atlikto vystant liaudies 
švietimą, likviduojant ne
raštingumą suaugusi ų j ų 
gyventojų tarpe, keliant 
bendrą liaudies kultūrinį 
lygį. Tarybų šalyje jau se
niai vykdomas visuotinis 
privalomas pradinis ketu
rių klasių vaikų apmoky
mas. Visi vaikai pradeda 
mokytis, sukąkę septyne
rius metus. Miestuose ir. 
darbininkų gyvenvietėse į- 
vestas visuotinis septyne- 
rių metų mokslas, kuris 
greitu laiku bus išplėstas 
taip pat ir kaimo vieto
vėms.

Kad patys plačiausi gy
ventojų sluoksniai galėtų 
mokytis, • kad kiekvienas 
darbininkas ir tarnautojas, 
nenutraukdamas darbo, ga
lėtų įsigyti vidurinį bei 
aukštąjį mokslą ir kelti sa
vo kvalifikaciją; šalyje į- 
steigta daugybė vakarinių, 
neakivaizdinių mokyklų ir 
kursų.

Pagvildensim smulkiau 
suaugusių, gyventojų ap
mokymo formas bei meto
dus. Pradėsim bendrojo la
vinimo tipo mokyklomis, 
kurios savo esme taikomos 
darbo ir kolektyvinių ūkių 
jaunimui nuo 14 iki 25 me
tų amžiaus, šitos mokyklos 
itin išplėstos pokariniais 
metais, kadangi karas su
trukdė daugybei jaunuolių 
ir mergaičių išeiti mokslą 
regųliarėj mokykloj. Vyk
dydami savo patriotinę pa
reigą, jie, nutraukę savo 
mokslą, išėjo į frontą arba 
įsijungė į tarybinių žmo
nių darbo armiją, kuri už
nugaryje kalė pergalę prieš 
fašistinius grobikus. Apie 
tai, kokią milžinišką reikš
mę dabar turi mokyklos su-- 
augus4 e) ns, galima spręsti 
iš šito fakto: tik Rusiios 
Fed e ra e? j oje su au em sui j ų
mokyklose mokosi apie-vie
ną milijoną žmonių. Šitų 
mokyklų moksleiviai gauna 
tokią pat žinių apimtį, kaip 
ir bendrai mokyklose. Bai
gę šitas' suaugusiųjų mo
kyklas^ įgauna brandos ate
statą ir turi teisę stoti į 
aukštojo mokslo įstaigas. 
Mokslas šitose mokyklose 
yra nemokamas. Dar la- 

i biau, Besimoką suaugusiųjų 
mokyklose brandos atesta
tui egzaminams laikyti 
(pilnas dešimties metų vi
durinės mokyklos kursas) 
gauna valstybės sąskaiton 
papildomas atostogas, pa
liekant darbo užmokestį 20 
darbo dienų, o laikantieji 
septynių klasių ’ egzaminus 
gauna papildomai apmoka
mas 15 dienų atostogas.

Berlin. — Karinė ameri
konų vyriausybė uždraudė 
savo srityje rodyti prieš- 
žydiška anglu filmą “Oliver 
Twist.”

Prieinama ir visuotinai 
išplėsta ^mokslo forma Są
jungoje yra neakivaizdinis 
ir vakarinis darbo žmonių 
apmokymas. ,Dabart i n i u 
metu veikia apie 400 neaki
vaizdinių institutų bei spe- 
cialinių neakivaizdinių sky-. 
rių prie stacionarinių auk
štųjų mokyklų. Jose moko
si 270 tūkstančių žmonių.

Neakivaizdinio mo k s'l o 
studentu TSR Sąjungoje 
gali tapti bet kuris pilietis. 
Tam tikslui 'jam tereikia 
turėti vidurinį mokslą ir 
išlaikyti stojamuosius . eg
zaminus. Mokosi jisai ne
nutraukdamas darbo. V y- 
riausybė suteikia neaki
vaizdinio mokslo studen-. 
tams .eilę lengvatų. Taip,

Dry Those Tears

Bewildered and tearful, this 
youngster is comforted by a Red 
Cross volunteer while food, cloth
ing, and shelter are arranged for 
her mother at Red Cross disaster 
relief headquarters.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Penktad., Kovo 4,1949
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(Tąsa)
Aikštėje ties stanicos valdyba ir ties 

dviem krautuvėlėm, — viena su užkan
džiais ir saulažolėmis ir kita su skarelė
mis ir ' kartūnine medžiaga, buvo dau
giausia susirinkę žmonių. Aplink valdy
bos namo priemūrį sėdėjo ir stovėjo se
niai rimtais juodais ir pilkais žiponais, 
be kokių pagražinimų ir apvedžionių. 
Seniai ramiai, nuosaikiais balsais šneku
čiavosi tarp savęs apie derlių ir jauni
mą, apie visuomenės reikalus ir apie se
novę, išdidžiai ir abejingai dairydamies ' 
į jaunąją kartą. Eidamos pro juos, bobos 
ir merginos stabteldavo ir nuleisdavo 
galvą. Jauni kazokai pagarbiai sulėtin
davo žingsnį ir, nuvožę papachas, trupu
tį palaikydavo jas virš galvos. Seniai nu
tildavo. Kas griežtu, kas maloniu žvilgs
niu palydėdavo praeinančiuosius ir pa
lengva nusivoždavo ir vėl užsidėdavo pa
pachas.

Kazokai tės dar nebuvo pradėjusios 
žaidimų, bet, susirinkusios būreliuose su 
savo margaspalviais bešmetais ir balto
mis skarelėmis, gobiančiomis galvą ir 
akis, sėdėjo ant žemės ir ant namų prie- 
mūrių, paunksmėje nuo įžulnių saulės 
spindulių, ir smagiai čiauškėjo ir juo
kėsi. Berniukai ir mergaitės žaidė svie
diniu, išmušdami jį aukštai j giedrą pa- 

’ dangę, ir šūkaudami bei spiegdami bė
giojo po aikštę. Pusmergiotės kitam 
aikštės kampe jau žaidė ratelį ir plonu
čiais, nedrąsiais balseliais spiegė dainą.

• Raštininkai, visai atleisti ir šventėms 
parvykę jauni vyrukai puošniomis bal
tomis ir naujomis raudonomis čerkesko- 
mis, apvedžiotomis galionais, šventiškai 
linksmais veidais, po du, po tris susiki
bę, vaikštinėjo nuo vieno moterų ir mer
ginų būrio prie kito ir sustodami, juoka
vo ir kibino kazokaites. Krautuvininkas 
armėnas mėlyna plonos gelumbės čer- 
keska su galionais stovėjo prie atdarų 
krautuvės durų, pro kurias buvo matyt 
pilnos lentynos spalvotų skarelių, ir, ku-

• pinas rytų pirklio išdidumo ir savo ver
gės pajautimo, laukė pirkėjų. Dvejetas
raudonbąrzdžių čečenų, iš anapus Tere- 
ko atvykusių pasigrožėti švente, sėdėjo 
prie savo pažįstamo namų ir nerūpestin
gai čiulpė iš mažų pypkelių, ir, spjaudy
dami ir žiūrėdami į žmones, kažką greit 
marmaliavo savo gerkliniais balsais. 
Retkarčiais pro margus būrius aikštėje 
skubiai praeidavo koks nors nešventiš
kai apsitaisęs kareivis sena miline. Vie
tomis jau buvo girdėt įsilinksminusių 
kazokų girtos dainos. Visos trobos buvo 
uždarytos, priebučiai iš vakaro nušveis- ' 
ti. Net senės buvo išėjusios į gatvę. 
Sausose, dulkėtose gatvėse visur buvo 
primėtyta'arbūzų žievių ir kurbių sėklų. 
Ore buvo šilta ir ramu, giedriame dan
guje — žydra ir skaidru. Baltai matinis 
kalnagūbris, kyšojęs pro stogus, atrodė 
taip arti ir žėrėjo besileidžiančios saulės 
spinduliuose. Retkarčiais iš'anapus upės 
pasigirsdavo tolimas patrankos šūvis.
Bet virš stanicos susiliedami aidėjo link- - 
smi, šventadieniški balsai.

Oleninas visą rytą vaikščiojo po kie
mą, tikėdamasis pamatyti Marjaną. Bet 
ji, apsiruošusi, išėjo koplyčion į pamal
das;, vėliau ji ar sėdinėjo su merginomis 
ant priemūrio, lukštendama saulažoles,* 
ar bėgiojo su jomis namo ir linksmai, 
maloniai žvilgčiojo į savo imbuvį. Oleni
nas bijojo šnekinti ją juokais ir prie ki
tų. Jis norėjo baigti jai sakyti tai, ką 
vakar buvo pradėjęs, ir susilaukti kate-' 
goriško atsakymo. Jis vėl laukė tokios 
progos, kaip vakar; bet proga nepasitai- * 
kė, o pasilikti tokioj neaiškioj padėty jis 
jautėsi Yiebeturįs jėgų. Ji vėl išėjo į gat
ve ir, kiek palūkėjęs, pats nežinodamas 
kur, nuėjo ir jis paskui ją. Jis praėjo 
pro kertę, kur ji sėdėjo švitėdama savo 
atlasiniu žydru bešmetu, ir su skauda
ma širdim išgirdo užpakaly savęs mer
ginų juoką.

Bieleckio troba buvo aikštėje. Oleni
nas, praeidamas pro šalį, išgirdo Bielec
kio balsą: “įeikite” ir įėjo.

Kiek pasikalbėję, jiedu abu atsisėdo 
prie lango. Netrukus prie jų prisidėjo 
Jeroška nauju bešmetu ir atsisėdo šalia 
jų asloje. ;

— Štai kur aristokračių krūvelė, ■— 
tarė Bieleckis, pamojęs papirosu į mar
gą būrį ir nusijuokęs. — Ir manoji ten, 
matot, raudonu bešmetu. Tik ką pasi-

siūdino... Ko nepradedat žaidimų? — 
šūktelėjo Bieleckis, iškišęs galvą pro 
ląngą. — Palaukit, kai pritems, ir mu
du išeisim. Paskui sukviesim jas pas Us- 
tenką; reikia joms balių iškelti.

—- Ir aš ateisiu pas Ustenką, —• ryž
tingai tarė Oleninas. — Ar Marjana 
bus? ’ *
* — Bus, ateikite ! — tarė Bieleckis, nė 
kiek nesistebėdamas. —* O juk labai gra
žu, — pridūrė .jis, rodydamas į margą 
minią. ’ 1

* — Taip, labai! —- pritarė Oleninas,
dėdamasis abejingas. — Tose šventėse, 
— pridūrė jis, — mane visuomet stebi
na, kodėl taip yra: todėl, kad šiandien, 
sakysim, penkioliktoji diena, staiga visi 
žmonės tapo linksmi ir patenkinti? Visur 
jaučiama šventė. Ir akys, ir veidai, ir 
balsai, ir oras, ir. saulė — viskas šventiš
ka. O mums jau nėra švenčių.

— Tiesa, ’ — tarė Bieleckis, nemėgęs 
tokių kalbų. — O tu, seni, ko negeri? -— 
tarė jis Jeroškai.

Jeroška pamerkė Oleninui į Bieleckio 
pusę:

— Ką, ar jis išdidus, tasai tavę ku- 
nakas!

Bieleckis pakėlė stiklinę.
— Alia birdi, — tarė jis ir išgėrė. 

(Alia birdi reiškia: dievas davė: taip 
paprastai Kaukaze visi sveikinasi, ger- ■ 
darni kartu.)

—- Sau bul (būk'sveikas), — atsakė 
Jeroška šypsodamas ir išgėrė savo stik
linę. •

— Tu sakai: šventė! — tarė jis Ole- 
v ninui, pasikeldamas ir žiūrėdamas pro 

langą. — Kokia gi čia šventė! Tu būtum 
matęs, kaip senovėje žmonės linksmino
si! Išeina, būdavo, bobos, išsipuošusios 
sarafanais su aukso apvadais. Visa krū
tinė dviem eilėm auksinių nukarstyta. 
Ant galvos auksinius kykus dėvėdavo. 
Eina pro šalį — tik fr! fr! — šlamėte 
šlama. Kiekviena boba būdavo tikra ku
nigaikštienė. Išeina, būdavo, visas pul
kas, kad užtraukia dainą, tik skamba vi
sur; per visą naktį linksmumas nesibai
gia. O kazokai statines kieman išritina, 
susėda, visą naktelę ligi aušros geria. 
Arba susiima visi už rankų ir eina per 
stanicą kaip kruša. Ką pasitinka, su sa
vim paima ir taip nuo vieno prie kito ir 
vaikšto. /Kitą sykį, būdavo, tris dienas 
švenčia. Tėtis, būdavo, pareina, dar aš 
atmenu, raudonas, išpurpęs visas, be ke
purės, viską išmėtęs, pareina ir atsigu
la. Močia, būdavo, jau žino: šviežių ikrų 
ir čichirio neša jam išsipagirioti, o pati 

'bėga per stanicą, kepurės ieškodama. 
Taip ir miegodavo dvi paras! Tai štai 
kokių žmonių būta! O dabar kas?

—Na, o kaipgi mergos su sarafanais? 
Vienos linksmindavosi? — paklausė Bie
leckis.

—Taip, vienos!Ateina, būdavo,kazokai, 
arba raiti atjoja, susitaria: einam žaidi
mų ardyti, atjoja, o mergos vėzdus pa
siima. Per užgavėnes, būdavo, kad at
lėks koks vaikinas, o jos muša, arklį 
muša, ji patį muša. Pralaužia sieną, pa
sigrobia, kurią, myli, ir išsiveža. Betgi 
ir mergos buvo! Karalaitės!

XXXVI
Tuo tarpu iš šalinės gatvės į aikštę iš

jojo du raiteliai. Vienas jų buvo Nazar- 
ka, antras Lukaška. Lukaška sėdėjo tru
putį šonu ant savo nusiganiusio bėro ka
bardino, lengvai žengusio grubiu keliu if 
mosavusio $avo gražia galva ant žvilgan
čio plono sprando. Dailiai pritaisytas 
šautuvas makšty, pistoletas užpakaly ir 
susukta už balno burka rodė, kad Lu
kaška parjojo ne iš artimos ir raniips 
vietos. Iš jo šaunaus sėdėjimo balne, iš 
nerūpestingo mosavimo jo rankos, vos 
girdint pliaukšinčios rimbu arkliui per 
pilvą ir ypač iš jo blizgančių, juodų akių, 
kuriomis prisimerkęs išdidžiai žvalgėsi 
aplinkui, buvo matyti, savo jėgos pajau
timas ir jaunatviškas savim pasitikėji
mas. Ar matėt narsuolį? —* rodos sakyte 
sakė jo akys, žvifrav.usios į šonus. Sto
tingas arklys, sidabru puoštos kamanos 
ir ginklai ir pats gražusis kazokas at
kreipė į save akis Visų žmonių, buvusių , 
aikštėje. Liesokas ir žemaūgis Nazarka 
buvo daug blogiau apsirengęs už Lukas- 
ką. Prajodamas pro » senius, Lukaška 
stabtelėjo ir pakėlė baltą garbanotą pa
pachą virš skustos juodos galvos. , 

» I

(Bus daugiau)

STIPRĖJA MOKSLININKŲ 
DRAUGYSTE ’

Vilnius. — Tarp broliškų ta
rybinių respublikų mokslininkų 
stiprėja draugystė ir kultūri
niai ryšiai. Pas Lietuvos moks
lininkus neseniai viešėjo Esti
jos • mokslininkai — Estijos 
TSR Mokslų Akademijos prezi
dentas profesorius Hansas 
Kruus, Talino Valstybinio Uni
versiteto rektorius profesorius 
A. Kiperis, Estijos TSR Mok
slų Akademijos tikrasis narys, 
TSRS Aukščiausiosios Taryboj 
deputatas, profesorius A. Ko- 
ortess ir profesorius L Bahma- \ tf
tas. ų

Estijos mokslininkai susipa
žino su Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos laboratorijomis ir 
biblioteka, aplankė svarbiau
sius Vilniaus istorinius ir ar
chitektūrinius paminklus. 

* * * ■
A. S. PUŠKINO MUZIEJUS 

LIETUVOJE
Vilnius. —- Vilniaus priemie

styje, ąžuolyne, stovi senovini,ai 
mediniai namai.. Kitados jie 
priklausė didžiojo .rusų poeto 
sūnui Grigorijui Aleksandrovi- 
čiui Puškinui, mirusiam 1905 
metais. Neseniai tie namai pa
versti A. S. Puškino muzieju
mi,

Keturiuose mezanino kam
bariuose įrengta paroda,,vaiz
duojanti A. S. Puškino gyve
nimą ir kūrybą. Tarp kitų— 
stendas “Puškino kūriniai Lie
tuvoje.”

Jubiliejinis komitetas, suda
rytas respublikos Ministrų Ta
rybos nutarimu, pradėjo ruoš
tis 150 metų nuo A. S. Puškino 
gimimo dienos minėjimui Lie
tuvoje.

Jubilįejaus dienomis bus iš
leisti Puškino rinktiniai kūri
niai ir jo biografija ,lietuvių 
kalba.

Teatrai ruošia dramatinių 
Puškino kūrinių jubiliejinius 
vaidinimus. Puškino sode di
džiajam poetui bus pastatytas 
paminklas. 

* * *
PRIEŠAKINĖ TECHNIKA 
LIETUVOS STATYBOSE 
Vilnius. — Respublikos sta

tybos gauna šiais metais iš 
broliškų respublikų gamyklų 
žymiai didesnį mechanizmų 
kiekį, šiuo metu visi pagrindi
niai sunkūs darbai daugelyje 
statybų jau atliekami mašino
mis. Veikia ekskavatoriai, 
transportieriai, kreperiai, au
tomobiliai —automatiškai iš
sikraunančios mašinos, motor- 
vežiai, betonui maišyti maši
nos..

Didelis statybinių mašinų

vyriausybė suteikė M. Bukšai 
nusipelniusio meno veikėjo var
dą, o Sąjunginė Vyriausybė 
apdovanojo jį Darbo Raudono
sios Vėliavos ordinu ir medaliu 
“Už šaunų darbą 1941-1945 
metų Didžiajame Tėvynės ka
re.”

* * *
STUDENTŲ KLUBAS

VILNIUS, gr. 14 d.—Vil
niaus universitete kasmet ai> 
ga ir plečiasi meno saviveikla. 
Išaugo tokie stiprūs kolekty
vai, kaip liaudies šokių gru
pė, sėkmingai koncertavusi 
Maskvoje, Rygoje ir kitur. Jos 
programoje — lietuvių, latvių, 
estų, baltarusių, karelų - suo
mių, moldavų ir kitų tautų 
liaudies šokiai. • Pažangą pa
darė VVU akademinis choras, 
naujai pertvarkytas estrados 
orkestras ir įsteigtasis dramos 
būrelis. VVU saviveiklai ėmė
si vadovauti kultūros klubas. 
Jo iniciatyva VLKJS 30-jų 
metinių garbei buvo suruošta 
III-j i tarpfakultetinė meno sa
viveiklos apžiūra, kurioje da
lyvavo daugiau kaip 500 stu
dentų.

Šiuo metu universiteto mė
lio saviveikų ruošiasi liaudies 
teisėjų bei liaudies tarėjų rin
kimams. Kultūros klubas su
darė 8 koncertines brigadas, 
kurios duos apie 30 koncertų 
sostinės rinkiminiuose punk
tuose, fabrikuose bei įmonėse. 
Re to, ruošiama keletas di
desnių meno saviveiklos pasi
rodymų - koncertų. • Vienas 
tokių pasirodymų įvyko gruo
džio mėn. 16 d. filharmonijos 
salėje. Studentų saviveiklos 
kolekfyvams vadovauja dainų 
ir šokių specialistai — J. Lin
gys, P. Sližys, ‘Borisovas, Sa- 
balys. Atidarytas studentų 
klubas su repeticijų kamba
riais, skaitykla ir kt.

V. Jakelaitis.

GERAI VEIKIA KLUBAŠ- 
SKAITYKLA

BUTĖNAI, gr. 14 d.—Tik 
. prieš tris menesius Butėnų 
apylinkes klubo-skaityklos ve
dėja buvo paskirta Ona Za- 
barskaitė. Skaitykla buvo 
labai apleista ir neremontuo
ta. cįa nebuvo organizuota 
nei susirir!kimų,s nei gausesnio 
laikraščių bei žurnalų skaity
mo, tačiau Zabarskaitė ne
nusiminė . Nuo pirmos darbo 
dienos pradėjo organizuoti 
susirinkimus, nustatė darbo 
planą, valstiečių tarpe išpla
tino daug laiki’feščių, suorga
nizavo laikraščių skaitymą, 
aiškina valstiečiams aktualius 
einamojo momento klausimus.

kiekis gaminamas betarpiškai: Klubą.s!(aitykl;i kas savaitę I inrmy/xn i n zv \/ilviiniir. >-v»zx , z 4 ty. ,aplanko vidutiniškai po 80 
žmonių.

Zabarskaitės vadovauja
ma skaitykla yra pavyzdys 
visiems Šimonių valsčiaus klu- 
bams-skaitykloms, kurių ve
dėjai dar nepakankamai su
pranta milžinišką klubų-skai- 
tyklų vaidmenį mūsų gyveni
me. B. Lakmenis.

Lietuvos įmonėse. Vilniaus me
chaninė gamykla “Puntukas” 
įsisavino masinį stiebinių kel
tuvų su pasukimo ratu, visų 
rūšių gervių ir kitų statybinių 
mechanizmų išleidimą. Gamyk
la taip pat gamina standartinį 
statybos inventorių. 

* * *
50 METŲ OPEROJE

Vilnius. — Sausio mėnesį 
Vilniaus visuomenė pagerbė se
niausią respublikos dirigentą, 
nusipelniusį meno veikėją, pro
fesorių Mykolą Bukšą, ryšium 
su penkiasdešimtmečiu jo dar
bo operoje.

Jubiliejaus dieną Lietuvos 
TSR Valstybiniame Operos -ir 
Baleto Teatre įvyko A. Ru- 
binšteino operos “Demonas” 
premjera, kurią A) Bukša prieš 
50 metų pirmąkart dirigavo 
Vilniaus operos teatre, žiūro
vai šiltai sutiko M. Bukšos pa
sirodymą prie dirigavimo pul
to. Spektakliui pasibaigus, .ju
biliatą sveikino valstybinių, vi
suomeninių ir kultūrinių įstai
gų bei organizacijų atstovai.

Išauklėtas rusų klasikinės 
muzikos pavyzdžiais, M. Buk
ša propaguoja Lietuvoje rusų 
muzikinį meną. Jam betarpiš
kai dalyvaujant buvo pastaty
tos Čaikovskio operos “Eugeni
jus Onieginas” ir 
my ilorodino — 
tis -Igoris,” Musorgskio -— 
risas Godunovas” ir kt.

1945 metais Lietuvos

Mokslininkai ir Studentai Sve
čiuose pas Geležinkelininkus į

VILNIUS, gruodžio 14 d.— 
Daugiau kaip 250 Vilniaus 
geležinkelio mazgo darbinin
kų susirinko į susitikimą su 
Vilniaus universiteto akademi
nės stud elitų mokslo draugi
jos medicinos sekcija.

Geležinkelininkai išklausė 
pranešimų ir dalyvavo pasikal
bėjimuose api(^ tarybinę svei
katos apsaugą, apie traumato
logiją; ir pirmąją pagalbą, 
apie vėžį, odos ir Veneros Ii- 
ga;s ir kt.

Po to įvyfco klausimų ir at
sakymų vakaras, o pabaigoje 
susirinkusiems buvo pade
monstruota eile medicinos 
mokslo populiarizacijos filmų.

*

“Žinoma, aš iškilau j viršūnes pats savo spėkomis. 
Mane tėvas davė man fabriką ir aš tuojau ji perėmiau 

j savo rankas.”

1 * 
*1 1/0
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Paterson, N. J
Kaip kitur, taip ir pas mus 

Patersone bedarbes šmėkla su 
kiekviena diena vis labiau 
pradeda ne tik palangėse 
siautėti, bet ir į pačią grįčią 
veržtis su visais vargo ir rū
pesčio atžymiais darbo žmo
gui. Kaip ir kitiems Pater- 
sono, darbininkams/ taip ir 
man, nuėjus į bedarbių raštinę 
pasirašyti bedarbės mokestį 
(mat, aš nedirbu jau antras 
mėnuo), besikalbant su kitais 
bedarbiais, ve kokių šiurpu-

Jingų nusiskundimų tenka iš
girsti. Vienas bedarbis sako: 
“Esam šeimyna iš penkių, trys 
nedideli kūdikiai ir aš su 
žmona, kurios sveikata pašli
jus, rejkia eiti p^s gydytoją, 
bet kaip eiti pas gydytoją? 
Aš nedirbu jau penkios savai
tės. Iš pirmiau sutaupytų ne
turėjome, mat, šeimyna, die
vui dėkui, didelė, o moteriai 
reikia būti gydytojo priežiū
roje. Tai kad ir dirbau, tai 
vos »galą -su galu sudurdavo- 
me,K ištekliai išsisėmė, nes be 
darbo bastaus antras mėnuo, 
nuomos neb.egAliu užsimokėti, 
o ir mėsininkui jau įsiskoli
nau ir nuo namo savininko 
gavau pranešimą, kad turiu 
išsikraustyti iš jo namų, neva 
jo giminančiam reikią tų kam
barių. Tad atsidūriau despe
ratiškoje padėtyje, nei pinigų, 
nei duonos, nei stogo tuoj ne
bus ant galvos. Nežinau nei 
ko griebtis, nei ką daryti. 
Tiesa,” sako, “pasirašiau 4u 
čekių bedarbių pašalpos, bet 
jau penkios savaitės, o vis dar 
iš Trentono čekių negaunu.”

Čia padaviau tik vieną pa
vyzdį, o šitokių atsitikimų yra 
šimtai, ir jie ne mažės, bet diy 
dės ,nes bedafbė su kiekviena 
diena eina vis didyn. Visi 
daviniai rodo, kad turėjom 4 
hoovervilles, tai turėsime ir* 
trumanvilles. Mat, pas Tru- 
maną yra pinigų kovot komu
nistus ir rengtis prie naujo ka
ro, bet .nesiranda pinigų nei 
pastangų, kad užbėgti bedar
bei už akių ir padėti darbi
ninkams beviltingoje padėty-. 
je.

Vasario 27 d. LLD 84 k p. 
buvo surcdYgus prakalbas pa- 
minėjimui\30 metų dienraš
čio Laisvės gyvavimo. Kalbė
jo drg. M. D. Šolomskas iš 
Brooklyno. Prie dabartinių 
aplinkybių, publikos, reikia 
sakyti, buvo vidutiniai, tad ir 
Laisvės paramai sudėta graži 
suma. čia. telpa aukotojų 
vardai:

P. Dennis iš Clifton, N. J., 
$8.00; K. Tuberkis iš Fair
lawn, $5.00; B. ir O. Kerše- 
vičiai iš Passaic, $2.00; V. 
Bingilai $2.00; S. Vilkas $2, 
V. Gudaitis $2; po dolerį: M. 
Krimienė, V. Rrimas, J. Bim
ba, S. Bimbienė, P. Malinaus
kas, U. Malihauskie nė, 
P. Sakat, J. Pocius, J. Ma- 
tačiūnas, S. Aliukonis, švedas, 
R. Aučius, J. Strimitas. Su 
smulkiais pasidarė $38.10.

Varde Laisvės, širdingai 
'ačiū visiems aukotojams.

Bedarbis.

Šanghai. — Kinų komu
nistai praleido du laivu su 
anglies kroviniais tautinin
kam į šartghajų.

Liquor License 
Pranešimai

* • f ž

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

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

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

TSR 4 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily)Penktad., Kovo 4,1949

į’T

“Pįių da-
Kunigaikš-

“Bo-

Lięense No.__-----------
Vardas taip kaip afit License:

Nauja Veterinarijos Ligoninė
PASVALYS. — Atremontuo

tose patalpose atidaryta nauja 
veterinarijos ligoninė, šalia jds 
įrengta apskrities veterinarijos 
gydytojo įstaiga.

>77. 'Kazitcfam.

(trade name—biznio vardas, jei yra)-------------4---—

Antrašas_____________________ _______________
P. S. Mes atliekame tiktai KINGS COUNTY skelbi

mus, iš kitų Counties nepriimame, nes turi būt paskelbta 
tik toje Countyje kurioje randasi biznis. Kitaip nelega- 
ligka, /
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CHICAGOS ŽINIOS
• Delegatai Išdavė Raportus

Du jauni veteranai, Al. So- 
deikis ir Vytautas Yotka, ket
virtadienį Liet. Auditorijoj, iš
davė raportus iš įvykusių sąjū
džių Washingtone ir Spring- 
fielde.

Al. Sodeikis.pirmiausiai išda
vė trumpą raportą iš Washing
tone įvykusios konferencijos 
prieš diskriminaciją. Jis joje 
dalyvavo kelios savaitės atgal. 
Nupasakojo, kaip apsieina mū
sų išrinktieji atstovai su liau
dies prisiųstais delegatais. At
vykus šimtus mylių,jie (delega
tai) negali pasimatyti su tais, 
kurie visai neseniai reklamavo
si kaipo geriausi gynėjai liau
dies reikalų.

Platesnį raportą Sodeikis iš
davė iš kelionės į Springfieldą, 
kur vasario 22 d. buvo pasiųs
ta delegacija protestuoti prieš 
Broyles komisijos šešis nuož
mius bilins, kurie duotų mūsų 
valstijai mažą Mundt-Nixon;

į biriuką. ’
Delegacija, pasimačiusi su 

j kongresmanais ir senatoriais 
ir bandžiusi įrodyti birių žalin
gumą. Matėsi taipgi ir su nau
juoju gubernatorium Stevenso- 
nu. Nei vienas iš jų “nežinojo” 
apie bilius ir kas juose yra. Pa
sižadėjo pastudijuoti.. Visi man
dagiai elgėsi su delegatais, bet 
kadangi “nebuvo susipažinę” su 
biliais, nieko neprižadejo.

Minėti biliai, kaip aiškino de
legatas, įvestų fašistinį režimą 
Illinois valstijoj. Vienas iš jų 
taikomas organizacijoms. Bile 
grupė susidedanti iš 20 ypatų 
turėtų užsiregistruoti ir dary
ti visokias priesaikas. Net mi
tinguose pol icistas tėmytii su
sirinkimo eigą ir klausytų, ką 
organizacija svarsto.

Kitas bilius visiškai palaido
tų akademiškas laisves mokslo 
įstaigose. Mokytojų burnos bū
tų visiškai užčiauptos išsireiš
kimui savo nuomonių bent ko-
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TELEPHONE

STAGG 2-5043g
RES. TEL.
HY. 7-3631
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MATTHEW P. BALLAS

660

(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 
FUNERAL HOME

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

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

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių.

Direktprius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

£

įc 
c

c
(c

Paul Gustas Funeral Home,
INC. K

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą ^avo mylimiesiems 

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

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

kiais politiniais klausimais. De
legatas ragino * stropiau veikti 
prieš tuos šešis Broyles komi
sijos bilius.1

Antrą raportą išdavė Vytau
tas Yotka, nors tai buvo iš ank
sčiau įvykusios “Laisvės Kru
tintos,” dar pradžioj sausio mė
nesio. V. Yotka puikiai nupie- 
šė kaip Trumanas ir išrinktie
ji atstovai lapkričio 2-rą, pasi
savinę iš Progresyvių Partijos 
platformos punktus apie civiles 
teises, visi daug prižadėjo veik
ti, kad civilinės teisės nebūtų 
neigiamos, bet dar- labiau ple
čiamos. Tai buvęs pamatinis 
punktas Trumano rinkiminėj 
platformoj. O šiandien jau visą 
tą pamiršo ir stropiai rengiasi 
palaidoti civiles teises šalyje.

Delegacija 'bandžiusi pasima
tyti su senatorium Paul Doug
las, su senatorium Lucas ir su 
kitais Illinois atstovais. Bet 
visi buvo kur tai išvykę tą die' 
na. Tik su jų sekretoriais te
galėję pasimatyti. O jie, žino
ma, nieko apčiuopiamo negalėjo 
prižadėti.-

Delegatai statė jiems klausi
mus, kaip tie mūsų atstovai 
žiūri į Taft-Hartley įstatymą, 
kaip jie atsineša į anti-diskri- 
minacijos klausimą, ir kitus 
klausimus, liaudžiai nešančius 
naudą arba blėdį. Sekretoriai 
bandę savo bosus nubaltinti, 
sakant, kad jie stoja už gerus 
bilius, priešinasi blogiems. Bet 
kodėl sen. Lucas balsavo už 
Taft-Hartley įstatymą, klausė 
delegatai.

Vytautas Yotka puikiai nu
piešė padėtį pačiam kapiteli li
ję. Ten liaudis nei balsavimo 
teisių neturi. Ant to klausimo 
atsakyta, kad valdžia nenorin
ti, kad Washingtone išsivystytų 
gengsterizmas, kaip, pavyzdin, 

Cicero j, ir kitur, už tai neduo
da' žmonėms išsibalsuoti valdžią. 
Ten valdo paskirti valdonai.

Jis nupasakojo, kaip Wash- 
ingtone veikia diskriminacija 
prieš negrus. Ten niekur jie su 
baltaisiais negali kartu daly
vauti : nei teatruose, nei valgy
klose. Jie gyvena tik jiems pa
skirtoj vietoj. Ogi prezidentas 
Trumanas taip balsiai kalba 
apie savo civilių teisių progra
ma.

• Išvada: visiems tenka dau
giau budėti, daugiau veikti, 
kad atmušus reakcijos pasimo- 
jimą nubausti 12-ką komunistų 
ir paskui iš eilės pradėti perse
kiojimą ant kiekvienos pažan
gios organizacijos, unijos ir 
t.t.

Tenka pasakyti, kad abu ve
teranai labai rimtai kalbėjo ir 
tenka manyti, kad jie ir toliau 
pasiręngę veikti prieš gręsian
tį fašizmą šalyje.

Apart delegatų dar kalbėjo 
J, Jokubka ir V. Andriulis, 
Pirmininkavo Jonas Mažeika, 
Diskusijose ėmė balsą Tex že- 
braitis. Rep.

Lewiston-Auburn, Me.

DETROITO ŽINIOS PRANEŠIMAI

August 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., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.«•»

Užpereitą nedėldienį teko 
svečiuotis pas Laisvės skaity
tojus K. Martinkus. Tai ^nuo
širdūs žmonės. Martinkienė 
pagamino skanią vakarienę. 
Po to per teleskopus žiūrėjom 
įvairių šalių sostinės bei par
kus ir šiaip įdomiausias vie
tas, nuimtas ant atviručių. 
Dar parodė seklyčioj su sti
klo durimis šėpą',' kurioj yra 
apie 40 skirtingų rūšių 
paukščių ir keletas žvėrelių. 
Nors šie paukščiai nėra gy
vi, o tik išbalzamuoti bei 'iš
taisyti, bet labai haturališkoj 
išvaizdoje

Kazys dirba avalų fabrike.
Čia yra apie 10 lietuviškų 

ūkių, tai moderniškiausias 
ūkis*yra Ant. Stuko. Dar ir 
naujas sodas užsodintas iš 
apie 200 obelių. Taip jąu 
čia auga: slyvų, grūšių, py- 
čių ir vyšnių.

★ ★ • ★

Iš čia žiniose buvo pasaky
ta: E. Naujokien'ės sūnus ve
dęs. Turėjo būti duktė vedus. 
Klaidą pataisau, atsiprašyda
mas. F. V. .

A

25 Metų Vedybinio 
Gyvenimo Sukaktis e

Jau praslinko pusmėnesis 
laiko po draugų Palevičių 25 

"metų vedybinio gyvenimo pa
garbos sueigos, kurią surengė 
Palevičių draugai, o dar nie
kas apie tą įvykį nė gū, nė 
mū.

Kadangi tame parengime 
buvo rinktos aukos ir buvo 
sakyta, jog pasiųs Vilniai, tai 
rašantis nenorėjo kišt savo 
snapo, nežinodamas, kiek au- 
ku buvo. I

Dabar vistiek reikia* pasa
kyt.

Rodos, Smalsčiai buvo su
manytojais surengimo baliaus- 
party dėl visiems gerai žino
mų Palevičių 25 metų vedy
binio gyvenimo.

Buvo tame vakare apie 80 
ypatų, kurios prisidėjo prie to 
baliaus.

Dr. Palevičius pakviestas, 
kad pasakytų, kaip pergyveno 
25 metus su kita puse. Jis 
mažai lietė savo gyvenimo 
praeitį, bet trumpai pakliudė 
tarptautinę politiką. U. Pale- 
vičienė tur būt negalėjo kal
bėt dėl kokių jausmų priežas
ties, tik pasakė “visiems labai1 
širdingai ačiū.’ ’

Kiti kalbėjo visai trumpai, 
linkėdami Palevičiams “dar 
linksmai ir laimingai praleist 
25 metus ir sulaukt auksinio 
vedybinio gyveninio paminėji-

J f 'mo. . .
Vakaro vedėju buvo George 

Nausėda. P. Smalstys vsiems 
gėrimus pripildinėjo ir abu 
nešiojo. Demskienė buvo val
gių inžinierium. Buvo skanių 
užkandžių ir skirtingų gėri
mų.

Draugams Palevičiams 
įteikta dovana.

Balius įvyko Draugijų Sve
tainėj.

★ ★ ★ 
Nepamirškit, Sekmadienį 
Moterų Diena >

Sekmadienį, 6 d. kovo, 
Lietuvių Svetainėj įvyks Pa
žangos Moterų Kliubo ir Cho
ro rengiama moterų paminėji
mo diena. Pradžia 6 vai. p. p.

Bus visko — dainų, muzikos 
ir? Ateikit, tai pamatysit pa
tys, kas bus. Kam čia sakyt?

Gi moteris reikia paremt, 
nes jos visuomet dirba, dai
nuoja, verda, mezga, siuva 
dėl bazarų ir karo laiku dėl 
kareivių. Nepamirškit, joms 
reikia turėt šiek tiek ir pinigų 
dėl choro mokytojų už mo
kinimą. Prie to, jei jos turi 
savo ižde dolerį daugiau, tai 
aukoja dėl darbininkiškų rei
kalų. '
Prie viso to, juk labai seniai 

Moterų Chorą girdėjome dai
nuojant. *

★ ★ ★
Laikraščių Vajininkai 
Pagerbti

šeštadienį, vasario 26 die
ną, Draugijų Svetainėj buvo 
surengta vakarienė pagerbi
mui laikraščių užrašinėtojų— 
ieškotojų prenumeratų .

Vajininkais buvo: Janulie- 
nė, Vera (buvusi Smalstięnė) 
ir S. T vari jonas. *

Toast-masteriu buvo J. 
Danta.

Vajininkai pasakė trumpas 
kalbukes,1 kaip jiems vedėsi 
prenumėratorių gaudyme. Ku
rie gavo pagalbos, ačiavo už 
jų darbą.

Vakarienę surengė LDS 52 
kuopa.

Buvo skanių užkandžių ir 
kavos. * .

Paprašyta, kad sumestų au
kų dėl lėšų padengimo. • Li
kusius pasiųs gynimui 12 kd- 
munistų; Surinko virš $40.

Buvo muzika, bet šokių ne
buvo, nes kurįe buvo paren
gime, jau yra peršokę per šo
kimo dienas.

' . > ★ ★
Apsivedė visiems detroitie- 

čiams gerai žinomas lošėjas- 
komikas Juozas Valiukas, — 
ibį ‘ubĮoįAįildįs Twį imĮ o— 
Jokūbas, su Uršule V iridžiu*? 
bene. .' . '

Vestuvių balius įyyko pas 
George Nausėdą stuboje, kur

Jokūbas gyveno, pirmadienį, 
21 d. vasario.

Vestuvių balius buvęs popie
tinis ir vakarinis.

Rašantis buvo kviestas į ves
tuvių balių, bet į popietinį ne
galėjau, o vakare nenorėjau 
baliavot.

Visu kūnu ir jausmais lin
kiu jaunavedžiams linksmo 
gyvenimo. V. Z.

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto ’ susirinkimas 

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

' (51-52)

MONTELLO, MASS.

Hartford, Conn.
Iš Laisvės Choro parepgi- 

mo, kuris įvyko vasario 26 d., 
paties choro svetainėje. Jau
nos ir gražios gaspadinės, J. 
Vilčinskienė ir 'Helen, po tė
vais žaltauskytė, pagamino 
visokių skanių valgių, žmo
nių susirinko ne per daugiau
sia. Prie puikios ir geros or- 
kestros žmonės pusėtinai 
linksminosi — valgė, gėrė, šo
ko. žodžiu, žmonės laiką 
praleido gražiai.

Taip pat noriu prisiminti ii 
Laisvės Choro koncertą kuris* ’ v 
atsibuvo vasario 13 d.-, Kliubo 
salėje. Viskas pavyko labai 
puikiai. Ypatingai Laisvės 
Choro gražių moterų choras 
atatinkamai ir gražiai padai
navo keletą dainų vadovybėje 
geros ’mokytojos Gailiūnienės. 
Garbė chorui ir mokytojai! 
Linksma buvo girdėt taip gra
žiai dainuojant.

Taip pat gana gražiai atsi
žymėjo visas Laisvės Choras 
vadovybėje gabios mokytojos 
Wilmos Hollis. Reikia pasa
kyti, kad jinai moka gražiai 
sumokyti ir suvaldyti tokį di
delį chorą. Tai reikia didelio 
gabumo ir sumanumo. Rei
kia nepamiršti, kad Wilma 
Hollis taip pat į trumpą lai
ką sumokino oktetą, kuris la
bai gražiai padainavo.

žmonėms koncertas' labai 
patiko. Kur tik girdėsi, vi
sur žmones džiaugiasi ir gra
žiai kalbą apie Laisvės Chorą.

• J. A. .

šeštadienio vakare, kovo 5 
Liet. Taut. Name, 8 Vine St., Rojus 
Mizara skaitys referatą apie pir 
mąją mūsų spaudą Amerikoj?, taip
gi apie pirmą lietuvišką spektaklį 
(teatrą), statytą Amerikoje prieš 
60 m. Pradžia 7 v. v. Įžaųgos 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 pavasaii- 
nio veikimo. —■ G. Shimaitis, 
Rast. (51-52)

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

kovo 6 d., 3 vai. dieną. Laisvės Cho
ro salėjo, 155 Hungerford St. Kvie
čiame visus dalyvauti, paremti Li
teratūros Draugiją. — Valdyba.

(51-52)

DETROIT, MICH.
Kaip visiems yra žinoma, kovo 9 

d. yra viso pasaulio darbininkių Mo
terų Diena. Tad, Detroito Moterų 
Pažangos Klubas ir Choras rengia 
didelį koncertą, kovo 6 d. Buvusioj 
Liet, salėje, 25 ir Vernor Highway. 
Durys atdaros 5 v. v. Programas 
nuo 5:30. Programoj dalyvaus: De
troito Aido Choras; A. Dočkienė ir 
C4 Stanevičienė iš Cicero, Ilk; rusų 
šokikai; Detroito Merginų Sekste
tas ir Moterų Pažangos Choras. 
Rengėjos užkviečia detroitiečius ir 
iš Windsor lietuvius dalyvauti šia
me parengime. (51-52)

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. rengia tarptautinį mo

terų paminėjimą, kuris įvyks 9 d. 
kovo, 103 salėje. Kalbės K. Stanislo- 
vaitienė. Turėsime užkandžių. Įžan
ga veltui. Tad visi dalyvaukite 
savo pažįstamus atsiveskite. — 
Yenkeliūnienė. (52-53)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. susirinkimas įvyks 

d. kovo, 8 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Visi nariai dalyvaukite, -kurie neuž
simokėję duoklių, prašome tai pada
ryti. Turime svarbių reikalų aptarti. 
Iš Centro prisiųstas laiškas. — P. 
Walanticne, Prot. Sekr. (52-53)

Give Through 
your Red Cross

1949 FUND i

M. J. ŠVILPOS
Mostys — Nepaprastai 

Svarbios Mostys!
Laikraščių skaitytojams nėra nau

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

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

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

No. 3-M. J. Svilpa’s Miracle Salve 
for Skin Irritation. Tai mostis, kuri 
pagelbsti nuo įvairių odos ligų 
kaip tai: Rash, Athlete’s Foot, Sinus, 
sužeidimą. (Tik ne vėžio ligas). 
Kiekvienas turėtumėt įsigyti. '' 
Kaina $1.

No. 4-M. J. Svilpa’s New Disco
very Salvo for Itching Skin arui 
Poison Ivy. Ši mostis greitai pra
šalina įvairius odos niežėjimus.
Kainu $1.

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

Sisųsdam| užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir money orderį, ar čekį. Iš 
Kanados reikia pridėt 25c ekstra 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 
30c' pašto ženkleliais. Adresuokite:

, M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
Hartfordiečiai galite pirkti pas

E. -Beirs (vaistinėj), 158 Park St., 
arba pas Zembą, 168 Sheldoh St.

. (Adv.)

d.

Fin.

9
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Paskaita Apie Naujuosius 
Gydymo Būdus

HARRISON-KEARNY, N. J
LLD 13Q kp. susirinkimas įvyks 

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

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

KAUNAS, gruodžio 14 d.— 
Antibiotikai vis plačiau’ nau
dojami ' šiuolaikinėje medici
noje. Apie tai plačiai papa
sakojo viešoje universitete 
■įvykusioje paskaitoje prof. B. 
šiaulis, ‘Jis apibūdinę gydo
mąją' penicilino, gramicidino
ir streptomicino jėgą. Prane
šėjas pademonstravo keletą jo 
gydomų ligonių, sergančių tu
berkulioziniu meningitu ir jau 
begyjančių. Jie gydomi strep- 
tomicinu.

Ęaskaitos, surengtos moksli
nės medicinos draugijos, klau
sėsi universiteto dėstytojai, 
studentai, gydytojai, farmace
utai. T. Balkevičius.

BALTIMORE, MD
ALDLD 25 kp. narių ir pritarėjų 

nepaprastas susirinkimas įvyks 6 d. 
kovo, 5 v. v. Liet, salėje, 851 Hol-' 
lins St., ant antrų lubų. Kadangi 
kovo 8 d. įvyks Moterų Tarptauti
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 geg. 
29 d., tai prašome vietinių organi
zacijų nerengti nieko tą dieną. 
Kom. A. Deltuva, H. Balsys ir A. 
Žemaitis. (51-52)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 1 kp. susirinkimas įvyks, 

6 d. kovo, 4;30 vai. dieną, 735 Fair
mount Ave. Malonėkite dalyvauti, 
nes dar nemažai knygų neišduotų, 
o ši knyga labai svarbi. Taipgi turi-Į 
me ir kitų reikalų apsvarstyti. — 
Kom. (52-53)

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

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

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pieti|« 

kreipkitės j 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- z 

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

LAISVĖS
SPAUSTUVE

GAU JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuve atlieka visokius spaudos darbus. 

Draūgijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.

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

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

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

’ į Laisvės^ snaustuvę.
Laisvės spaustuvėje atliktu ‘darbu, būsite patenkinti. 

Kainos už spaudos darbus Laisvės spaustuvėje yra 
prieinamos.

Reikalu spaudoš darbų rašykite:

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

Suteikiam garbingas laidotuves

S150 .
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

—III **» »-i| Į,— >||l
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New¥rto^^fcrantoi Įkaitino Ndegalėje 
Reidą Praktikoje

Kardinolas Spellman Įsake 
Studentams Streiklaužiai!ti

Paskaita Apie Kunigą 
Strazdelį Neįvyks

įvykus kokiam netikslumui 
išnuomojime svetainės dviem 
lietuviškoms .sueigoms vienu 
popiečiu, LMS 3-čios apskri
ties skelbtoji prelekcija apie 
kunigą Strazdelį neįvyks šį 
sekmadienį, kovo 6-tą.

Kovo 6-tos popietį Jurgis 
Klimas rodys filmas. Ir veiks 
auditorijos restorantas, taip
gi bowlingas.

Prašome Pasiruošti 
Motery Bankietui

Kovo 13-tą, už savaitės sek
madienį, įvyks Lietuvių Mo
terų Apšvietos Klubo ruošia
masis bankietas Liberty Au
ditorijoje. Pietus duosime 
pietų laiku, pirmą valandą. 
Pietūs bus geri, paukštienos, 
su visais “trimingais,” ir už 
visiems išsigalimą kainą, $2.

• Kadangi pripuola Moterų 
Tarptautinės Dienos savaitė, 
tad ■ turėsime ir atitinkamą 
programą.

Margaret Krumbein, nese-
niai sugrįžusi iš pasaulinio 
moterų kongreso Budapešte, 
Vengrijoje, pasakys daug ko 
naujo apie tą šalį ir apie pa
saulio moterų gyvenimą ir 
veiklą už taiką. Margaret jau 
eilėje miestų raportavo labai 
sėkminguose masiniuose mi
tinguose. Moterų bankiete ir 
mes turėsime progą išgirsti jos 
kalbą.

Taipgi turėsime dainų ir 
įvairumų. /

Pramoga nebus vien tik 
moterims. Anaiptol. Vyrai ja 
turėtų labiau susidomėti. Di
džiuma moterų gamina šeimai 
pietus kas dieną ir, tikriau
sia, kas šventadienį per išti
sus metus. Jums, vyručiai, 
reikėtų susiprasti nupirkti iš 
anksto tikietus ir informuoti 
savo šeimininkę, kad kovo 13- 
tos pietus pagaminate jus pa- 
sikvietimu šeimininkės į mo
terų bankietą, Liberty Audi
torijoje.

Prašome tikietus įsigyti iš 
anksto tiktai tam, kad jūs ne
liktumėte suvilti, nes prie du
rų tikietų bus parduodama 
tiktai tiek, kiek maisto turė
sime ekstra. O kasžin kiek 
ekstra negalima užsisakyti 
dabartiniame brangume.

. Klubietė. .

Filmininkas G. Klimas
Sekmadienį, kovo 6 d., 3. 

vai. dieną, bus rodoma gra
žios ir visiems'naudingos 4 fil
mas.

1- ma filmą apie Vitaminus 
A, B, C ir D, iš kokių vaisių, 
daržovių ir kokią nauclą 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, 
NBC Symphony Orkestrą ir 
choras, su žymiu tenoru Jan 
Pierce, vadovaujant Artūrui 
Tope an in i.

Filmas matysite Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Pradžia 3 vai. dieną. Diena 
—sekmadienį, kovo 6 d.

Įžanga nemokama. Užkvie- 
. čia George Klimas. (50-53)

__ - __ 1

Dovanos Bazarui
(Tąsa)

Nuo J. W. Thomsonų, Long 
Island City, N. Y., 4 boxds 
Garden Green tea, 4 bottles 
shampoo, 4 cans V-12-V Salt, 
scarf bliuskę, fruit bowl ir 
cake plate.

F. Yakštys, k rautu vinin- 
kas-bučeris, 339 Berriman St., 
B’klyn, zN. Y., du tenderloins.

M. Sapiega, B’klyn, N. Y., 
bon ką ton i ko.

F. ir O. Reinhardt, B’klyn,
N. Y., 1 tortą, karpe tą ir me
tą.

Frank Varaška, B’klyn, N. 
Y., 1 kvt. grybų.

Mr. & Mrs/ W. Woelflę, 
B’klyn, N. Y., 1 kvt. grybų.

M. Misevičienė, B’klyn, N. 
Y., 3 sv. kavos.

Antanas Stasiūnas, B’klyn,
N. Y., elek. laikrodį ir guitar.

V. Balkus, 50 maišelių, 1 
blank etą ir dvi veskets.

J. Juška, sav. batų krautu
vės, 107-13 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill, N. Y., 1 porą 
boots.

K. Rušinskienė, Jackson 
Heights, N. Y., 3 sv. Crisco, 4 ; 
kaklaraiščius.

Ona Labašauskienė, Harri
son ,N. J., staltiesę (Kearny 
ir Harrisono vyrai padarė), 
liet, rankšluostį ir du kvar- 
tūkus.

M. Janulevičienė, Corona,
L. L, 3 potholders, 1. doilie.

Stefanija Kleiza; Hunting
ton, L. L, 2 pr. megstinių ko
jinių.

R. Laukaitienė, Mašpeth, N. 
Y., 3 tuz. nosinaičių, apmcgs- 
tos.

Julia Šimkienė, B’klyn, N. 
Y., ’dvi numegstas beskeles.

M. Klimas, Richmond Hill, i 
N". Y., 1 case spaghetti, 2 cas
es noodles, 1 case shells 
(noodles).

V. Skuodis, sav. užeigos po 
564 Wythe Ave., B’klyn, N. 
Y.f dvi bonkas toniko.

Use Bimba, B’klyn, N. Y., 
1 pr. french kid gloves, scarf,' 
hankies. x

O. Blažienę, B’klyn, N. Y., 
gražų lavalier.

Z. j[<avaliūnas, Jamaica, N. 
Y., audeklo dėl vyriškų kel-« 
nių. Jis sakė, kas laimės, tai 
jis pasiųs kelnes.

Alexander Pilitz, Ozone 
Park, N. Y.t 2 plastic table 
cloths.

B. Sukackienė, dėl grab bag 
visokių dalykėlių.

May Samson, Great Neck,
N. Y., įvairių lankų darbo da
lykėlių.

Anna Jamison, Livingston, 
N. J., Luncheon set.

O. Čepulienė, 1 bliuskę, ske
petaitę ir svetelį.

P. Višniauskas, B’klyn, N. 
Y., lempą.

D. Galinauskienė, B’klyn, 
N% Y., įvairių rankų darbo da
lykėlių.

Mrs. A. Pross, B’klyn, N. Y., 
artistiškų lėkščių.

D. ir E. Maižis, Richmond 
Hill, N.* Y., wallet.

M. Nikzantaitis, Hartford, 
Conn., visokių rankų darbo 
mezginėlių.

Jonas Gaitis, B’klyn, N. Y., 
fountain pen and pencil.

F. Kazakevičienė, Jamaica, 
N. Y., 5 kvartūkus, rankų 
darbas. i
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Egzaminuojant Akis, 
: Rašome Receptus :

Darome ir Pritaikome Akinius: ■

Optometrists 
394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

TeL ST. 2-8342 !

E .Kairis ir A. Kalvaitieriė,
Maspeth, N. Y., įvairių gra
žių dalykėlių.

S. Bimbienė,, Hawthorne, 
N. J;, 4 >/2 yrąls. medžiagos.

J. Bondži, New York City, 
N. Y., bed-room slippers.

S. Vinikaitienė, Cookies , ir 
Ja r.'

Mrs. P., B’klyn, N. Y., gy
vą kvietką ir bliuskę.

Edna Yumplot, Paterson, 
N. J., 3 nosinaites, apmeg.s- 
tas.

Nuo Mrs. Linkus, Sr., 5 po
lo shirts.

J. Miškienė, Ozone Park, 
N. Y., 1 paduškaitę, pačios 
padaryta.

(Bus daugiau)

So. Ozone Park Skiepe 
Iškasė Nužudytos 
Moters Kūną

Tykioj, ramioj, skaitomo.) 
prie rezidencinių So. Ozone 
Park sekcijoje, patogioje šlu
belėje, 133-15—149 Sb., pra
ėjusi antradienį įvyko iškase
nos. Ten policija atrado pa
laidotą kūną Mrs. Janet’os 
Fay, 60 metų.

Lygiai panašioje atmosfe
roje, 15 Adeline Place, Valley 
Stream, L. L, ji mire,—tapo 
primušta ir pasmaugta. O ji 
ten buvo atvykusi saldžiai 
sapnuodama apie mčilę ir 
naują laimę. Ji ten buvo ra
dusi jauną, romantišką vyrą, 
su “giminaite.”- Tą vyrą bu
vo susiradusi per “ilgesingųjų 
kUibą—lonely hearts klubą,” 
su juo susirašinėjusi.

Kad Mrs. Fay ruošėsi gyve
nimui ir meilei, liudija faktas, 
kad, pirm išvykimo iš Alba
ny, N. Y., ir iš Amsterdam, 
kur gyveno jos podukra, Mrs. 
Alvin Spencer, ji issiėme iš 
trijų 'bankų savo taupmenis. 
po $2,000, kuriuos buvusi ga
vusi už parduotą namelį.

Jos giminaitė mačiusi Mrs. 
Fay paskiausia Naujų Metų 
dieną, išvažiuojant su pora 
“giminaičių.” Sausio 11-tą ji
nai gavo nuo savo buvusios 
pamotės laišką, kurį jinai tuo
jau įtarė .esant ne jos ir,po
licijai raportavo pamotę din
gusia. Jos įtarimas pasitvir
tino. Laiškas vardan pamo
tės buvęs rašytas jos nužudy
toj ų šešiomis dienomis vėliau 
po jos nužudymo.

Tačiau Mrs. Fay likimas iš
siaiškino tik dabar. Išsiaiški
no po nužudymo jaunos našlės 
Mrs. Delphine Downing ir jos 
3 metų dukrelės Rainelle ma
žame Byron Center miestely
je, Michigan. .Bet čia kaimy
nai tuojau pasigedo savo kai
mynės, įtarė jos svečius ir ra
portavo policijai.

Policija suspėjo pirm tų 
svečių išsikraustymo, padarė 
kratą namelyje, rado skiepe 
Mrs. Downing ir dukrytės ka
pus ir areštavo ten tebebuvu
sius svečius Raymond Marti
nez’Fernandez, 34 m.etų; ir jo 
“giminaitę” riebučkę sugulovu 
Mrs. Martha Beck, 29 metų.

Jiedu policijai prisipažino 
prie tų trijų žmogžudysčių ir 
sakėsi galį ant biblijos pačiam 
Dievui prisiekti, kad tai vis
kas. Bet.pas jį rado sąrašą 
17-kos moterų ir žada patirti, 
kas atsitiko su jomis. Tarpe 
tų buvo viena . mokytoja iš 
Pennsylvanijos, kuri buvo at
vykusi pas jį į New Yorką ir 
apsivedusi su juomi. Bet už 
kelių dienų ji pradėjo' apsi
žiūrėti esanti pavojuje ir pra
sišalino po praleidimo ant jo 
kelių šimtų dolerių. O viena 
seniau su juo išvykusi našlė 
“mirusi” Ispanijoje.

Mrs. Arnsperger, kurios na
rvelį Valley Stream jie panau
dojo žmogžudystei, sako, kad 
jie buvo “labai dievoti.”

> •

Aido Choras Ruošiasi 
“Čigonams”

Visi Aido Choro nariai pra
šomi susirinkti į pamokas šį 
penktadienį, kovo 4-tą, 8 vai. 
vakaro, Liberty Auditorijoje, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill.

Labai svarbu visiems sueiti 
dėl to, kad jau pradedame 
mokytis dainas operetės “či
gonai,v kurią choras pastatys 
sekmadienį, gegužės 8-tą. Vi
si susidomėjusieji .dainomis 
taipgi yra kviečiami įstoti į 
chorą. Choro Pirm.

------------ J...... .....

Atstatydino Pažangą 
Dvasiškį Melish

Protestoniškų episkopalų 
diecezijos Long Islande vys
kupas James P. De Wolfe 
oficialiai atstatydino iš Holy 
Trinity bažnyčios rektoriaus 
žymų dvasiškį daktarą John 
Howard Melish. Atstatydino 

*jį,- kaip oficialiai sakoma, už 
sūnų dvasiškį William How
ard Melish, veiklų pažangie
tį, kuris buvo tėvo padėjėju.

Prieš sūnų, veiklų taikos 
gynėją, National Council of 
American - Soviet Friendship 
organizacijos' pirmininką, bu
vo sukilus parapijos komiteto 
didžiuma, reakcininkai. Jie 
iš karto reikalavo, kad dak
taras Melish atleistų iš par
eigų savo sūnų.’ Daktaras at
sakė, jog jo sūnus yra žmo
gus savaime, jau ne vaikas. Ir 
jeigu jis, užbaigęs savo parei
gas bažnyčiai ir parapijai, 
vieton eikvoti laiką kur ne
naudingai, nori jį pašvęsti 
taikai, brolybei ugdyti, tai jo 
valid.

Kerštaudami komiteto di
džiuma pareįkalavo vyskupo 
atstatydinti ii- tėvą. O ka
dangi nuo jo priklauso padė
jėjo pasiskyrimas, tad kartu 
atstatydinamas ir sūnus-veikė- 
jas.

Didžiuma parapijonų, apie 
70 nuošimčių, buvo pasirašę 
peticijas, kuriose pasmerkė 
komitetą ir prašė vyskupo ne
atstatyti daktarą Melish. Bet 
pats vyskupas, yra pritarėju 
užkarinėms, reakcinėms1 spė
koms (tokiu jis pasirodė pra
ėjusią savaitę sakytame toje 
pat bažnyčioje pamoksle), 
tad jis neišklausė demokrati
nių parapijonų didžiumos, 
bet išklausė reakcinių mažu
mos.

Dr. Melish yra 74 metų am
žiaus, išbuvęs parapijos rek
toriumi 45 metus. Jis turės

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
lakoniškais, 
kalui esant 
padidinu • tokio 
dydžio, kokio pa- ;; 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju;' 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLehmore 5-6191MATTHEW A.BUYDS■
(BUYAUSKAS)*

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

New Yorko apskrityje 21 
asmuo įkaitinti nelegaliame 
šmugeliavime rendomis. Tar
pe įkaitintųjų yra namų savi
ninkai, agentai, superinten
dentai, pora motorų. Juos 
kaltina, kad jie nelegaliais 
priedais išreikalavę iš rend ali
ninkų bendroje sumoje $36,- 
870. '

Vienos savininkės neranda. 
Spėjant, būk ji tiksliai pasi
slėpusi, įsakyta jos ieškoti tri
jose valstijose.

Yonkers Pavirto į 
Atmatą Sandėlį

Jau arti savaitė Yonkers‘e 
streikuoja 500 atmatų surin
kėjų ir draiverių. Miesto 
valdžia, vieton su jais tartis, 
mojosi laužyti streiką. Išsiun
tė troką su grupe sumobilizuo
tų žmonių, apstatytą policija. 
Bet kada tie žmonės pamatė, 
jog juos veža skebauti, jie iš
sekinėjo iš treko, o draiveris 
troką parvežė garadžiun.

apleisti vietą balandžio 4-tą.
Tai mūsų gadynės amerikie

tiškasis kunigas Strazdelis.
Argi nuostabu, kad dvasiš

kiai eina su reakcija arba ty
li — prieš srovę plaukti sun
ku ?

>O<XX>OCxXXXXXXXXX>O<X>O<XXXXXSTANLEYZUBAVIC1US
\ Akountentas

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

Kreipkitės kas vakarą 
nuo 7-tos va.1.

šeštadieniais ir Sekma
dieniais ištisą dieną.

>o<xx>o<xx>oo<xxxxxxxxxxx>ooo<

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
A

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

GYDYTOJAS t

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

BROOKLYN, N. Y. I

', i 1—2 dienom Į Valandos: j6_8vakarals į

Ir Pagal Pasitarimais. t

Telefonas EVergreen 4-0208 į

TONY’S cL
UP-TO-DATE -*2^3

BARBER SHOP
ANTANAS LAIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lit h. Daily)- Penlctad., Kovo 4,1949

4 Kardinolas Spellman praė
jusį trečiadienį pareiškė, kad 
jis “darysiąš bile ką, ką for- 
manas palieps.” Tuomi jis 
užgyrč laužymą Kalvarijos 
kapinių duobkasių streiko i)’ 
paragino kitus jį laužyti.

. Duobkasiai, patys dievoti 
katalikai (kitaip nebūtų ten 
darbo gavę), CIO nariai, strei
kuoja jau nuo sausio 13-tos. 
Pirmiausia sustreikavo 240 
Kalvarijos kapinių darbinim 
kų. Vėliau, vasario , 10-tą, 
streikas persinjetė ir į Dan
gaus Vartų (Gate of Heavens) 
kapines, Hawthorne, N. Y. 
Ten streikuoja 49 darbininkai.

Kapinės yra savastimi vie
tinės Romos katalikų diecezi
jos. Jos nupirktos parapijo
nų sudėtais pinigais. Bet jų 
viršininkais yra aukštoji dva
siškąja, kurioje vyriausi s^odj 
turi pats kardinolas. Kitą is 
viršininkais taipgi yra buržu
azija, kuriai darbininkų para
pijonų reikalai yra visai sve
timi. Vieton susitarti su jais, 
kaipo organizuotais darbinin
kais, dvasiškąja išėjo laužyti 
streiko.

Aršiausia tas, kad verčia 
jaunimą streiklaužiauti. Įsa
kyta sustabdyti Yonkerse 
esančios šv. Juozapo 'semina
rijos pamokas, kad “visi fi
ziškai sveiki seminarijos stu
dentai eitų visi bendrai (in 
corpore) atlikti labdaringą 
darbą, laidoti mirusius.” (Įsa

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALtJS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407 

'7TTDWQ T» A D Hl GRAND STREET LiUrr a I s/VIY BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION
 > ■ ,

Telefonas
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE 

-RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko - ' 

s. SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

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

kyme studentams eiti streik
laužiauti apie proto sveikatą 
nieko nesako. Daleistina, kad 
einant streiklaužiauti proto ir 
nereikia.)

Tas masinis ( streiklaužiavi- 
mas buvo mobilizuojamas ko
vo 3-čiai.

Ką pagalvos tie apie 300 ■ 
kataliku darbininkų streikie- 
rių, kurių pačių sūnūs gali 
pasitaikyti toje seminarijoje, 
kuri prievarta varoma streik
laužiauti? Tikriausia, iš tų 
šeimų niekad studentų semi
narijoms nebebus. Ir tūks
tančiai kitų katalikų darbinin
kų bus priversti pagalvoti 
apie kardinolo elgesį.

Kalvarijos kapinėse, Mas- 
pethe, sukrauta jau apie 600 
nelaidotų kūnų. Dangaus 
Vartuose dar apie šimtas. Ta
čiau ponai su kardinolu prieš
akyje, vieton susitarti su dar
bininkais, eis daužyti jų strei
ką. T—a«.

Kovo 2-rą New Yorke oro 
temperatūra buvo nupuolusi 
iRi 21 laipsnio.

SUSIRINKIMAI
L. K. M.

Liet. Kalbos Mokyklėlės reguliaris ’ 
susirinkimas įvyks 5 d. kovo, 5 v. v. 
Liberty Auditorijoj, 110-02 Atlantic 
Avė. Po susirinkimo bus užkandžiu 
gal ib žaidimų. Visi suinteresuoti 
LKM veikla, dalyvaukite. —■ Valdy
ba. (51-52)

Gi




