
Nuotaika Gera.
Meno Apskrities Konfe

rencija.
Galima “Susikalbėti.”
Pramogos Dienraščiui.

Rašo R. MIZARA '

Praėjusį savaitgalį pralei
dau Bostone ir apylinkėje.

I

Praėjau South Bostono 
Broad'.ve pro sali to namo, 
kuriame prieš 38 metus gimė 
Laisvė.

Kitoje gatvės pusėje stato
mas naujas trijų aukštu na
mu projektas; jame gyvens 
arti vienas tūkstantis šeimų— 
vyriausiai karo veteranų.

Taigi South Bostonas iškels 
galvą iš lūšnynų, bet kada jis 
visas iš jų išsikepurnės — nie
kas negali pasakyti.

★ * ★
Mūsų žmonių nuotaika gera.

^Šaltojo karo karšta propa
ganda jų nesudemoralizavo. 
Kai kur, man rodosi, aitrusis 
raudonbaubizmas ir neribota 
isterija juos tik sutvirtino.

žmonės šiandien drąsesni 
nei jie buvo 1920 metais, siau
tėjant Taimerio reakcijai.

★ ★ ★
Sekmadienį South Bostone 

įvyko Lietuvių Meno Sąjungos 
II-rosios Apskrities Konferen
cija. Ji buvo nedidelė.

Konferencijoje buvo svars
tyti būsimosios menininkų 
mokyklos reikalai, taipgi pa
sisakyta už sušaukimą visos 
Lietuvių Meno Sąjungos suva
žiavimo Worcesterin tuomet, 
kai įvyks menininkų mokykla.

Po menininkų konferencijos 
Gintaro Radijo Komitetas tu
rėjo savo posėdį. Laikas ne
leido man jame dalyvauti — 
reikėjo vykti Worcesterin.

Massachusetts’© pažangieji 
lietuviai verti dideles pagar
bos už sumanumą ir darbštu
mą lietuviško radijo pusva
landžio palaikymo reikale.

šiame posėdyj jie tarėsi 
apie pusvalandžio tobulinimą, 
apie finansus ir kitus reikalus, 
susijusius su Gintaro Radiju.

★ ★ ★
Nedarbas mūsų žmones pa

liečia visur, bet Brocktone 
avalynės darbininkus jis 
grebštelia daugiau nei Wor- 
cesteryj.

—Su kai kuriais žmonėmis 
pirmiau nebuvo galima susi
kalbėti, — sakė man monte- 
liškisz Beniulis. — Dabar, kai 
jie tapo paleisti iš darbo — 
jau lengva “susikalbėti.”

Montello pažangieji lietu
viai, beje, savo Tautiškame 
Name įsikūrė klubą ir džiau
giasi geromis pasekmėmis.

Montellyj lietuviškų klubų 
pridygo, kaip grybų po lie- , 
taus.

★ ★
Visur prašiau draugus, kad 

jie šiemet suruoštų kokią nors 
pramogą dienraščio Laisvės 
jubiliejui atžymėti.

žinau, jie ruošia vasarą di
džiulį pikniką Laisvės naudai, 
bet piknikas reprezentuos vi
sus Massachusetts’o lietuvius. 
Aš norėjau, kad jie pasižadė
tų ką nors suruošti salėse.

Montello draugai nutarė to
kią pramogą turėti š. m. spa
lių 15 dieną. Smulkmenos 
apie ją bus praneštos vėliau.

South 'Bostono draugai bė- 
davoja dėl salių stokos.

Worcesterieciai ruošia dien
raščio Laisvės naudai ban- 
kietą, įvykstanti š. m. balan
džio 24 dieną.

Bet jie žadėjo iškelti ALD- 
LD Tl-tosios kuopos narių 
mitinge klausimą dėl ^surengi
mo dienraščio naudai kokios 
nors dar kitos pramogos.

Būtų gerai, kad kiekvienoje 
lietuvių kolonijoje tuo reikalu 
būtų rimtai susirūpinta.

★ ★ ★
ALDU) kuopos sekretorius 

Simonas Janulis stojo vajun 
naujiems nariams įrašyti. Pen
kis naujus narius jis jau turi.

Janulis žada ir šiemet lai
mėti vajininko dovaną. Jam
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70 Nuošimčių Kandidatų i 
Džiūrę Komunistam Teisti 
Yra Turčiai, Fabrikantai

Trijaji Republikonųi . 
įnešimai Kongresui 
Prieš Komunistus

Tiktai T Eilinis Darbininkas
New York. — Federalis 

apskrities teisėjas Haroldas 
Medina tęsia apklausinėji
mą .kandidatų į džiūrę vie
nuolikai komunistų vadų 
teisti.

Antradieni buyo pašauk
ta 170 kandidatų į džiūri- 
menus. 70 nuošimčių to 
skaičiaus buvo kompanijų 
pareigūnai, turčiai bei pro
fesionalai.

89 atsiprašė nuo džiūrės 
pareigų dėl savo biznio bei 
užsiėmimo reikalų. -

Teisėjas perklausinėjo. 92. 
Tarp jų buvo tiktai du neg
rai ir vienas eilinis darbi-

Irano Laikraščiai Aštriai 
Cenzūruojami ir Baudžiami

Teheran. — Irano seimas 
išleido įstatymą, reikalau
jantį griežtai cenzūruot ir 
stabdyt laikraščius, ir areš- 
tuot jų redaktorius, jeigu 
jie kritikuos karalių, jo pa
čią ar vaikus arba jeigu 
“įžeidinės” ministrus bei 
teisėjus.

Šis įstatymas įsako už tai 
areštuoti ir per 24 valan
das nuteisti tokių kritiškų 
straipsnių rašytojus ir; re
daktorius.

Italu Valdžia Vėl Prašosiv

I Atlanto Šalių Santarvę
Roma. — Pirmiau užsie

ninis Italijos ministras gra
fas Carlo Sforza prašėsi, 
kad anglai-amerikonai pa
kviestų Italiją į karinę 
Šiaurės Atlanto santarvę. 
Dabar gi jau visas minist
rų kabinetas užgyrė tą ka
rinę sutartį prieš Sovietus 
ir prašė pakvietimo į ją.

Trys dešinieji socialistai 
(Saragato) ministrai taip 
pat balsavo už .tą santarvę, 
nors paskutinėmis dieno-, 
mis buvo pradėję kalbėti 
prieš ją.

Kanados Valdžia Griežčiau 
Persekiosianti Komunistus

_________ \

Ottawa.—Kanados prem
jeras L. St. Laurent prane
šė seimui, kad valdžia pla
nuoja naujus įstatymus ko
munistinei veiklai 'suvaržy-

' Karo metu Komunistų 
Partija Kanadoj buvo už
drausta. Jos vieton susior
ganizavo Progresyvė Dar
bo Partija 1943 m.
ATGABENTA~DAR 549 

IŠVIETINTI
New York.—Amer. laivas 

Marine Flasher atvežė iš 
Vokietijos dar 549 išvietin- 
tus. Jų tarpe yra 37 lietu
viai, 45 latviai, 375 lenkai, 
16 rusų, 14 estų ir kt.

tenka palinkėti : geriausio gi- 
liukio!

Janulių sūnus, Ričardas, 
įsijungė pažangiųjų judėji
mam Tai dar jaunas, bet 
daug žadąs vyras.
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ninkas. Visi kiti — turčiai, 
profesionalai.

Toks džiūrės kandidatų 
sąrašas’ įrodo komunistų 
advokatų tvirtinimą, kad į 
federalę džiūrę parenkama 
poniški elementai.

Teisėjas Medina sakė, 
jog dar ilgai bus sugaišta, 
iki džiūrė taps sudaryta.

Teismo rūmus pikietavo 
eilė vyrų ir moterų, neš
dami plakatus su šūkiais: 
“Mes norime žmonių džiū- 
rių, o ne ponų!” “Dirbti
niai parinktos džiūrės reiš
kia nuteisimą — ginkime 
Teisių Bilių!”

Bedarbiu Daugėjimas 
New Yorke ir Kitur

Albany, N. Y. — Praeitą 
savaitę dar 18,000 žmonių 
užsirašė bedarbiškoms pen
sijoms New Yorko valsti
joj, daugiausiai New Yor
ko mieste.

Cincinnati, Ohio. — Per 
kelis paskutinius mėnesius 
Ohio valstijoj dvigubai pa
kilo skaičius bedarbių, už
siregistravusių nedarbo 
pensijom. Padaugėjo ir rei
kalavimai vietinių pašalpų 
miestuose.

Bus Išmesta 1,200,000 
Japonijos Darbininku

Tokio. — PagM generolo 
MacArthuro įsakymą “tau
pyti lėšas”, bus paleista dar 
1,200,000 darbininkų iš val
dinių tarnybų ' ir privačių 
įmonių Japonijoj.

Skaičiuojama, kad japo
nu bedarbiu skaičius šiemet v
pasieks pustrečio miliono.

Kūdikių Paralyžius 
Plinta Tarp Eskimų

Ottawa, Canada. — Kū
dikių paralyžius numarino 
bent 19 eskimų ir susirgdi- 
no 60 labai šaltame Hudson 
Įlankos ruožte. O iki šiol 
buvo manoma, kad šaltieji, 
arkliškieji kraštai esą lais
vi nuo tos ligos.

Suprantama, jog baltieji 
kanadiečiai užnešė kūdikių 
paralyžiaus perus į tą 'es
kimų sritį.

AUKŠTAS MOLOTOVO 
AUTORITETAS„ /

M'askva. — Associated 
Press rašo, kad nors Molo
tovas paliuosuotas iš už
sieninio v ministro pareigų, 
bet jo autoritetas nesuma
žėjo. Jis yra artimiausias 
premjero Stalino draugas, 
pirmasis jo pavaduotojas ir 
politinio Komunistų Parti
jos biuro narys.

Molotovui suėjo 5i9 metai 
amžiaus.

ORAS.— Būsią lietaus.

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Ho
mer Ferguson ragino Kon
gresą “būtinai ir greitai” 
užgirt? jo pasiūlymą už
drausti Komunistu Partijai 
veikimą, esą, siekiantį “į- 
vest totalitarinę diktatūrą” 
Jungtinėse Valstijose. Fer- 
gusonas vadino Amerikos 
Komunistų Partiją “dikta
torišku sąmokslu.”

Panašų bilių įnešė ir kiti 
du republikonai, senatorius 
Kari E. Mundt ir kongres
manas Richard M. Nixon.

Abudu biliai reikalauja 
suregistruot visus Komuni
stų Partijos narius ir va
dinamas “raudonojo* fron
to” organizacijas, pažymėti 
visą “raudonųjų” literatū
rą kaip “komunistų propa
gandą” ir bausti iki 10 me-

Ūkinė Jungtinių Tautų Taryba 
Atmetė Sovietų Siūlymą Ištirt 
Vergijos Darbus Visose Šalyse

Lake Success, N. Y. — 
Ūkinė - Socialė Jungtinių 
Tautų Taryba 15 balsų 
prieš 3 atmetė Sovietų at
stovo S. K. Carapkino ’pa
siūlymą ištirti tikrąsias 
darbo sąlygas visuose pa
saulio kraštuose.

Antra vertus, ši taryba 
14 balsų prieš 3 užgyrė a- 
merikini sumanymą tyrinė
ti vadinamas “vergiškų 
darbų stovyklas” Sovietų 
Sąjungoj ir demokratiniuo
se jos kaimynuose, bet ne 
kitose šalyse.

Carapkinas u ž g i n č ijo 
kaip melą tvirtinimą, kad 
Sovietai milionus žmonių 
laiką verstinų darbų sto
vyklose. Jisai siūlė sudary
ti tyrinėjimų komisiją iš 
pačios Darbo Federacijos 
ir CIO unijų ir iš Pasauli
nės Darbo Unijų Sąjungos.

Lenkijos atstovas dr. Ju
lius Katz-Suchy karčiai kri-

Didžiulė Paroda-Mūgė Leipzige, 
Sovietinėje Vokietijos* Dalyje

Leipzig, Vokietija. — 
Vyksta didelė metinė mu
gė — įvairių dirbinių pa
roda — Leipzige, sovietinė
je Vokietijos dalyje. 7,000 
kompanijų, įstaigų bei as
menų -išstatė savo gami
nius. Dalyvauja ir 400 įmo
nių bei asmenų su dirbiniais 
iš vakarinės Vokietijos, 
nors anglai, amerikonai ir 
francūzai užblokavo sieną į 
Sovietų kontroliuojamą ry
tinę Vokietiją.

Mugėje - parodoje taip 
pat išstatyta^ dirbiniai iš 
Franci jos, Italijos, Austri
jos, Lenkijos ir kelių kitų 
kraštų.

Paroda puošiasi vėliavo
mis su obalsiaųs: “Už vieną 
bendrą visai Vokietijai val
džia!” “Šalin mūsų krašto 
skaldytojus”1 (kuriančius 
atskirą vakarinę Vokietijos 

tų kalėjimo ir $10,000 už 
neužsiregistr^vimą ar kitą 
biliaus posmų peržengimą.

Mundto - Nixono bilius 
grūmoja tokiomis bausmė
mis už “bandymą bet kokiu 
būdu įvesti diktatūrą” šio
je šalyje. O panašiu ban
dymu galima būtų apšauk
ti komunistų prakalbas ir 
raštus jų laikraščiuose.

Abudu biliai uždraudžia 
skirti komunistus į val
džios vietas ir užgina ko
munistams užsieninius pas- 
portus. i

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelio at
stovų rūmas 148 balsais 
prieš 2 uždraudžia komu
nistus samdyti bet kokiam 
valdiniam darbui ar tarny
bai ir užgina komunis
tams mokytojauti viešose 
mokyklose.

tikavo Amerikos pasiūly
mą, kuris nežada tyrinėti 
vergų darbo kolonijose ir 
svetimųjų valdomuose kraš
tuose.

Jis sakė: '
Amerikonai bijo , parody

ti vergų darbą, pavyzdžiui, 
afrikinėje Belgijos koloni
joje Kongoje, ir supranta
ma, kad Amerika užkirstų 
kelią norintiems ištirti ver
giškus vieškelių tiesimo 
darbus Georgijos ir Alaba- 
mos valstijose ir kitose 
Jungtinių Valstijų dalyse.
VERGŲ DARBAS KITUR

Meksikos darbininkų va
das Vincente Lombardo 
Toledano, Lotyniškosios A- 
merikos’Darbo Unijų Są
jungos - (Konfederacij o s ) 
pirmininkas, smerkė dar
bininkų teisių* mindžiojimą 
Pietinėje ir Vidurinėje A- 
merikoje, Graikijoje ir Ira- 
ne.

valstybę)!
Viename plakate nupieš

tas Amerikos kareivis prie 
naciškos uniformos tykoja 
sunaikinti vokiečių tautą.

Odom Lengvu Lėktuvu Skri
do 5,300 Mylią Vienu Žygiu,

Teterboro, N. J. — Ame
rikietis kapitonas Wm. P. 
Odom, vartodamas lengvą 
vieno motoro, lėktuvą, vienu 
žygiu per 36 valandas ats
krido 5,300 mylių iš Ha
waii salų į šią lėktuvų sto
ti New Jersey. Sunaudojo 
tiktai 75 dolerių vertės ga
zolino.

Washington.— Jungtinių 
Valstijų Prekybos Rūmai 
reikalauja paaštrint Tafto- 
Hartley įstatymą.

Washington. — Senato 
užsieninių reikalų komisija 
neformaliai užgyrė planą 
20-metinei šiaurės Atlanto 
kraštų santarvei prieš So
vietų Sąjungą. Tą planą,į- 
teikė valstybės sekretorius 
Dean Acheson.
• Acheson sakė komisijai, 
kad jeigu Sovietai “užpul
tų”-bet kurį Atlanto san
tarvės kraštą, tai dar Kon
gresas spręstų, ar paskelbt 
karą prieš Sovietų Sąjun
gą.

Republikonai senatoriai 
Arthur V. Watkins ' ir 
George W. Malone kritika-

Partizanai Užvaldė 
Daugumą Burmos

London. — Anglų kom
panijos Burmoje praneša, 
jog partizanai - sukilėliai 
yra užėmę jau didelę dau
gumą to krašto. Jie kovoja 
prieš Burmos premjero 
Thakino Nu dešiniųjų val
džią.

Anglija remia Thakiną 
ginklais ir pinigais, nors 
anglai nepajėgia numal
šint tautinio sukilimo jų 
pačių kolonijoj Malajo j.

Bizonijoj Daugiau Kaip 
Miliūnas Bedarbių

Berlin. — Karinis ameri
konų gubernatorius Vokie
tijai, generolas Lucius Clay 
paskelbė, jog dabar yra 
1,019,000 bedarbių Bizoni
joj, anglų - amerikonų už
imtoje vakarinėje Vokieti
joje. Tai 77,000 daugiau, 
negu šių metų pradžioj.

Indijos Armija Laužo 
Gelžkeliečiy Streiką

New Delhi, Indija. —Ka
riuomenė ir ginkluota poli
cija J užpuldinėja pradėju
sius streikuoti geležinkelie
čius, telegrafistus ir telefo
nistus.

Artėjant streikui, buvo 
areštuota apie 3,000 komu
nistų ir kijų veiklių unijis- 
tų.

Pateisinti medži o k 1 e i 
prieš kairiuosius, valdžia 
paskleidė pasakas, būk jie 
ruošęsi ardyt geležinkelius 
ir kitus valdinius įrengi
mus.

Dabar valdžia žodžiais 
mažina streiką; girdi, “tik
tai 12,000” geležinkeliečių 
sustreikavę.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
CALIFORNI.JOJ

San Francisco. — Žemės 
drebėjimas du kartu papur
tė San Francisco, Oaklandą 
ir kitus Californijos pajū
rio miestus, bet nepadarė 
jokių žymesnių nuostolių.
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Senato Komisija Užgiria 
Karinę Šiaurės Atlanto 
Santarvę prieš Sovietus
Dulles Sako, Sovietai Nenori Karo

vcf Trumano- Achesono val
džią, kad ji vis dar slepia, 
kokios pareigos bus uždė
tos Jungtinėms Valstijoms, 
pagal Atlanto santarvę. 
Nors sakoma, kad Kongre
sas spręstų apie karo skel
bimą, bet valdžia iš anksto • 
“dvasiniai įpareigoja” A- 
meriką kariniai taikanti 
vakarinės Europos kraš
tams.

Cleveland, Ohio. — Re- 
publikonų politikas John 
Foster Dulles, Trumano 
patarėjas, pareiškė:

— Sovietų valdžia dabar
tiniu laiku neturi jokio tik
slo kariaut; bet reikia su
prasti, kad jeigu Sovietai 
pajustų, ‘ kad jų tėvynei 
gręsia greitas ir pavojin
gas užpuolimas, tai galima 
manyti, kad jie pavartotų 
Raudonąją armiją. „

Dulles kalbėjo susirinki- • 
me Jungtinės Kristaus 
Bažnyčių Tarybos. Jis į- 

| spėjo Ameriką vengti gra- 
| sinančių Sovietam pasiža- • 
dėjimų Atlanto santarvėje. 
Dulles priminė, kad jeigu 
ši šalis įgytų karines ba
zes Norvegijoj ar kitur 
Skandinavijoj, tatai Sovie
tai galėtų palaikyti tiesio
giniu grūmojimu jiems. 
Norvegija tiesiogiai rube- 
žiuojasi su Sovietų Sąjun
ga.'

Visuotinas Cukrininku 
Streikas Porto Rikoj

San Juan. — 130,000 dar
bininkų streikas uždarė 32 
cukraus fabrikus Porto' Ri
koj. Streikieriai reikalauja 
pakelti iki 50 centų valan
dinę' algą dirbantiems cuk
rinių nendrių laukuose 'ir 
iki 75 centų fabrikuose.

Kiti jų reikalavimai yra 
—užtikrint 40 x valandų dar
bo savaitę ir apdraust kiek
vieną darbininką $1,000.

Cukraus fabrikantai siū
lo tik pusę cento priedo 
per valandą fabrikiniams 
darbininkams, t o laukuose 
dirbantiems nieko.

Porto Riko yra Jungtinių 
Valstijų Kolonija.

Anglija Šauks Konferenciją 
Prieš Azijos Tautu Laisvę

London. — Anglija ruo
šiasi sušaukti savo imperi
jos dalių—dominijų— kon
ferenciją, kuri planuos ko
vą prieš komunizmo pliti
mą rytiniai - pietiniuose 
Azijos kraštuose.

Koloninių tautų judėji
mus Mėl laisvės anglai pa
prastai vadina komunizmu.

Irane areštuota tūkstan
čiai darbininkų todėl, jog 
praeitą menesį tūlas’ asmuo 
kėsinosi nušauti .Irano ka
ralių. '

Potvyniai gręsia Nebras
ka!, lowaijr Montanai.
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O VISTIEK JIE GIEDA 
Už KARĄ

Kunigų Draugo Vyt. 
Arūnas rašo iš Paryžiaus:

Prancūzija, kaip Europos 
priešakiniu pozicijų sargybi
nis, negalės viena atsilaikyti. 
Ji negalės laikytis nei su Be
nelux ir Anglijos valstybių 
pagalbą, štai kodėl vakaru 
Europa turi būti užtikrinta, 
kad Amerika 
žinome, kac
karu Europa bus iš naujo oku
puota, Amerika ateis į pagal
bą ir lųes būsimo iš naujo iš-

tas.' Bet reikia nepamiršti, 
kad lietuviai irgi šį tą jau 
supranta. Jie žipo, kad ir 
po “Tautos Fbndoo” vėlia
va bus susispietę tie patys' 
gišeftininkai. t

Mes
T eismas T ebetęsiamas

\

Pagaliau, teisėjo Medinos įsakymu, vienuolikos komu
nistų vadovų byla federaliniame teisme New Yorke į-■ 
žengė į “antrąją stadiją.” '

Per virš septynias savaites kaltinamųjų advokatai ro-. 
dė, aiškino, skelbė, kad, einant šiame distrikte džiūrės; 
rinkimų sistema, jų klijentai, jų ginamieji negali tikėtis | 
šiame teisme bešališko teismo sprendimo.

•V * * . v • •

Kaltinamųjų advokatai nurodė, jog džiūrės - rinkimo : 
sistema čia yra tokia, pagal kuria biednuomenė negali I 
tikėtis džiurėn patekti; vargiai gali tikėtis jon patekti 
Amerikos Darbo Partijos bei Komunistų Partijos na
rys; vargiai gali jon patekti negras, žydų tautybės bei 
kurios kitos tautinės grupės narys.

Džiūrės rinkimų sistema šičia yra ne demokratiška; 
ji yi'a priešinga mūsų krašto teisminei sistemai. * j

Betgi tokia sistema čia praktikuojama jau per desėt-
'-ką metų ir nieks negali nieko jai padaryti! --

Kaltinamųjų advokatai turėjo daug medžiagos, kurią I 
žadėjo T)ylos eigoje pateikti teismui. Deja, teisėjas Me
dina pasakė: gana, užteks! (

Jam, matyt, viskas jau
padarysi!

Vadinas, nebaigus vieno dalyko, teisėjas Mediną skubi, 
įmasi už kito. Šiuos žodžius rašant, teismo salėje jau ei
na skyrimas džiūrimanų, kurie stebės ir spręs komunistų 
vadų bylą.

Daily Worker rašo, jog tarp pašauktųjų į džiūrės 
kandidatus žmonių, yra tokių profesijų žmones:

Crucible Steel Co. of America prezidentas.
Public National Bank and Trust Co. prezidentas.
Longines prezidentas.
Mississippi Glass Co. prezidentas.
National Selected Prod., Inę., prezidentas.
Columbia Broadcasting Co. vice-prezidentas.
Standard and Poor’s Corporation vice-prezidentas.
Chase National Banko auditorius.
Čia paimame tik keletą pavyzdžių, — Daily Worker 

turi jų išspausdinęs daugiau, bet ir jis ne visus išspaus
dino.

Kaip matome, į džiūrę komunistų vadams teisti su
šaukti yra visokių korporacijų bei bankų prezidentai, 
vice-prezidentai, iždininkai ir kitokie pareigūnai, kurie 
paties žodžio “komunizmas” bijosi labiau, negu tas pa
sakų velnias kryžiaus.

Argi toki žmonės, būdami prisaikdintųjų teisėjų (džiū
rės) suole, gali išnešti bešališką teisiamiesiems komunis
tų vadams sprendimą?!
. Be to, reikia žinoti, kokius laikus dabar gyvename.
Reakcija, raudonbaubizmas yra pasiekęs aukščiausio 
laipsnio.

Andai į------------- ------ ----- ----------- v_ . .
muosius, Fosterį ir Dennisą, viešai Išvadino “išdavi- prase visi, kas tik kalbe- 
kais” tik už tai, kad jie sakė priešintųsi agresyviam, už- ; jo. Už_ aukas Sidzikauskas 
puo.likiškam karui, jei Wall strytas jį pradėtų. ' prižadėjo pittsburghiečiaiųs

Sunkiu tikėkis, kad šitokioje aplinkoje ir tokioje džiū- į atiduoti visą Lietuvą.
rėš skyrimo tvarkoje komunistų vadai gautų šiame teis- Bet kokios .pasėkos? La

jine bešąlišką sprendimą. , i bai mizernos. Dar gerai,
Tai nujaučia, tai mato kaltinamųjų advokatai. Dėl to kad stambus biznierius Pi- 

jie reikalaują bylą išmesti. Bet teisėjas Medina atsisakė | variūnas paklojo visą šimti- 
tai padaryti./

Na, ir byla tęsiasi.
Tolydžio komunistų gynėjai atsišaukia į visuomenę 

moralės ir medžiaginės pagalbos.
Jie skelbia, ir tai yrū tiesa, jog ši byla lėšuoja labai 

'daug pinigų, kurių ii1 Komunistų Partija ir Kongresas 
Civilinėms Žmonių Teisėms ginti mažai teturi.

PONAI PONIŠKAI 
IR PASIELGĖ

Toronto mieste “Lietuvos 
n eprikl a ūso m y bes ’ ’ pam i nė- 
jimas paliko labai neskanų 
dūką. Pasirodo, kad tūli pa
bėgėliai buvo pamiršę, jog 
čia ne smetoninis Kaunas, 
bet demokratinė Kanada.

mo pasekmės bus baisios. Se
kantį kartą Amerika* išlais
vins til< lavonus ir civilizaci
ja, greičiausiai jau bus miru
si. (I)., kovo 3 d.).

Kalba eina ' apie naują 
kara. Toks karas reikštų 
žlugimą ir sunaikinimą. At-

davosi Smetonos laikais — 
poniškai. Nors įžangos į su
sirinkimą jokios nebuvo, bet 
ponai sau pasiskyrė — re
zervavo vietas. Suėįę žmo
nės nori atsisėsti, bet nega
li: nors kėdės tuščios, bet 
“mužikams” nevalia sėstis! 

vėlai, girdi,rodo, jog jam turėtų prie-.Tik jau gana 1 z 
sintis, prieš jį kalbėti ii; ra- ponai “sau nosis užrietę at 
syti visi sveiko proto žmo- i j 
nes. Tačiau ką gi matome? vuotose .
Matome, kad tas pats Arū- sau, 
nas, tas pats Draugas ir 
visa klerikalijada dieną ir 
naktį agituoja už naują ką
rą.

aišku ir tu žmogus nieko ne- ŽMONĖS’MAŽAI
I AUKOJO

nebesigirdi apie 
penkių milijonų 
Amerikos Lietu-dolerių if

Ivių Tarybos šimto tūkstan- 
ičių dolerių vajų. Prieš va- 
jsario 16 d. buvo apie tai 
į kalbėta daug. Buvo pas i mo
ta šimtus tūkstančių su- 

I rinkti “Lietuvos nepriklau- 
Isomybės” minėjimo proga. 
!Mat, išvien rengė ir darba- 
•'vosi klerikalai, menševikai, 
įsandariečiai ir- smetoninin- 
; kai. Ypatingai -pribuvus 
prelatui Krupavičiui ir Si
dzikauskui, buvo tikėtasi iš

■ Amerikos •
i plataus savo kišenių atida- 
i rymo. Tačiau teko skau
džiai nusivilti. Iš visų dide
lių pasimojimų, matyt, išė
jo tik vienas didelis piš.

Paimkime tokią koloniją, 
i kaip didysis Pittsburghas. 
S. Bakanas rašo, kad nepri
klausomybės paminėjime 
buvo tiek svieto, jog jis nė

maršuoja ir atsisėda rezer- 
vietose.” “Ponai” 

, “mužikai” sau.
šitos “kiaulystės” nebe

iškenčia ir ponų paklusnus 
korespondentas ar kores
pondentė. Girdi:

Kuo, pavyzdžiui, 
toks lietuvis, kuris 
rezervuotoj vietoj, 
šypsosi iš 
rodoma, 
į salę anksti su savo šeimynė
le į tą tautos didžią šventę, at- 
s i vesdamas savo vaikučius, sa
kytum palaįmininrui ir ugdy
mui jų mažose širdelėse viso 
to,' kas lietuviui brangu, kas 
Lietuvai šiandien neatbūtina? 
O visgi tas patriotas turėjo 4

5 valandas ne tik pats iš
stovėti, bet ir savo vaikučius 
ant rankų išlaikyti. Dažnas 
neturėjo net sienos ar kito ko
kio daikto, į kurį būtų galėjęs 
nors atsiremti. (Naujienos, 
kovo 4 d.).

Klausimas, žinoma, visiš-

ar

geresnis 
sėdėdamas 

ironiškai 
visko kas scenoje

už tą, kuris skubėjo

prezidentas Trumanas viešai-du kaltina-f į -suskaityti

turi sėdėti, o 
ant rankų, su 

stovėti, kad ir

Ar Gi Ne Keista?!
• Bėgyje 40 minučių Jungt. Valstijų Kongreso žemes

nieji rūmai, užgyrė bilių (įstatymo projektą), kurio tu
rinio nežinojo patys kongresmanai, už jį balsavę!

Visa tai padaryta dėka tam, kad demokratų ir repub- 
lįKonų lyderiai Kongrese reikalavo šį bilių priimti, sa
kydami, būk jis esąs labai svaigus ir “juo apie jį bus ma
žiau kalbėta, tuo bus geriau.”

Prieš bilių balsavo tik keturi kongresmanai: niūjor- 
kiškis darbietįs Mąi’cantoiuo, niūjorkiškis demokratas 
Adam Cląyton Powell, Oklahomos demokratas Toby 
Morris ir Utah valstijos demokratė Rėvą Beck Bosome.

Kiti visi sesijoje dalyvavę 384 kongresmanai balsavo 
už bilių.

z Sakoma, šis bilius stfteikia atitinkamiems valdžios or
ganams galios leisti milžiniškas pinigų sumas šnipams 
palaikyti užsienyje ir Amerikoje; jis suteikia galios įsi
leisti Amerikon šnipus iš užsienio, — šnipus, dirbančius 
Amerikai, žinoma. Jie būsią įsileisti čia gyventi be jo
kios1 kvotos. • \

Kongresmanas Marcantonio, pareikšdamas sąvo pro
testą prieš'šio biliaus sumanytojus, sakė:

“Mūsų kraštas yra buvęs karuose, ir netgi civiliniame

j šimti
nę ir kiti dceli nepašykštėjo 

i paaukoti po keletą desėtkų 
dolerių. , Bet ir tai, pasak 
Bakano, buvo surinkta viso! 
labo tik .$1,000, Tas tik pa-j 
rodo, kad Pittsb.urgho lietu-’ 
viai jau - įsitikino^ ko1 tos i 
srovės siekia ir kam aukasl 
renka.

Tas pats buvo pastebėta į 
visur kitur. Kiek, r—:,,”i

lietuviu pusės i
| kai kvailas. Argi galima 
“poną” prilyginti prie “mu
žiko?”

“Ponas” 
“mužikas” 
vaiku turi 
visa diena.

Argi nė taip buvo smęto,- 
ninėje ir klerikalinėje Lie
tuvoje? Argi ten kąs paisė 
mužikų ir jų vaikų!

Juk kaip, tik už tai Lie
tuvos žmonės nuo ponų ir 
atsikratė. Bet Kanądon at
bėgę ponai savo poniško sto
no pamiršti negali.

Gaila tik tų Kanados lie
tuvių, kurie su savo, vaikais 
pas ponus eina,ir jiems pa
deda Lietuvą niekinti.’

SILPNAVALIAI IŠDUO
DA SĄ VE IR SAVO 
KLASĘ

Urugvajaus lietuvių Dar
bas smarkiai kritikuoja 
bailius.ir silpnadvasius, ku
rie išgelbėjimui savo kailio 
nuo reakcijos tampa savo, 
klasės reikalų išdavikais.

. v geriau i Laikraštis pavyzdį paima iš
Lietuvos priešams pavyko i B1.azilij0S; kurioje paskųtj. 
(Ilneagoje ir Brooklyne. Vi- njais laikais yra žiauriai 
sur kitur aukų sudėta ne- persekiojami susipratę dar- 
daug. Štai kodėl apie tuos bininka.i. Pasirodo, kad net 
garsiuosius vajus beveik du lietuviai pabūgo reąkci- 
nieko nebesigirdi. Atskaitų j jos ir prieš ją žemai nusi- 
taipgi jokių niekas nemato, i lenkė.

Tuo tarpu smetoniijinkai 
užsispyrę reikalauja, kad 
būtų kuriamas ' “Tautos 
Fondas.” Girdi, BALF ir 
Amerikos Lietuvių Tarybą 
visiškai nusidėvėjo Ameri
kos- lietuvių akyse. Naujas 
fondas, naujas monas, ge
riau seksis! Galimas daik-

i niais laikais yra žiauriai 
persekiojami susipratę dar-

Darbas rašo:
Ten, kur varžoma darbo 

liaudies veikla, kur vyrauja 
policinis režimas, aštriomis 
priemonėmis slopinąs bet ko
kį pažangos reiškinį, ten grei- 

f čiąu ir dažniau ■ iškyla įvairios 
niekšystės, įvairią prisipla
kėlių bei silpnavalių atsiver-

tymo projektą, to projekto neskaičius, jo turinio neži
nant.” , '

Labai teisingas pasakymas. Bet kongresmanas Mai-
kare, bet šis ątsitikįmas yra pirmasxtoks mūsų krašto cantonio turėtų atsiminti, kad mes gyvename sa ojo 
istorijoje, kai valdžia reikalauja Kongresą priimti įsta- karo meta — isterijos metą.

X—

audrą, kokios Amerikos 
žmonės dar nėra matę... 
Jie visi gvoltu rėktų, šauk
tų: Amerikai nereikia rau
donųjų “vergų”! Čia nerei
kia bolševikiškų propagan
distų, mum nereikia raudo
nojo maro! Juk jie visi iki 
pat savo kaulų smegenų y- 
ra raudoni! Te juos laikosi 
Sovietai patys. Kokia mum 
nauda bus iš jų? O mes, a- 
merikonai, ir mūsų vasalai 
anglai pasižadam apie ver
giją Rusijoj daugiau nebe
kalbėti ir Amerikon nelei
sim nei vieno prakeikto 
bolševiko— ar tai jis būtų 
“vergas” ar “ponas” iš So
vietų Sąjungos!

Tai štai kaip būtų galima 
nutildyti visus rėksnius, 
kurie visai sąmoningai 
skleidžia baisų melą apie 
vergų stovyklas Sovietų 
Sąjungoj, kurių visai nėra 
ir būt negali, kur jau seniai 
panaikinta privatinė nuo
savybė, kuri gimdo vergi-, 
ją.'

Visai nereiktų mokyti So
vietų Sąjungos diplomatus, 
ką jie turi sakyti ir ko ne
sakyti. Bet į amerikonų ir 
anglų reikalavimus, kad 
būtų jų komisijai leista iš
tirti, kiek Sovietuose yra 
“vergų”, būtų gerai, jei So
vietai būt pasakę:, -Taip, 
ponai, pas mus yra 14 mili
jonų “vergų”, ir mes visus 
juos jum atiduosim be jo
kių tyrinėjimų, tik jei jūs 
sutiksit' įsileisti j Ameriką 
ir aprūpinti visus darbu, 
geresniu, “laisvesniu” dar
bu, negu jie turi pas mus. 
Ir jeigu, saugok dievaiti 
Perkūne, koki neapdairūs 
Amerikos diplomatai imtų 
ir pasirašytų tokią sutartį, 
sakysime, per.kokius tris- 
keturis metus iš Sovietų 
turi būt įsileista Amerikon 
14 milijonų “vergų.” Vaje, 
vaje! Matytumėt, kas sektų 
vėliau.... Visas Wall stry- 

visas Washingtonas,

timai. Paimsime pavyzdžiu
Brazilijos lietuvių koloniją.

Kiek laiko atgal, viename
S. Paulo reakciniame dienraš
tyje . pasirodė liaudies 
šams pataikaujantis ir 
tėvų žemę šmeižiantis 
Pilipavičiaus pareiškimas.
tomai, tuo pareiškimu tas, ka
daise buvęs susipratęs jaunuo
lis, norėjo “atpirkti savo nuo
dėmes” policijos akyse ir 
įtikti reakcionieriams kaip ne
kaltas baugus avinėlis, kad jo 
nekliudytų jokie persekioji
mai. Ar iš tikrųjų jis tai at
siekė? Vieno jis tiktai atsie- 

xkė: pasirodė save esančiu 
silpniausios valios .žmogumi, 
kuris, pabūgęs reakcijos siau
tėjimo, ieško globos savo ir 

; savo klasės priešų pusėje. O 
•taį yra blogiausia, smerktina. 
Ir Pilipavičiaus, elgesį pa
smerkė visa pažangioji visuo
menė ir jį išskyrė iš..savo tar-
P°- . 1g

I Nusikalstamų atliko kapitalistų .spauda, vi-
. . aule.'s V101. ‘J si ju didlapiai, politikeriai mieste. lai Vladas i , ? , , • i •T. .4 . savo kanuoles atsuktu į ki-dis praeitu metu , . . , ,, .

•'Diario de Noti< l)us? lr suke1^ tokli* 
laikraštyje įdėjo apmo-i 
pareiškimą, kuriame tei- 

taipgi Brazilijos i 
bai — nepažinojęs V. i 

šviesos, nedalyvavęs jokiame j 
/darbo žmonių judėjime, ir že-!
miau, savo tėvynę apšaukia j 
“raudonuoju pragaru.” I, 
Kuzmickas buvo suimtas drau

’ ge su V. šviesa, bet paleistas į 
anksčiau kitų.) ,

i Kiek mums žinoma, Kuz- ■ 
micko padėtis palicijoje nebu
vo kebli, nes jokios kaltinamo
sios medžiagos pas jį nerado. 
Tad kodėl jam reikėjo taip 
begėdiškai spaudoje pasirody
ti.? Neverta ieškoti priežasčių,

1 nes jų nėra. Taip save gali 
apsiginti tiktai žmonės netikį 
į darbo žmonijos jėgą ir per
galę; žmonės silpnos valios, 
pasiduodą žvalgybos klastoms, 
gasdinimamš ir skatinimui 
gelbėtis (be jokio reikalo) 
provokaciniu keliu.

Su pasišlykštėjimu žiūri į 
tokius elgesius visi sąmonin.- 
gieji Pietų Amerikos lietuviai. 
Bet, paliekant minėtus silp
navalius, turime sektinų .pa
vyzdžių: pagarbiai ir pasidi- 
džiubdami mes žiūrime į tuos 
mūsų tėvynainius, kurie, vy
riškai iki galo nuėjo kančių ! 
ir vargo kelią tiek Porto Ale
gre ir S. Paulo kalėjimuose, 
tięk ir katorginių darbų sa
loje Ąnchieta!

Jie iš nelaisvės išėjo nesute
pę nei savo nei pažangiojo 
judėjimo vardo, jie yra supa- 

' mi karštos solidarumo užuo
jautos ir didžios pagarbos, 
kaip fašistinio režimo aukos, 
kaip kovotojai už laisvę ir de
mokratiją. • j

Tie, kurie pasirenka drąsų,, 
j-yžtingą tiesos kelią, niekad 
nesigaili ir niekad taip žemai 
nenupuola.

Tik prisiplakėliai ir silpna-

i kitas mūsų 
Alegre 
Kuzmickas, 
spalio 
c i as” 
karną 
sinasi

prie- 
savo 

Vlado 
. Ma-

Kia 
(V.Uiok

Susninkų Jurgis.

ŠYPSENOS
Nieko suknele, kuriaiNesigirdi į madinga balta

, v i ji parsivežė iš didmiesčio, atė- parapijos bazny- i . . . x , x. .■ i . . • . .. jo 1 parengimą, atrodanti skais-j, kunigas, baigęs spaviedoti I . F’ ... v . .
Nedideles

’žmones, dar dairosi, ar nėra už- 
įsilikusio kokio griešninko. Mo- 
■ mentališkai atsiskubino iš kam- 
I po zakristijonas prie spavied- 
nyčios, nešinas nemažą naštą 
griekų. Zakristijonui baigus 
spaviedotis, kunigas klausia jo;

“Ar jau viskas, daugiau ne
turi griekų?”

“Ne,” paaiškino zakristijo
nas, “daugiau nepamenu.”

Kun.'! “O kas ištuština škar- 
bunka prie šv. Antano alto
riaus?”

Zakrist.: “Visai • ni^ko, nesi
girdi.”

“Kun.: “Kaip tai, pirma gir
dėjai-, o dabar jau negirdi?”

Zakrist.:-'“Jei netiki, tai iš
eik ir atsistok s mano vietoje, o 
aš eisiu į spaviednyčią.”

Ką jie ir padarė, apsimainė 
vietomis. Tada zakristijonas' 
pro langelį iš spaviednyčios sa
ko : “Kas atsilanko pas mano 
žmoną, kai aš nebūnu namie?”

“Gerai tu sakai,” sutinkam 
čiai-tarė kunigas, “tikrai nieko 
nesigirdi.”

eiai balta, kaip gulbė, puošni ir 
prašmatnesnė už vietines. Su
aidėjo 
balsai, 
smagią 
sėtinai
menkos išvaizdos, sunkiadarbis, 
nepratęs per daug turėti reika
lo su muilu ir vandeniu, gero 
kai suprakaitavęs šiltame vasa
ros ore, bet sužavėtas mergi
nos skaistumu, pasiskubino pir
mas išvesti ją šokti. Mergina, 
žvilgterėjus į jo rankas, bijo-, 
dama, kad ant jos vienintelės 
baltos suknelės nepasiliktų ran
kos ąnts’pauda, mandagiai jo 
paprašė: 5

“Malonėkite panaudoti nosi-

sutartinai armonikos 
užtraukdami paprastai 
polkutę. Vienas jau pu- 
paaugęs jaunikaitis, ne-

Vyriškis, netikėtai sukomfiū- 
zytas, sumišo, išsiėmė iš kiše
nės nosine - skepetaitę, ir va
liai šnypšti savo nosį.

didmiesty lankanti 
mokyklą, parvažiavo

Rožytė, 
aukštesnę 
j savo tėviškę', menką miesteli 
atostogų. Skaidriai žydriam ir 
maloniai šiltam vasaros sekma
dienių popiety j, vietinis mies
telio jaunimas surengė spektak
lį - šokius. Rožytė, apsirengus

Moteriškė vairuoja automo
bilį vingiuotu keliu po Meškos 
kalnus taip smarkiai, kaip tik 
galima. Automobilis sukaliojasi 
ant staigią užsisukimą su gi
liomis poversmėmis kalną pa
šlaitėse, vietomis veik ant dvie
jų ratu, šalia jos sėdi mizernas 
prisiegėlė vyrelis ir nedrąsiai 
sako jai: “Pamažiau, širdele, 
aš labai nervinuosi.” /

Moteriškė: “Aš irgi nervi
nuosi, daryk taip, kaip 
būna jau perdaug baisu, 
simerkiu.”

aš. Jei 
tai už-

valiai, bailiai ir dezertyrai 
greit palūžta ir negarbingai 
nudarda į išdavikų sąšlavyną, 
kuriame liekasi pasmerkti vi
sų užmiršimui.

Bulgarijoj būsią areštuo
ta dar 50 protestantų kuni
gų kaip išdavikai.

ir leidėjų susirinkimo, kuriame pažadėtąDalyviai neangliškosios spaudos redaktorių ir leidėjų susirinkimo, kuriame pažadėtą 
kooperuot) sukėlimui New Yorke / $4,635,000 Raudonojp Kryžiaus veiklai šiais me
tais. Iš kairės stovi: Laisvės redaktorius l^oy Miafara, Nowy Swiat—W. Borzecki, 
iš čechoslavų Daily Dennik^—A. J. Valuęhek* iįį Jewish Morning Journal—A. Mal- 
kenson, iš France-Amerique—G. F. Estjrąngin, iš Glas Naroda—A. F. Svet, Raudono
jo Kryžiaus New Yorko skyriąus direktorius J- Harrison Heckman. Sėdintieji: vi
suomenei informuoti ir skelbimų vedėjas Arthur M. See, neangliškosios spaudos 
komiteto pirmininkas Sigmund Gottlober,, moterų vęi^los divizijos pirmininkė New 
Yorke Mrį. L. Arthur Cushman, Schęnley Distillers Corp, atstovas labdarybiniams ir 

pilietiniams veiksm ams William Hodes.
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Karolio Požėlos Tėviškėje Šiandien Pasiruošimas Dainų Šventei Estijo je.
Rašo H. Vencevičius Rašo J. Mustmiae
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JONIŠKIS. — Lygumo
se, tarp aukštų klevų, Jo
niškio apskrityje, šalia Žei
melio vieškelio, plačiai išsi
mėtęs Bardiškių kaimas. 
Prieš daugelį metų šio kai
mo šiaudinėje pastogėje ’gi
mė Karolis Požėla. Bar
diškių laukuose prabėgo jo 
vaikystės dienos. Paskui, 
1918 metais, Žeimelio apy
linkėse Karolis Požėla kū
rė komunistines organiza
cijas, aistringu žodžiu val
stiečių tarpe skleidė teisin
gą, bolševikišką žodį.

Bėgo metai. Šaltą gruo
džio naktį smetoniniai bu
deliai sušaudė Karolį Po
žėlą. Jisai žuvo, bet tiesos 
žibintą perėmė šimtai kitų 
kovotojų. Bardiškių kaimas 
pakelta galva sutikdavo 
smetoninių žvalgybininkų 
nesibaigiančias kratas, pas
kui drąsiai rėmė ir slaugė 
tarybinius partizanus.

1944 metai grąžino bar- 
diškiečiams laisvę. Bardiš
kių laukuose subangavo 
naujakurių javai.

Šiais metais respublikoje 
nuaidėjo naujai susikūru
sių kolektyvinių ūkių bal
sas. Bardiškių vyrai vis 

fdažniau susibūrę vakarais 
kalbėdavo apie kolektyvi
nius ūkius. Tada žodis po 
žodžio iškildavo praeitis, ir 
vyrai prisimindavo savo 
kaimo revoliucionierių. Se
nyvas valstietis Kazys Vai- 
nikauskas puikiai atmena 
Karolį Požėlą. Plačiame ra
te jis bardiškiečiams pasa
kodavo:

— Jūs atsimenate, Karo
lis visuomet pabrėždavo, 
kad tik vienybėje darbo 
žmonės gali sukurti šviesų 
gyvenimą.

Ir. bardiškiečiai nutarė 
organizuoti kolektyvinį ū- 
kį. Vasario mėnesį visas 
Bardiškių kaimas stojo į: 
artelę. 45 šeimos padavė į 
pareiškimus, sujungdamos 
510 ha žemės.

Bardiškiečiai didžiojo re
voliucionieriaus atminimui 
savo kolektyvinį ūkį pava
dino Karolio Požėlos var
du. Valdybos pirmininku 
buvo išrinktas vienas z iš 

olektyvinio ūkio organiza
torių— Aleksas Leimontas.

Jau pirmaisiais kolektyvi
nio darbo metais artelėje 
išaugo jauni darbo pirmū
nai — gausių derlių meist
rai. Štai pirmos brigados 
grandininkas Juozas Leka
vičius 15 hektarų plote iš
augino po 30 dvigubų cent
nerių kviečių. Dar niekuo
met Bardiškių žeme nėra 
mačiusi panašių derlių.

Kolektyvinio ūkio visuo
meninių gyvulių fermose — 
50 arklių, 20 karvių ir eilė 
kitų < smulkių gyvulių. Be 
to, kolektyvinis ūkis turi 
kuliamąją mašiną, kelias 
kertamąsias, šianapiūvę. Už 
kiekvieną darbadienį vals
tiečiai gavo po 3 kg grūdų. 
------ 1----------------------------

— Siaurame žemės ruo
želyje nebuvo ko ir galvo
ti apie aukštus derlius, — 
kalba drg. Lekavičius. — 
Visi pamatėm, jog tik ko
lektyvinių ūkių santvarko
je galima dirbti plačiai\iž- 
simojant.

Dabar Lekavičiaus gran
dis aktyviai ruošiasi pava
sario darbams.

Kolektyvinis ūkis turi 
savo klubą - skaityklą. Klu
bui pavyzdingai vadovauja 
Valerija Naudžiūnaitė. Be
veik kas vakarą į klubą su
sirenka valstiečiai. Čia jie 
randa naujausius laikraš
čius, žurnalus. Klubo biblio
teka turi daugiau kaip 400 
įvairių knygų. Kolektyvi
niame ūkyje leidžiamas sie
ninis laikraštis — “Pirmū
nas”. Jame valstiečiai pasa
koja apie naują Bardiškių 
kaimo gyvenimą. Neblogai 
veikia drg. Naudžiunaitės 
vadovaujamas meno savi
veiklos būrelis. Į kolektyvi
nį ūkį kartu su nauju gy
venimu ateina skaidri ta
rybinės kultūros šviesa.

Netoliese nuo valdybos, 
kaimo viduryje, prie pat ke
lio stovi namas, -į kurį visi 
žiūri su pagarbos žvilgsniu.. 
Mažais langais ir aprūku
siomis sienomis šis Karolio 
Požėlos gimtasis namas. 
Jame dabar gyvena viena 
jo sesuo — Felicija Požė- 
laitė. Ji gyvai dalyvavo or
ganizuojant Bardiškiuose 
kolektyvinį ūkį.

% — Tęsiame Karolio dar
bą, — sako Felicija.

Jos žodžiai mus grąžino 
į seną praeitį, ir mes, rodos; 
Ivg matome Karolį Požėlą 
Bardiškių kaime slepiantį 
atsišaukimus, skubantį Žei
melyje suorganizuoti su
sirinkimą, vakarais palin
kusį prie knygos.

Požėlų pirkioje susiren
ka Karolio jaunystes drau
gai. Štai Kazys Vamikaus- 
kas — dabar; brigadinin
kas. Vainikaūsko brigadoje 
dirba geraiusieji ūkio žmo
nės.

— Šiemet turiu išdirbęs 
daugiau kaip 400 dąrbadie- 
nių, ■ _ 
tik metai mūsų kolektyvui, 
o dabar matome nuolat ge
rėjantį gyvenimą. Teisin
gai komunistai kalbėjo. Už 
savo naują gyvenimą turi
me būti dėkingi mūsų par
tijai, tik jai, draugai, — 
Vainikauskas atsistoja, ir 
lyg mūsų klaustų: — Ar 
buvo kada nors partija, ku
ri taip rūpintųsi darbo 
žmonėmis.

.Kolektyvinio ūkio pirmi
ninkas drg. Leimontas pa
sakoja apie Karolio Požė
los kolektyvinio ūkio ateitį. 
Bus pradėta nauja statyba, 
laukuose kovoje už aukštus 
derlius bus pritaikomi ta
rybinių mokslininkų pasie
kimai.

Karolio Požėlos bendra- 
kaimiai, vadovaujami ko
munistų partijos, revoliu
cionieriaus tėviškėje stato 
paminklą — kolektyvinį ū- 
kį. Karolio Požėlos vardo 
kolektyvinio ūkio pavyzdys 
skatina apylinkės valstie- 

♦ čius stoti į vienintelį tei
singą 
kelią, 
diškiu 
sodžių 
čiai susijungė į Petro Cvir
kos Vardo kolektyvinį ūkį.
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Braižinys rodo pirmosios U. S. Air Force B - 50 bomberio keliones aplink pasaulį 
ruožtą, taipgi pažymėti kraštai, ties kuriais jis ^nenusileisdamas pasiėmė daugiau 

kuro po išskridimo iš Fortai Worth, Texas.
0 U t _____________

Kaip Nustatoma Kolektyvi uiam Ūkyje 
Darbadienis Ir už Jį Mokestis?

Laisvėje nemažai telpa 
žinių iš valstiečių gyveni
mo Tarybų Lietuvos kolek-, 
tyviniuose ūkiuose. Visi 
tomis žiniomis įdomaujasi. 
Tai yra naujas pasukimas 
visam Lietuvos gyvenime. 
Tai yra toks pasukimas, 
nuo kurio priklausys visa 
Lietuvos žmonių ateitis.* 
Tiktai pilnas Lietuvos že
mės ūkio perorganizavimas 
socializmo pagrindais 
tikrins Lietuvos žmonėms 
šviesią ir gerbūvingą atei-

Į rų pieno, ji jau atliko visos bą. Štai kodėl tiek daug tų 
dienos darbą. Jeigu ji pri- 
melžė 240 svarų, < ji atidir
bo du dienadarbių ir gaus 
atlyginimą už du.

Taip pat nustatomos 
normos visose kitose, darbo 
srityse. Tiek ir tiek vežimų 
prikrovęs mėšlo, valstietis 
savo kreditam turi atlikęs 
vieno dienadarbio darbą; 
tiek ir tiek žemės aparęs 

už- | arba apsėjęs, jis turi atli
kęs vieno dienadarbio dar-

Lietuvos žemės ūkio per
organizavimas eina lėtai ir 
laipsniškai. Jokios prievar
tos nėra vartojama. Vals
tiečiai raginami stoti' į ko-

— pasakė jis. — Dar lektyvus savanoriškai. Sto-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Estų tauta turi puikią 
tradiciją — Dainų Šventes. 
Nuo sehų laikų Estija gar
si talentingais liaudies dai
niais, šokėjais, muzikais. 
Valstiečių choras Pyltsmaa, 
įkurtas praėjusio šimtmečio 
penkiasdešimtaisiais
tais, dūdų orkestras Tor 
moj, kurio šimtmetį 
niai minėjo, respublika, 
taip pat seniausi chorų ko
lektyvai — yra tikros liau
dies kūrybos pavyzdžiai.

Pirmoji Dainų šventė Es
tijoj įvyko Tartu mieste 
1869 metais. Joje dalyvavo 
tik vyrų chorai, kurie jun
gė 761 dainininką, šventės 
programą sudarė dvasinės 
giesmės, kurių žodžiai bei 
muzika buvo svetimos Es
tijos liaudžiai. Tačiau nedi
delis skaičius liaudies dai
nų, kurias atlikdavo cho
ras, nepaisant
cenzūros, pavirto demons
tracija karšto 
prieš amžinų estų liaudies 
engėjų— vokiečių baronų 
savavalę ir smurtą, pavir
to estu liaudies dvasinių jė
gų augimo, kultūros ir gy
vybingumo demonstracija

voje komisija padarė cho
rų bei orkestrų repertuare 
žymių pakeitimu. Eilė ge
riausių dainų, liaudies pri
pažintų itin vertingomis, 
išleista masiniu tiražu. Jų 
tarpe Stalininės premijos 
laureato E. Kaupo ^aina 
“Darbas ir kova” poeto P. 
Kummo žodžiais, “Rugia- 
piūtės daina” ir “Mūsų dai-' 
nos” kompozitoriaus G. Er- 
nesakso, “Šokio daina” ir 
“Džiaugsmo daina” Talino 
konservatorijos- pro feso-* 
riaus T. Vettiko. Į repertu
arą įtrauktos estų klasiko 
Hermano “Daina apie Tė
vynę” ir Saaro “Rytinė dai
na.”

Per šventę suskambės 
dainos, kuriose dainuoja
mas džiaugsmingas darbas 
laisvoj tarybinėj Tėvynėj. 
Estai gaus progos pasi
klausyti brolišku tarvbinių 
tautų — rusu, ukrainiečiu, 
latvių, lietuvių, armėnų dai
nas, o taip pat demokrati
nių šalių tautų dainas.

Greta dainininkų, šokėjų 
ir muzikų 13-oje Dainų 
Šventėje ruošiasi dalyvauti.

vyoingumo uemunsu acija. liaudies sakmių sakinėtojos, 
Nuo to laiko Darnu Šventes kurios labai populiarios
Estijoje tapo tradicija. liaudies tarpe. Jos atliks

1947 ni. įvvko 12-oji Daf-1 savo sukurtas sakmes “lee- 
nų Šventė. Niekuomet darjlo”.

1

1948 metais pasiruošimų 
dainų šventei eigoje dešim
ty j respublikos apskričiu į- 
vyko apskrities Dainos die
nos. Šiais metais 
šventės įvyks visose Esti
jos apskrityse:

Šventės dalyviams 
leidžiamas specialus 
las “Laulupeo Teatają”, 
kur skelbiama instruktyvi- 
nė medžiaga chorų vado
vams ir liaudies šokių mo- 1 i • K. JL • i 1 21 •
smulkūs aprašymai tauti
nių drabužių, kuriems duo
dami spalvoti piešiniai. Be 
to, chorų ir šokių kolektyvų 
vadovams surengti specia
lūs seminarai.

Pasiruošimai 13-ai Dainų 
Šventei kas dieną eina vis 
platyn ir aktyvyn. Dabarti
niu metu respublikoj užre
gistruota apie pusantro 
tūkstančio chorų kolekty
vų, per du tūkstančių šokė
jų, pareiškusių norą daly
vauti šventėje. *

Numatoma, jog 13-je 
Dainų šventėje dalyvaus 
daugiau negu 40 tūkstančių 
daininkų, šokėjų bei muzi
ku, v

estų tauta nebuvo minėjusi 
savo mylimą šventę su to
kiu džiaugsmu ir pakilimu, 
kaio 1947 metais. Joie da
lyvavo daugiau ” kaip 25 
tūkstančiai dainininkų, šo
kėjų bei muzikų. Keturias 
dienas nuo dainų tribūnu, 
pastatvtu Talino įlankėlės 
oa.krantėie skambėio estu 
liaudies dainos. Susidomėii- 
mas švente buvo toks dide
lis, jog eilę koncertu aplan
kė daugiau kaip šimtas kytoiams. Čia pat dedami 
tūkstančių žmonių. Tai bu
vo tikrai visuotinė liaudies 
šventė, nauio nebūto jau
nos Tarybų Estijos respub
likos kultūros augimo liu
dijimas.

Neužilgo „po šventės, tra
dicijai tęsti ’’ ir tolesniam 
tarybinės chorinės kultūros 
vystymui, Taryb. Vyriau
sybė ir Estijos Komunistų 
Partijos Centro Komitetas 
priėmė nutarimą 1950 me
tais įvykdyti 13-ją Dainų 
Šventę. Šventė įvyks tomis 
pat dienomis, kai bus šven
čiama visuotinė liaudies 
šventė — Tarybų valdžios 
Estijoj susikūrimo 10 meti
nės.

Dainų šventei organizuo
ti bei pravesti Sudaryta 
Vyriausioji Dainų Šventės 
Komisija, į kurią įeina res
publikos stambiausieji vi
suomenės' veikėjai, o taip 
pat kultūros bei meno dar
buotojai. Komisijos prieša- 

jkyje yra Estijos TSR Auk
ščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo Pirmininkas Edu
ardas Pialis. Komisijos na
rių tarpe — Stalininis pre
mijos laureatas kompozito
rius/Gustavas Ernesaksas, 
respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo pirmi
ninko pavaduotojas Nikolis 
Andrezenas, Estijos Minis
trų Tarybos pirmininko pa
vaduotojas Antoninas Vaa- 
randi.

Komisija, užsiimdama 
dainų atrinkimu šventei, 
pravedė keletą parodomųjų- 
liaudies dainų koncertų, ku
rie buvo'transliuojami per 
radiją po visą respubliką. 
Specialinės anketos, kurios 
buvo radijo klausytojų už
pildytos, padėjo atsižvelgti 
į plačių darbo žmonių ma
sių pageidavimus. To išda-

dienadarbių susidaro per 
metus.

Bet kas normas nustato? 
Gal ateina patvarkymas iš 
viršaus? Gal valdžios įsa
kymu normos nustatomos?

Nieko panašaus. Normas 
nustato demokratišku bū
du patys kolektyvo nariai. 
Skaitome: “Dėl darbo nor
mų nustatymo visiški šei
mininkai yra kolektyvinio 
ūkio valstiečiai. Jie šį klau
sią patys apsvarsto savo 
susirinkime ir kaip nutaria 
— tokių normų įpareigoja
mi laikytis brigadininkai ir 
kolektyvinio ūkio knygve- 
dys... Darbadienį galima už
dirbti per dieną arba net 
tik per savaitę. Viskas pri
klauso nuo to, kaip kas dir
ba, • per kurį laiką įvykdo 
normą. Darbo normavimas 
skatina visus valstiečius 
kiek galima geriau dirbti, 
nes daugiau dirbsi — dau
giau ir turėsi.”

Tai yra demokpatiškiau: 
sias darbo sutvarkymas. 
Valstiečiai patys nuspren
džia, kiek ir kokio darbo 
galimą atlikti. Jeigu pasi
rodo, kad norma per žema, 
ją jie patys pakelia. Jeigu 
pasirodę^ norma peraukšta, 
vidutiniam valstiečiui ne
prieinama, j ą sumažina. 
Geras, darbštus, rūpestin
gas valstietis daugiau dar
badienių pasidaro ir gauna 
daugiau atlyginti. . 1

Užmokestis visiems ly
gus pagal atliktą darbą. 
Pavyzdžiui, atėjo ruduo ar
ba metų pabąiga. Tiek ir 
tiek yra viso įdėta darba
dienių. Ir tiek ir tiek, yra 
grūdų. Kiekvienas valstie-

tokios

padėti 
žurna-

Skaitytojų Konferencija 
Valsčiuje

ROKIŠKIS, gruodžio 14-ta 
diena. -— Pandėlio gimnazijos 
salėje susirinko daugiau kaip 
200 valsčiaus aktyvių spau
dos talkininkų. Skaitytojų 
konferencijos dalyviai išklau
sė “Tarybinio Rokiškio” arsa- 
komingojo redaktoriaus pra
nešimą apie bolševikinės 
spaudos uždavinius. Pranešė
jas nurodė, kad spaudos ak
tyvas apskrityje auga ir sti
prėja. Apskrities laikraštyje 
dabar bendradarbiauja arti 
120 darbininkų, darbo valstie
čių, mokytojų, moksleivių. Kas 
mėnesį dabar vidutiniškai gau
nama daugiau kaip 30*b laiš
kų. R. Gegužis.

Parodėlės Kino Teatruose
KAUNAS, gruodžio 14 d.— 

Išryškinti naujo demonstruo
jamo filmo “Pasakojimas apie 
tikrąjį žmogų” patriotiniam 
siužetui, Kauno karinis-istori- 
nis muziejus miesto kino te
atruose surengė foto parodė
les. . Kino teatre “Laisvė” iš
statytomis nuotraukomis pa
vaizduotas Tarybų Lietuvos ir 
Kąuno miesto išvadavimas iš 
vokiškosios okupacijos. Kino 
teatre “j 
trinose vaizduojamas didvyriš
kasis Stalingradas. “Dainos” 
kino .teatre parodytas Mask
vos gynimas. N. Jonaitis.

Vystomos Smulkiosios Žemės 
Ūkio Šakos

PAGĖGIAI, 1948 m., gr. 18 
d. — Smulkiąsias žemės ūkio 
šakas, siekdamas papildomų 
pajamų, vysto Kalnujų tarybi
nis ūkis, šiemet jis įsigijo 34 
bičių šeimas, žiemai jas pa
vyzdingai parengė prityręs ’ bi
tininkas drg. Macas. Sukurta 
paukštininkystės ferma. Joje 
— daugiau kaip 200 žąsų ir an
čių.

jautieji gauna iš vyriausy
bes įvairių lengvatų. Vals
tiečiams leidžiama jau vei
kiančių kolektyvų pavyz
džiu įsitikinti, jog naujasis 
darbo ir gyvenimo būdas 
turi visokią pirmybę prieš 
senąjį individualinį būdą.

Teko pastebėti, kad tuo
se pranešimuose iš kolekty
vinių ūkių vienas svarbus 
dalykas mūsų skaitytojams 
yra neaiškus. Keletaš jų 
jau rašė mums ir prašė su
teikti paaiškinimą.

Kalba eina apie diena- 
darbį. Kai kuriuose prane
šimuose buvo pažymėta, 
kad toks ir toks kolektyvie- 
tis gavo mokėti už penketą 
ar šešetą šimtų dienadar
bių.

Kaip tai.gali būti? Iš kur 
ir kaip tiek dienadarbių ga
lėjo susidaryti, kuomet vi
suose metuose nėra tiek 
dienų, dirbant ir sekmadie
nius ?

Visas neaiškumas tame, 
kad mums nebuvo . aiškiai 
žinoma, kaip tie dienadar- 
biai yra nustatomi. Pas 
mus Amerikoje priprasta 
darbo dieną skaityti va
landų kiekiu. Taip, aišku, 
darbo diena nustatoma ir 
Lietuvos pramonėje. Bet 
visaip kitaip darbas riusta- 
tomas kolektyviniuose ū- 
kiuose. Ten darbas įverti
namas ir mokestis išmoka
mas pagal atlikt^ darbą. 
Už pavyzdį paimkime kar
vių melžėjų darbą. Jeigu 
melžėja primelžė

kolektyvinio darbo* 
Visai neseniai Bar- 
kaimynai — Lauk- 

ir Nociūnų valstie-

120 sva-

Romuva” dviejose vi- j tig gauna tiek ūd kiek
jis savo kreditan turi at
liktų darbadienių. Viskas 
demokratiška ir teisinga.,
Šitaip yra tvarkomas dar

bas ir už darbą užmokestis 
kolektyviniuose ūkiuose.

New York. — Sugrįžta 
šarvuotlaivis “Milwaukee”, 
kurį Amerika karo metu 
paskolino Sovietam.

Louis A. Johnson tapo paskir
tas apsigynimo sekretoriumi 
vietoje James V. Forrestal,

Su kitais pietiniais suokalbi
ninkais senate, Georgia t**de- 
mokratas” Walter F. George 
pavartojo kalbėjimo be per
traukos marathon^ tikslu ne- 
daleisti įteikti bilių prieš tokį, 

kalbėjima (filibusters).

Už tokį gyvenimą kovo
jo, dirbo ir žuvo Karolis 
Požėla.

Į Karolio Požėlos tėviškę 
atėjo naujas gyvenimas, 
gyvenimas, kuris jungia ir 
vienija žmones, kuria švie
sią ateitį.

★ RUZGAI.—Politinė mo
kykla suorganizuota Ruzgų 
tarybiniam^ ūkyje (Mažeikių 
apskr.),.. Mokykla lanko 18 
žmonių. < A. Berželis.

★ .ŠVENČIONYS. — 25 me
trų aukščio stebėjimo bokštą 
pastatė Švenčionių miesto ug
niagesių komanda.

M, Urbonavičius.

gy kovo 31 -mą. Johnson se
niau yra buvęs karo sekreto
riaus padėjėju ir Amerikos 

Legijono nacioPaliu koman- 
dieriumi.

& i

»

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Kovo 10, 1949



Levas Tolstojus KAZOKAI
Kaukazo Apysaka—41—

(Tąsa)
Kazokai su šieno vežimu vis. artėjo ir 

artėjo, ir Oleninas kas akimirksnis lau-

Lietuvių kalbon 
vertė 

Y. Jocaitis
1-21-49

žingsnį į jį. Ir tiek pasibiaurėjimo, pa
niekos ir įniršio pasirodė jos veide, kad 
Oleninas staiga suprato, jog, jam jokios 

kė šūvių; bet tylą drumstė tiktai graudi ■ vi^ies nebelieka ir jog visa tai, ką jis 
abre’kų daina. Staiga daina nutrūko, , 
pykštelėjo trumpas šūvis, kulkutė dzink- 
telėjo į vežėčias, pasigirdo čečenų keiks
mai ir spiegimas. Šūvis sekė paskui šūvį, 
ir kulkutė po kulkutės tarškėjo į vežimą.

\ Kazokai nešaudė ir buvo ne toliau kaip 
l>er penketą žingsnių:

Dar valandėlė, ir kazokai ūkčiodami 
šoko iš abiejų vežimo šonų. Lukaška bu
vo priešakinis. Oleninas išgirdo tik kele
tą šūvių, riksmą ir vaitojimus. Jis matė 
dūmus ir kraują, kaip jam pasirodė. Me
tęs arklį, jis kaip paklaikęs pasileido 
bėgti prie kazokų. Siaubas aptemdė jo 
akis. Jis nieko nežinojo, kas dedasi, tik 
suprato, kad viskas baigta. Lukaška, 
baltas kaip drobė, laikė už rankų sužeis
tą čečeną ir šaukė: “Neliesk jo! Gyvą 
paimsiu!” čečėnas buvo tas pats raudo
nikis, nušautojo abreko brolis, kurs buvo 
atvykęs lavono pasiimti. Lukaška rišo 
jam rankas. Staiga čečėnas ištrūko ir 
šovė iš pistoleto. Lukaška pargriuvo. 
Jam ties pilvu pasirodė kraujas. Jis pa
šoko, bet vėl nugriuvo, keikdamasis ru
siškai ir totoriškai. Kraujo iš jo ir po 
juo sruvo vis daugiau ir daugiau. Kazo
kai priėjo prie jo ir atsegė jam diržą.

• Vienas jų, Nazarka,Tkol domėjosi sužeis
tuoju, ilgai negalėjo įstumti kardo į 
makštis, kišdamas jį ne tuo šonu. Kardo 

‘ašmenys buvo kruvini.
čečėnai, rudi, pakirptais ūsais, gulėjo 

užmušti ir sukapoti. Tiktai vienas pa
žįstamas, visas aptekęs žaizdomis, tas 

, pats, kurs šovė į Lukaška, buvo gyvas. 
Jis, lyg pašautas vanagas, visas paplū
dęs krauju (žemiau dešinės akies bėgo 
kraujas), sukandęs dantis, išbalęs ir 
niūrus, aršiomis ir didžiulėmis akimis 
dairydamasis į visus šonus, tupėjo ant 
žemės ir laikė rankose durklą, dar pa
siruošęs gintis. Chorunžas prisiartino 
prie jo ir iš šono, tarytum jį apeidamas, 
staiga šovė iš pistoleto į ausį, čečėnas 
pašoko, bet nespėjo ir sukniubo.

Kazokai uždusę tampė šalin nukau
tuosius ir ieškojo ginklų. Kiekvienas tų 
rudų čečenų buvo žmogus, kiekvieno jų . 
veidas turėjo savą ypatingą išraišką. Lu- 
kašką nunešė prie arbos. Jis vis plūdosi ' 
rusiškai ir totoriškai.

-— Meluoji, rankom aš jį pasmaugsiu! 
Iš mano rankų neištrūksi! Anna seni, 
— rėkė jis, verždamasiš kažin kur. Ne- 

. trukus nusilpęs nutilo.
' Oleninas nujojo namo. Vakare jam 
pasakė, kad Lukaška esąs prie mirties, 
bet iš anapus upės totorius apsiėmęs 
gydyti jį žolėmis.

Lavonus suvilko prie stanicos valdy
bos. Bobos ir vaikėzai skubėjo pamatyti

Oleninas grįžo jau sutemus ir ilgai ne
galėjo atsipeikėti nuo viso to, ‘ką teko 

‘jam matyti; bet stojus nakčiai jį vėl už
plūdo vakarykščiai atsiminimai; jis pa
žvelgė pro langą; Marjana vaikščiojo iš 
trobos į'klėtį, ruošdamosi ūkyje. Motina 

■' išėjo į vynuogyną. Tėvas buvo valdyboje.
‘ Oleninas nelaukė, kol ji apsiliuobs, ir 
ntlėjo pas ją.. Ji buvo troboj ir stovėjo 
nugara į jį. Oleninas pamanė, kad jai 
drovu. v .

—• Marjana! — tarė jis, — a įlarja- 
na! Ar galima užeiti pas tave?

Ūmai ji atsigręžė. Jos akyse žibėjo' vos 
pastebimos ašaros. Veide slypėjo gražus' 

' .liūdesys. Ji pažvelgė tyliai ir didingai. •
Olėninas pakartojo:
—- Marjana! aš atėjau ...
— Eik sau, — tarė ji. Jos veidas ne

pasikeitė, bet ašaros pasruvo jai iš akių.
— Ko tu? Kas tau?
— Kas, — pakartojo ji šiurkščiu ir 

žiauriu balsu. — Kazokus išmušė, štai 
kas.

— Lukašką? — tarė Oleninas. > *
— Išeik, ko čia tau reikia!
— Marjana! — tarė prieidamas prie 

jos Oleninas.
‘ — Nieko ir niekad tu iš manęs nesu

lauksi.
Mt ’ t *— Marjana, nekalbėk, — maldavo 

Oleninas.
t— Eik sau, įgrisėli! sušuko mergi- 

į na, treptelėjo koja ii* grasinamai žengė , *

anksčiau manė apie šios moters nepriei
namumą, yra tikriausia tiesa.

Oleninas, nieko jai nesakęs, išbėgo iš 
trobos.

XLII
Grįžęs namo, jis pora valandų gulėjo 

lovoj kaip sustingęs, paskui nuėjo pas 
kuopos vadą ir išsiprašė štabam Su* nie
kuo neatsisveikinęs ir per Vaniušą atsi
lyginęs šeimininkams, jis pasirengė ke-1 
liauti į tvirtovę, kur stovėjo pulkas. Vie
nas’ dėdė Jeroška jį išlydėjo. Jiedu išgė
rė, dar išgėrė ir dar sykį išgėrė. Lygiai 
taip pat, kaip išlydint jį Maskvoje, ties 
jo durimis stovėjo pašto arklių trikinkė. 
Bet Oleninas jau nebekratinėjo kaip tuo
met savo sąžinės ir nesakė sau, jog vis
kas, apie ką jis galvojo ir ką darė čia, 
buvo ne tai, kas reikia. Jau jis nežadėjo 
sau naujo gyvenimo. Jis mylėjo Marja- 
ną labiau nei pirųia ir dabar žinojo, jog 
niekuomet negalės būti jos mylimas.

— Na, sudie, mano mielas, — kalbėjo 
dėdė Jeroška. — Išeisi žygin, būk protin
gesnis, manęs, senio, paklausyk. Jei teks 
antpuoly dalyvauti, ar kur (juk aš esu 
senas vilkas, visko mačiau) ir jeigu šau
do, tu neik į krūvą, kur daug žmonių. 
O tai visada, kai tik jūsiškis išsigąsta, 
Juo jau j būrį spraudžiasi: mano, kad 
būry smagiau. O čia visų blogiausia: juk 
į žmones visi ir taiko. Aš visada, būda
vo, laikausi ko toliausiai nuo žmonių, 
vienas sau einu: todėl nė karto manęs ir 
nesužeidė. O ko per savo amželį aš nesu 
matęs?

O nugaroj juk tau kulka lindi, — 
tarė ruošdamasis kambary Vaniuš.a.

— Tai kazokai pajuokavo, — atsakė 
Jeroška.

— Kaip kazokai? — paklausė Oleni
nas.

— O taip. Gėrėm. Vanka Sitkinas, bu
vo toks kazokas, išsiplūdo kad gi pykš
tels, stačiai ton vieton iš pištalieto ir pa
taikė.

— Kaipgi, labai skaudėjo? — paklau
sė Oleninas. — Vaniuša, ar greit? — 
pridūrė jis.

— Eit Kur taip skubi! Palauk, papa
sakosiu . .. Kad drožė jis man, kulka 
kaulo nepramušė, ten ir pasiliko. Aš jam 
ir sakau: juk tu mane, broleli, nušovei! 
A? Ką tu man padarei? Nė, taip mudu 
nesiskirsim. Tu man turi kibirą pasta
tyti. ’

— O ką, labai skaudėjo? — vėl pa
klausė Oleninas, beveik nesiklausydamas 
jo kalbos.
x — Leisk pabaigti. Kibirą pastatė. Iš
gėrėm. O kraujas vis bėga. Visą trobą 
kraujo prileidau. Dėdė Burlakas ir sako: 
“Juk šis vyras nudvės. Statyk dar pora 
gorčių saldžiosios, kitaip mes tave teis
man.” Atvilko dar. Varėm, varėm .. .

— Bet tau ar skaudėjo? — vėl paklau
sė Oleninas.

— Kas ten skaudėjo! Netrukdyk, ne
mėgstu! Leisk pabaigti. Varėm, vanėm, 
ūžėm. ligi išauštant, taip ir užmigau ant 
krosnies girtas. Rytą išbundu, niekaip 
neišsitiesiu.

— Labai skaudėjo? — pakartojo Ole
ninas, manydamas, kad dabar pagaliau’ 
susilaukė atsakymo į savo klausimą.

— Argi aš tau sakiau, kad skaudėjo? 
Ne skaudėjo, bet Jšsitiesti negaliu, vaikš
čioti neleidžia.

— N& ii; užgijo? — tarė* Oleninas,- 
net nesijuokdamas; taip sunku buvo jo 
širdy. \ ■ ; •

— Užgijo, bet kulkutė vis tebėra. Štai, 
žiūrėk. —■ Ir jis, atvertęs marškinius, 
parodė plačią nugarą, kur ties kaulu ri- 
tinėjojsi kulkaitė.

— Mat, kaip, ritinėjasi, — tarė jis, 
matyt, guosdamasis ta kulkaitė, < lyg žais
leliu. — Matai, užpakalin nuriedėjo.

— O kaip, ar Lukiška1 išliks gyvas? 
«— paklausė Oleninas.

O dievai jį žino! Daktaro nėra. Iš
vyko parvežti.

— Iš kurgi parveš, iš Groznos? — pa
klausė Oleninas.

— Ne, mano mielas, jūsiškius >rusus 
aš seniai būčiau išbarstęs, jei caras bū
čiau. Tik ir m'oka piaustyti. Tokį mūsų 
kazoką Baklašoyą nežmogumi padarė,

(Bus daugiau)

Adomo Grietinio Laimė
Lietuva.MAŽEIKIAI,

Kai “Socialistiniu keliu” kolek
tyvinio ūkio - valstiečiai savo 
bendrame susirinkime nutarė 
išrinkti brigadininką, visų min
tys nukrypo į Adomą Grietinį. 
Nuo senų laikų jis pažįstamas, 
kaip geras šeimininkas, ne tik 
Naikių kaime, bet ir visame 
Mažeikių valsčiuje.

— žmonės taip nori, neprieš
tarauk, Adomai, — kreipėsi į jį 
pirmininkas Sarakauskas, — 
dirbsime kartu, juk kaimynai 
esam. '

— Gal nors kitas, ką aš čia 
senatvėje,—bandė spirtis Grie- 
tinis, bet.pagaliau sutiko.

Jam prisiminė neseni laikai, 
šeši hektarai nepajėgė išmaitin
ti jo gausios šeimos. Ne vienu 
prakaitu aplaistė jis buožių 
laukus, atėjo senatvė, sugrubo 
rankos ir atrodė jam, kad jomis 
laimės jis niekad nepasieks. Ir 
štai dabar jis artelės narys, 
brigadininku išrinktas. Jį ver
tina — jis laikomas geru kolek
tyvo nariu. Rūpestis nubėgo jo 
raukšlėtu veidu. 300 ha, tai ne 
6, o be to ir žmonių j22 šeimos, 
visiems reikės vadovauti. Lau
kuose tirpo sniegas, reikėjo 
ruoštis sėjai. Dienomis jis žiū
rėdavo, kaip remontuojamas 
inventorius, pakinktai, užsuk
davo į arklides. .'Visur spėdavo 
pažvelgti šeimininkiška Grieti
nio akis. Kiekvienas artelės na
rys su pagarba įsiklausydavo į 
jo žodžius, nes jo lūpomis kal
bėjo ilgų metų patirtis. Tai bu
vo pirmieji kolektyvinio ūkio 
žingsniai, nud to, kaip bus at
likta pavasario sėja, priklausys 
tolimesnė kolektyvinio ūkio 
veikla. Ypač daug rūpesčio tai 
kėlė Grietiniui... Laiku nepasi- 
ruoši, vėlai pasėsi, grūdo netu
rėsi, o' koks ūkis be grūdų, be 
to, ir buožės pirštais badys. 
Tačiau ūkis bendromis jėgomis 
augo, stiprėjo, bendrose arkli
dėse kolektyvinio ūkio arklinin

kai Milieška su šalčiu puikiai 
atšėrė arklius. Ne po vieną su
lysusį arkliuką pasikinkę į me
tines akėčias, kaip pavieniai 
gyvendami, bet ketvertais pa
vasarį į laukus išėjo kolektyvi
nio ūkio valstiečiai. Sėja buvo 
atlikta greitai ir gerai. Briga
dininkas gerai paskirstė darbą 
narių tarpe, pats kartu su savo 
sūnumis stojo sėjėjų priešaky
je. Artelės laukuose prie pasė
lių valstiečiams nepastebimai 
prabėgo vasara. Prasidėjo der
liaus valymaą. Toks derlius dar 
niekad nebuvo užaugęs Naikių 
kaimo laukuose.

18- centnerių (po 100 kg.) 
bendras derlius iš ha! štai ko
lektyvinio dąrbo vaisius! Daug 
prie šio laimėjimo prisidėjo 
Grietinis. Jis žjūrėjo, kad lai
ku būtų išbertos trąšos, išravė
tos piktžolės. Žmonės įsitikino 
kolektyvinio > ūkio pranašumu. 
Panaudojant mašinas nereikėjo 
tiek sunkiai dirbti, o nauda di
desnė.

Kiekvienam artelės nariui už 
darbadienį išeina po 7 kg. grū
dų, o juk nemaži kiekiai išskir
ti naujoms statyboms bei ki
tiems reikalams. Štai artelės 
narys Antanas Liatkus vien 
tik grūdais gaus apie 2 to, ne
skaitant kitų žemės ūkio pro
duktų, paskiriamų darbadie
niui.. Visi valstiečiai jau aprū
pinti karvėmis.’Kiekvienas na
rys gavo ijį visuomeninės fer
mos po paršiuką ir avį.

Puikiai už rūpestį jr darbą 
atsilygino artelės laukai Grieti
niui. Jis su savo šeima išdirbo 
800 darbadienių ir už juos gaus 
5.6 tonų vien tik grūdų: Jo tvar
tuose dvi melžiamos karvės ir 
telyčia, avis, kiaulės. Senojo 
Grietinio ' namuose šiandien 
šviesu. Kolektyviniame ūkyje 
savo sąžiningu darbu susirado 
jis sau laimę, kurios niekad ne
matė skursdamas su 6 ha.

J. Lazdelis.

savo sena ir savo veikimu 
geru darbštumu yra pla- 
žinoma, ne tik Philadelphi- 
bet ir kituose miestuose.

Mūsų neprigulminga arba 
tautiška šv. Marijos parapija 
Philadelphijoj yra jau gyveni
mu 
bei 
čiai 
joj,
Drąugai ir draugės, atvažiavę 
iš kitur į mūsų miestą, aplanko 
tautišką parapiją, o mūsų kle
bonas kun. J. J. Zittus labai dė
kingas už apsilankymą ir sve
čius priima labai mandagiai.

šv. Marijos parapija jau iš
mokėjo pilnai už savo kapines 
ir dabar kapinės suvienytos su 
bažnyčios carter i u ir yra vadi
namos šv. Marijos kapinėmis, d. rugpjūčio. Todėl, visi ir vi- 
Pereitą vasarą kapinių kelius i sos dalyvaukite. San. Valdyba.

MONTREAL, CANADA
Vedybinės Sukaktuvės

Pažangūs šios kolonjos lie
tuviai, geri progresyvio judėji
mo rėmėjai dd. K. čekaičiai va
sario 19 d. apvaikščiojo savo 
vedybines sidabrines sukaktu
ves.. šia proga buvo susikvietę 
nemažą skaičių savo artimų ir 
gerų draugų, kuriuos labai pui
kiai pavąišino, o atsilankiusieji 
“jaunavedžius” apdovanojo 
gražiomis ir vertingomis dova
nomis.

Linkiu draugams ilgiausių ir 
laimingiausių metų!
Sukūrė Šeimyninį Gyvenimą
Vasario 26 d. apsivedė Tere

sė Juodakiūtė su kitataučiu 
vaikinu. Linkiu jaunavedžiams 
sukurti gražų šeimyninį gyveni
mą.

Pasekminga Vakarienė
Sūr^j ir Dukterų Pašalpinės 

Draugijos ruošta vakarienė va
sario 26 d. buvo visapusiškai 
pasekminga. Svečių atsilankė 
daug, kurie buvo labai gražiai 
priimti ir pavaišinti. Visi atro
dė labai• geroj nuotaikoj ir 
sunkiai skirstėsi į namus. Šei
mininkėms, žinoma, .reikėjo 
mitriai pasisukinėti, priruo
šiant tokius puikius valgius ir 
aptarnaujant svečius. Jų tarpe 
matėsi viena jauna grakšti mer
gina, dar neseniai atvykusi iš 
Vokietijos. Negalima pamiršti 

’ir vyrų nepaminėjus. Jų irgi 
gražus skaičius darbavosi.

Š.ios kolonijos lietuviai ne tik 
esate nuoširdžiai kviečiami lan
kytis šios Draugijos parengi
muose, bet taip gi, esate kvie
čiami tapti ir jos nariais, ap
sidraudimui savęs ligoje, ar ko
kioj kitoj nelaimėj.

Naujiena Montrealiečiams
Bene bus pirmą1 kartą, kad 

šios kolonijos progresyviai vy
rai nutarė suruošti “Vyrų Pa
jų Balių.” Vieni iš jų pasiža
dėjo patys kepti, kiti nupirkti, 
o treti pasiruošė gražiai papra
šyti, kad kas nors jiems iškep
tų.

Pirmas šios rūšies balius nu-, 
matomas suruošti kovo 12 d.,i

Paiuodienei, Mrs. O. Kusleikie- 
nei, Mrs. Sofie Navickas. Ma
nome, jr ateityje turėsime vėl 
tokį balių, nes jau draugės ir^į 
draugai pageidauja.

Tautieti.s.

Detroit, Mich
Detroito Draugijų Sąryšio 

atstovų konferencija įvyks šeš
tadienį, 12 d., kovo, 7:30 v. va
kare, Draugijų Svet.,' Porter 
St. Visi draugijų.delegatai pri
valo dalyvauti. Bus svarstomi 
svarbūs klausimai dėl 1949 me
tų veiklos, renkama valdyba, 
bus atliktas prisirengimas prie 
spaudos piniko, kuris įvyks 28

ištaisė ir šį pavasarį rengiasi 
pastatyti aukštą cementinį kry
žių viduryje kapinių. Tie, kurie 
jau turi nusipirkę lotus arba 
kurie dar nori pirkti lotą ar 
duobę ant mūsų kapinių ir lai- 
dotis, yra labai prašomi, nes 
tai tikrai yra lietuvių kapinės.

Tautiškos bažnyčios veikla 
irgi energinga, daug draugiškų 
parengimų yra buvę surengta 
praeityje, ir dabar, prieš užga
vėnes, vasario *27 d., šių metų, 
buvo surengtas lietuviškų blynų 
balius. Moterys prikepė skanių 
blynų, kurie žmonėms labai pa
tiko. Blynų kepimo darbininkės 
labai gerai yra žinomos organi
zacijoms, jos myli • dienraštį 
Laisvę ir jos dalyvauja Laisvės 
parengimuose ir energingai dir
ba dėl organizacijos*

Lietuvių šv. Marijos parapi
jos komitetai taria širdingiau
sią padėką < blynų kepėjoms, 
Mrs. T. Petravičienei, Mrs. C. 
Karpavičienei, Mrs. Monikai

Randolph, Mass i
*

Atminimui savo mylimojo 
vyro mirties drg. Anna Kangi- 
serienė aukavo Laisvės para
mai $5. Adolphas Kangiseris 
mirė 12 d. koyo, 1926 metais. 
Anna yra nuolatinė dienraščio 
Laisvės skaitytoja ir darbinin
kų judėjimo rėmėja.

Kartu ji aukavo po $5: Ginta
rų Radijo palaikymui- ir civili
nių teisių apgynimui. Ir tai jau 
ne pirma jos auka minint vyro 
mirtį. Geo. Shimaitis.

Tel Aviv. — Izraelio val
stybė ir Egiptas pradėjo 
apsikeisti kariniais belais-> 
vįais.

Budapest. — Vengrijos ▼ 
valdžia, manoma, duos pir
menybę darbininkų vai
kams mokyklose.

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

Point St. Chark-s svetainėje — 
01234 Charlevoix St. '

Kas daugiau bus, apart “pa
jų baliaus,” tai lieka paslapty
je.

Visi kviečiami atsilankyti į šį 
balių. Pamatysime, ką vyrai 
gali.

Pradžia 8:30 vai. vak.
Iki pasimatymo baliuje!
Nepamirškite KovoJ9 d,.

Nors jau buvo anksčiau ra
šyta, bet ir vėl primenu, kĄd 
kovo 19 d. įvyks Juozų Varda
dienio vakarienė, Vytauto Klu
bo svetainėje, 2161 St. Catheri
ne St. E.

Pradžia 7 vai. vak.
Mūsų Ligoniai

Jau labai seniai 'serga drg. 
Tamutis. Ligonis randasi savo 
namdose.-

Pora savaičių atgal susirgo 
drg. Pranas Rimkus. Jam \rą 
sotinusios kojos ir silpna šir
dis. Ligonis randasi daktaro 
priežiūroje. Serga savo namuo
se.

Vasario 16 d. susirgo drg. 
Ndvardauskienė. Ligonė randa
si Notre-Dame ligoninėje.

Drg. J. Knistautas sveikato
je taipgi pakrikęs. Jis skundžia
si viduriais. Laukia lovos ligo
ninėje. ■ .

Linkiu sergantiems greitai 
pasveikti, o sveikieji neužmirš
kite sergančius atlankyti.

Korespondentas.

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

I

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruotą šermenų koplyčia, kur šeimos pato^- 
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiegat

ssaI' I ’ wo

1949 RED CROSS FUND

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH A VE., 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 Bankiętams

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

I •
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DETROIT, MICH
LLD 52 Kp. Veikimas

Šį metą nariai, matytis, dau
giau atkreipia atydos susimo
kėti duokles iš pat pradžios 
metų, kaip mūsų konstitucija 
nustato. Daugelis iš narių, 
kurie pastoviai remiasi viso
kiais tarimais ir konstitucijos 
klausimais, turėtų neužmiršti 
to, kad 
keti iš

duokles reikia susimo- 
pradžios metų. Iki 
du trečdaliai narių 
susimokėjusiais. tai,

dvi 
Liet.

Philadelphia, Pa Ragina Pašalint Jankių Ra
monienę iš Kanados

Mire
Klei'

tik kelių, 
tame vaka- 
kad negali-

aukų rinki-
Komiteto

Buvo tarta, 
tas . vakaras būtų ben- 
su 188 

Pelno 
$41.29,

kp., kasf ir atsi- 
nuo parengimo 
kuriuos pinigus 
nutarė priduoti 
Komitetui.

randasi
Tai geras žygis!
Iki šioliai likosi surengtas 

tik vienas . parengimas per 
mūsų kuopą, tai Vajininkų pa
garbos vakaras, 
kad 
d ra i 
tikę, 
buvo
abi komisijos 
CRC Lietuvių

Bet mūsų kuopa nepadarė 
jokio tarimo, kad turėjus ko
kį parengimą kuopos labui, 
nors narių buvo susirinkime 
gerokai. Reikia net priminti, 
kad buvo net duotas įnešimas, 
kad sujungti tas dyi kuopas 
dėl priežasties, kad mūsų 
kuopoj nesiranda užtektinai 
norinčių patarnauti kuopai, 
apsiimant į/komitetus arba 
valdybą, į kurias vietas mes 
dar neužpildėme.

Praeitame Literatūros Drau
gijos suvažiavime buvo nutar
ta, kad. dėl pakilusių kainų 
ant visokiu spaudos reikalų, 
nekelti narių duoklių, •išsky
rus tik to, kad vyras su mo- 

' taria mokės 15c daugiau už 
moterį į metus. Bet tuom 
pat sykiu Centro Komitetas 
nurodė reikalą sukėlimui pi
nigų per aukas, pavidale kai
po auką po 
ros Fondą.

Paliko tą 
kuopoms,
padaro parengimus, kitos su
renka nuo narių po tą dole
rį. bet mūsų kuopa iki šioliai 
neėmė jokio žygio.

Iki šioliai, šį metą aukavo 
tik sekami nariai į Lit. Fon
dą: Peter Kembor $1.00;
Smalstis 20c.; Kazys Potiejū- 

, nas 35c.; Antanas Demskis 
$2.95; V. Povilaitis $1.30.

Kur kiti?
J Civil Rights Congress per 

kuopos susirinkimą aukavo^ 
sekami šių dviejų mėnesių lai
ke: A. Tumosa $2.00. P. Ži
linskas $1.00.

Sekančiame kuopos susirin
kime nariai turėtų tarti š| tą 
daugiau apie mūsų trūkumus, 
nes būdami skaitliuje narių 
didesni, bet nepasirodomę 

• darbu, kad susilyginti Su 188 
kp. veiklumu.

Progas turime daug geres
nes negu 188 k p., bet nenau
dojame jų. Koresp. .

Literatūros Draugijos 52 kp. 
ir 188 kp. buvo surengusios va- 
jininkių ir vajininkų pagarbos 
vakarą.. Komitetai prie vietos 
nutarė, kad likusį pelną paskir
ti CRC apgynimui 12 komunis
tų.

Pelno liko $41.29, kuriuos pi
nigus pasiuntė Lietuvių Komi
tetui. Bet kadangi ne visų var
dai buvo surašomi, 
tai visi aukavusieji 
re atleiskite už 
ma paskelbti.

Buvo gautos 
mo blankos iš
CRC, abi grąžinamos, — viena 
su $41.29, antra su $23.50, ku
rių aukavusių vardai telpa čia. 
Surinkta per Kazimierą Nau
sėdą :

J. B. Gudims $5.’
A. Benson $3.

K. Rinkimas $2.
Po $1: F. Shupis, F. Ber

žines, M. gerklines, John Bu
tėnas, John šedonis, Bubinas, 
D. Grina, F. Bakaitis ir John 
Radževich.

Po 50c: F. Sogunas, V. Ba- 
tulis ir J. Aranuk.

Po 25c: P. Zline, Jurgis Pe- 
lekones, Frank Puludis, 
gas, N. Astrauskienė 
Smalstis.

Dar J. P. Milton
Draugas $1.

Atleiskite, kad gal ne visos 
pavardės gal ne taip užrašytos, 
nes kitos buvo tiesiog nesu- 
skaitomos.

D ra u- 
ir P.

50c ir

J. Dantų.

$1.00 j Literatū-,

klausimą pačioms
Daugelis kuopų

Montello, Mass.
Laisvės No. 50, iš 2 d. kovo, 

korespondencijoj iš Li uosybes 
Choro parengimo praleista pro
gramoje dalyvė jaunuolė solis
tė Rožė Wallen, dukra Antano 
ir Aldonos Wallen, ši jaunuolė 
gražiai
Ji publikai 
lis kartus 
•nuoti. Už 
prašau.

Ir jeigu unijinis deryboms komitetas ateitų, 
kink, kaip aš esu užimtas.”

įsais-

SO. BOSTON, MASS
S. Zavio Kalba, Sakyta 

Amberland Radio 
Programoje

Mieli broliai lietuviai!
rytą 

pasidalinti su jumis 
iš mūsų 
Kadangi 

ekonominiai,

šį gražų' šventadienio 
aš noriu 
žinutėmis iš mūsų gimtinės 
Lietuvos. Kadangi Lietuva 
geografiniai, ekonominiai, po
litiniai ir visu kuom labai pa
naši Lenkijai, tad aš ir noriu 
priminti išsireiškimą vieno žy-

Aukos

programoje, maus Amerikos korespondento, 
kuris tik ką lankėsi Lenkijoj 
ir kuris nėra simpatikas dabar-

pasirodė
patiko ir buvo po ke-
iššaukta dar padai-
klaidą solistės atsi-1 tinęs Lenkijos santvarkos, kad

Išvyko į ligoninę ir pasidavė 
p. operacijai Laisvės skaitytoja 

Agota Kukaitienė ir Marcęlė 
Bartkienė. Pastaroji jau antru 
kartu. Randasi General Hospi
tal, 129 W. Elm St., Brockto
ne. Linkiu joms greitai pa

sveikti; žolynas.

Kongresui
dabartinės einančios

New Yoyk mieste, kur
Dėl 

kovos 
Amerikos reakcija nori įvesti 
Japonijos teisę, užginant 
žmogui protauti, piliečiai pa
reiškia savo pasipriešinimą 
tokiam neamerikiniam žygiui 
ir pagal savo išgalę aukoja, 
kad tokiių žygius atmušus.

Vasario 26 dieną, vietinės į Barbora ir George Gutkauskai.

VIEŠA PADĖKA
Mūsų nuliūdimo valandoje, 

kuomet netekome mylimo sū
naus Alberto Gutkausko iš 
draugų, draugių ir pažįstamų 
gavome daug suraminimo. Jis 
mirė, palikdamas nuliūdime tė
vus, savo mylimą žmoną — He
len, sūnų — Albertą, brolį — 
Randolph, seserį — »Elzbietą* 
Petrick ir jos dvi dukras, daug 
giminių ir draugų..

Mirtis dar jauną išplėšė iš 
gyvųjų tarpo! Jis tapo palaido
tas 19 d. vasario, Alei rose Ka- 

i pinėse. Tariame visiems širdin
gai ačiū už atsilankymą. laike 
šermenų, gyvų gėlių vainikus, 
už masinį palydėjimą į kapus.. 
Ačiū laidotuvių direktoriui Ya- 
kavoniui’ už mandagų patarna
vimą. Visi velionio artimi gi
minės liekamės nuliūdime.

Tėvai,

Nurse’s Aide Helps Polio Victim

' Red Gross volunteer nurse’s aides take special training to qualify them 
to assist physiotherapists in polio treatment. Last year thescx workers 
served in 674 hospitals and other agencies.

Varšavos miestas, kuris turėjo 
pusantro milijono gyventojų, 
per karą neteko septynių šim
tų tūkstančių žmonių užmuštais 
ir 80% sugriautų ir netinkamų 
pataisymu,i namų. Vienok Var
šuvoj, kaip ir visoj Lenkijoj, 
gyvenimas virte' 
negali prilygti 1 
Europoj, žmonės ! 
ni ūpo.
dirba, būdavoja.
liuosomis nuo darbo valandomis 
eina ardyti sugriautus namus, 
atrenka tinkamas plytas ir ki
tas medžiagas iš griuvėsių, ku
rias naudoja naujiems pasta
tams, ir čia vietoje griuvėsių 
iškyla nauji namai. Krautuvių 
jau yra labai daug ir jos pil
nos, nors ir ne pirmos rūšies 
prekių. Valgyklos ir viešbučiai 
pilnutėliai žmonių. Valgis ge
ras, pigus ir kiek tik nori.

Tai va tik keli bruožai, kurie 
labai daug pasako.. Tad gi, kas 
darosi Lenkijoj, tas pats daro
si ir mūsų Lietuvoje, nes sąly
gos yra tos pačios, uždaviniai 

• ir siekiai tie patys, ūpas tas 
pats. Liuksusų - prašmatnybių 
jie neturi, bet pavalgę gerai ir 
kasdieninio vartojimo reikme
nų jie turi. Liuksusų gali pa
laukti, bile tik sočiai - sveikai 
pavalgo, tai darbingumas, gy
venimas ir augimas žmonių ir 
tautos yra užtikrintas. Va ži
nios iš Lietuvos mirgėte mirga 
tokiais antgalviais: Sugriauti 
miestai ir miesteliai atstatomi, 
Senieji sugriauti fabrikai atsta; 
tyti ir nauji statomi. Naujos 
mokyklos, nauji knygynai, te
atrai, klubai dygsta po visą ša
lį. Ežerai užverpiami žuvimis 
visų žmonių naudojimui. Vei
siami naujos, geresnės veislės 
gyvuliai. Prekybos tinklas ple
čiamas, kuriant vis naujas ir 
naujas kooperatyviškas krautu
ves ,ir daugmeniško pardavimo 
punktus. Naujos elektros jėgos 
dirbyklos leidžiamos darban. 
Kultūrinis darbas visoje šakose 
plečiamas. Jau dabar mokyklos 
išleidžia tiek ir tiek naujų mo
kytojų, daktarų, inžinierių, ag
ronomų, agro-technikų, visokių 
technikiniams darbams specia
listų, artistų, kunigų, rašėjų,

verda, 
niekur 
linksmi

kuo 
kitur

Vhs. 28 d. mirė Kazys
Uotas, 76 m. amžiaus. Gyveno 
Point Pleasant, Pa., ūkyje, ūki
ninkavo per 31 metus. Palaido
tas kovo 4 d. šv. Grabo kapi
nėse. Liūdesyje liko žmona An
tanina, dukterys Veronika Ged
des, Julia Teates, Cecelia 
bola ir Amelia Kleinotaitė, 
nūs Henry Kleinotas.

■k ★ ★

Kovo 2 d. mirė Feliksas

Ka
su-

Ja- 
siavičius 65 me,tų. Gyveno 2603 
E. Ontario St. Buvo narys Lie
tuvių Muz. Namo Bendrovės. 
Palaidotas kovo 7 d. Šv. Grabo 
kapinėse. Liūdesyje liko žmona 
Kazimiera. Iš Lietuvos paėjo 
Airipgalos parapijos, Kauno rė- 
dybos. Šioj šalyj išgyveno 37 
metus. Sirgo 19 metų.

Abiejose laidotuvėse manda
giai patarnavo Domininkas J. 
Earaminas, laidotuvįų direkto
rius. Reporteris.

Toronto. — Progresyvės 
kanadiečių, Darbo Partijos 
vadas Tim Buck ragino 
darbininkus priversti Ka
nados valdžią pašalint 
Jungtinių Valstijų kariuo
menę iš kanadinės žemės. 
Jisai sakė: •

— Niekas negręsia Ka
nadai užpuolimu.

Tim Buck taipgi kritika
vo valdžią, kad jis paliuo- 
savo jankių kariuomenę 
nuo Kanados įstatymų.

A -A,----------------------------- ------------- —

Reikalauja iš Anksto 
Paskelbt Atlanto Sutartį

Jei prezidentas iš anksto 
nepaskelbs sutarties teksto, 
tai Senatas gal atmes 
kaip įspėjo Watkins.

14,'

17 d.

Mechanizatorių 
įsipareigojimai

ZARASAI, 1948 m., gr.
— Respublikos įmonių grupės'
kolektyvų raginimas naujais % 
gamybiniais laimėjimais rado 
karštą atgarsį Zarasų MTS ko
lektyvo tarpe. Vieningai pritar
dami patriotinei iniciatyvai, 
stoties . darbininkai pasiryžo 
baigti traktorių parko remon
tą prieš laiką — iki 1949 m; 
sausio 21 d.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Kovo 12 d., šeštadienio vakare, 
bus prakalbos ir krutami paveiks
lai, Moose Hall, 49'A Main St. Įžan
ga 30c. Rengia Civil Rights Con
gress. Kviečiame visus dalyvauti.

(56-57)

Washington. — Republi- 
konas senatorius Arthur 
V. Watkins reikalavo, kad 
prez. Trumanas ištisai pas
kelbtų šiaurinio Atlanto 
kraštų karinę sutartį bent 
60 dienų pirma, negu 
Jungtinės Valstijos pasira
šys tą sutartį.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

“40, 50, 60 m. Senas”?
—Klajoji, Žmogau

Pamirškite savo amžių! Tūkstančiai yra 
gaivūs po 70 m. Pabandykite “rraivhiimų’’ 
su Ostrex. Turi tonika dėl silpnų, nuvar
gintų jausmų iš priežasties vien tik kūnui 
trukumo geležies, ką daugelis- vyrų ir mo
terų vadina “senumu.” Pabandykite Ostrex 
Tonic Tablets dėl gaivumo, jautimosi jau
nesniu, .šiandien pat. Naujas “susipažin
kite” .size tik 50c. Parsiduoda visose vais
tinėse, visur.

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. rengia metinę vaka

rienę, 13 d. kovo, 318 W. Broadway, 
6 v. v. Turėsime skanių valgių ir 
įsigėrimų. Bus ir graži programa. 
Kurie dalyvausite, nesigailėsite, tad 
kviečiame ir simpatikus smagiai 
praleisti laiką. Rengėjai. (56-57)

kurie baigę mokslus, eina į dar
bą šviesti liaudį, statytį ir kul
tūrinti šalį. Sveikatos apsau
gai steigiami ligonbučiai ir po
ilsio namai.

Gamyba pralenkia prieškari
nius laikus, žemės ūkis irgi ne
atsilieka. O turime žinoti tą 
neužginčijamą faktą, kad vo
kiečiai, traukdamiesi iš Lietu
vos, susprogdino kiekvieną til
tą, kiekvieną geležinkelio stotį. 
Iš fabrikų, kur suspėjo, geres
nes mašinas išvežė, prastesnes 
mašinas ir pastatus susprogdi
no. Didelius kiekius miško me
džiagų išvežė. Gyvulius išsivarė. 
Ko negalėjo 
naikino.

Vienok, po 
imant, tik į 
ko šalis atsibudavojo.

Tą Lietuvos lietuviai byloja 
save. Mes gi čia, Ameri- 
Įurime žinoti tą, kąd Lie- 
dabartinėse savo, ribose,! 
yra daug, didesnė, negu ji! 
prieškariniais laikais ir!

išvežti, tą degino,

to visko, abelnai 
keturis metus lai-

apie 
ko j e, 
tu va
nors

Tiki į šviesią ateitį, ^uvo 
Liuosnoriai

HARTFORD, CONN.
Svarbus pranešimas lietuviškai vi

suomenei - kovo 20 d., 2 vai. dieną, 
Liet. Piliečių salėje, 227 Lawrence 
St., LDS 79 kp. rengia sveikatos 
klausimu prakalbas. Kalbės dr. J. J. 
Kaškiaučius iš Newark, N. J. 
“Slogos, kataras, šalčiai 
painiojimai.” Daktaras 
klausimus, pasirašykite
iš anksto. Tema svarbi, .visi turime 
mos su slogom bėdų, ateikite ir iš
klausykite. Praneškite ir kitiems lie
tuviams. Bus jums dėkingi.

(56-57)

Tcma: 
ir jų susi- 

a įsa k i nes j 
klausimus
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RES. TEL.
HY. 7-3631

Kom.

SCRANTON, PA.
Literatūros Draugijos .39 kp. su

sirinkimas įvyks kovo 13 d., pas E. 
Geležauskicnę, 121.0 Blair Ave. Pra
džia 2 vai. dieną. Visi draugai da
lyvaukite, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti, taip pat išgirsite ra
portą iš LLD 12-tos Apskrities kon
ferencijos. — P. Šlekaitis, sekr.

(57-58)

WORCESTER, MASS.
Įdomi šauni moterų rengiama 

į re įvyks, kovo 13 d., 29 Endicott 
turi virš trijų milijonų gyven-jSf., 5 .v v. Bus graži programa, jos 

pfirengimui rūpinasi našlių komisi
ja. Dalyvaus Bostono mišrus kvar
tetas ir duetas, vadovybėje S. Tau
ros. J. Kižys rodys įdomią filmą.— 
Kviečiame visus. (57-58)

pa-

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME , 
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniųotas Balsainuotojas) 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

IE 15

tojų, vienok gyventojų skaičiu
mi yra lygi tik vienam Ameri
kos didmiesčiui, 0/kadangi jiem 
reikalinga turėti daug skirtingų 
įmonių patenkinimui savo eko
nominių ir dvasinių reikalų,

,tai, suprantama, tos įmonės ne
gali
mes 
tyti.
turi
Kiti

Šios žinios imtos is Lietuvos; remti šj svarbų darbą, 
laikraščiu. ! Komitetas. (

Ačiū už pasiklausymą. Kitą 
sykį apie kitką pakalbėsim.

ROCHESTER, N. Y.
LLD 110 ir 50 kuopos rengia‘pa- 

žmonj, kovo 12 d., šeštadienio va
karo, 575 Joseph Ave. 'Pradžia 6 v. 

į Nevalgykite namie vakarienės, mes 
: turėsime skanių valgių ir gėrimų.

būti tokios didelės, kokias
čia Amerikoje pripratę-ma-1, _ . , ,J 1 1 v I turėsime skanių valgių ir
Gal tik keletas fabrikų, ką. Tai bus apvaikščiojimas Tarptauti- 
virš tūkstančio darbininku. ! nes Moterų Dienos. Pelnas eis spau- 
tik šimteliais Skaito. - ‘ |d“‘ “-.darbininkų reikalams. Širdin- ... . . I gai visus prašome atsilankyti, pa-

. — Kviečia 
(57-58)

Girardville, Pa
SUSIRGO DRAUGAS 

A. DAMBAUSKAS
Kovo 2 dieną tapo
Fountayn Springs

Jis

nuvestas 
ligoninę 

jau kurį 
vis sir-

1
A. Dambauskas. 
laiką nesijautė *gerai, 
gulinėdamas ir skusdamasis su 
viduriais, sakydavo, gal galsto- 
nus turįs, ir gal reikės eiti ant 
operacijos; Tą dieną labai sun
kiai susirgęs ir tapo nuvestas 
į ligoninę;

Draugas A. Dambauskas yra 
labai yciklus ir pažangus žmo
gus. Jis yra ilgametis cįienraš- 
čio Laisves skaitytojas ir viso 
darbininkų veikimo rėmėjas ir 
veikėjas. Be to, jis yra vietinės 
ALDLD kuopos raštininkas, 
taip pat .152 LDS kuopos iždi
ninkas.

Nup savęs linkiu, kad drau
gas greitai pasveiktų ir vęl 
grįžtų prie veikimo. O draugai, 
kam ląįkas pavėliną, tai malo
nėkite aplankyti mę.sų ge^ą 
draugą A. Dambauską; jis bus 
dėkingas už tai. A. K.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas •• ’
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

t < *Y« .Y^ *Ya 2Ya aYa *Ya •r •TW TJk VZW VJW WwfTlfTf F-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

; Darome ir Pritaikoiiie'Akimus

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

'394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

LAISVES 
SPAUSTUVĖ

GALI JUMS PATARNAUTI
I

Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 
Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos - darbų.

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

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

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

Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite patenkinti. 
Kainos už spaudos darbus L*aisvės spaustuvėje yra 
prieinamos.

Reikalu spaudos darbų rašykite:

i
T
1
ŽuSiliSiiL

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

1

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

, 405 SO. 4th ST.,
Cor. Howes 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 7-6288

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto, v
Tel. Virginia 7-4499 <

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Kctv., Kovo 10, 1949
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Motery Dienos Bankie 
to Tikiehi Dar Turime

Moterų Apšvietos Klubo 
rengimasis Moterų Tarptau
tinės Dienos minėjimas įvyks 
jau už poros dienų, kovo 13- 
tą, Liberty Auditorijos salio- 
ne, kampas Atlantic Avė. ir 
110th St., Richmond Hill.

Geri paukštienos pietūs bus 
duodami pietų laiku, 1 vai. 
Tikietų dar galima gauti pas 
pardavinėtojas, taipgi pas au
ditorijos restoranto vedėją 
Birutą Willis, ir Laisvės raš
tinėje. Kairia $2? Prašome 
visus, kam galima, tikietus 
įsigykite iš anksto.

Programoje Margaret Krum- 
bein, Suzanna Kazokytė, Bro
nė Sukackienė-šalihaitė.

Komisija. .

Iš Vienybės Bankieto
d. įvyko tautininkų 
Vienybės bankietas 
svetainėje. Publi- 
pusėtinai, daugiau-

supratom, 
verkia. Jam 

tiek, kiek per- 
Bet jis verkė, a 
praganė savo

Kovo 6 
laikraščio 
Paradise 
kos buvo
šia jos sudarė vietiniai kriau- 
čiai. Kriaučių bosas Matulis 
buvo to vakaro vedėju. Buvo 
iššauktų kalbėti ir pamargini- 
mų su dainelėmis, baigiant 
šokiais. <

Kalbėti ouvo iššaukti viso
kių kitokių pažvalgų, bet 
kairiųjų nebuvo nei vienas iš
šauktas. Visi kiti kalbėjo į 
tašką, velydami laikraščiui, 
kuriam ši pramoga rengta, 
gerų pasekmių. Bet kalbėto
jas iš socialistų pusės “ver
kė” Lietuvos likimo. O mes, 
kriaučiai, kurie .įvykius kriau
čių lokale žinom, 
ko socialistas 
Lietuva apeina 
nykštė žiema, 
kad socialistai
melžiamąja karvutę kriaučių 
lokale. Čia jis ašaras liejo ne 
veltui, manydamas gauti pas' 
tautininkus susimylėjimo, so
cialistams atleidimo griekų. 
Pereitame kriaučių lokalo su
sirinkime socialistai prašė pas 
kriaučius paskolos $5,000. tai 
prašytojas kaip tik svetainės 
duris susirado išeiti. Va ko 
socialistas verkė .

Baigiant kalbėjo pats re
daktorius Juozas Tysliava, 
sveikindamas atsilankiusius, 
taipgi prašydamas aukų laik
raščio palaikymui, priminda
mas. kad šitoje pačioje sve
tainėje prieš porą metų įvy
kusiame dienraščio Laisvės 
bankiete to bankieto publika 
sumetė Laisvei aukų $3,000.

S.

Kriaučių Žinios
♦

Daugiau Dovany
Bazarui

4 įvyko 
Piliečių 

skyriaus

Kovo 
merikos 
šaipinio 
Pirmiausia buvo
kytojų pranešimai, 
dasi sunkioje padėtyje,

priešunijinę 
kuri eilinius na- 

per daugelį 
Ypatingai kairiesiems

susirinkimuose ir dirb- 
burnos buvo irždary-

lokalo 
buvo' 

pinigų 
sakėsi

Eurtfpos.

tikrą sumą lietuvių kriaučių 
sudėtų pinigų. Gavo $3,500. 
Kunigas manė, kad tie pinigai 
eis į ,BALF’o fondą. Bet’ so
cialistai pasigavę tą čekį nu
gabeno į Keleivio ir Naujienų 
fondą. Vadinasi, ir kunigas 
Balkūnas likos socialistų ap
gautas, tai ką sakyti apie pa
prastus kriaučius?

Pereitame kriaučių 
susirinkime socialistų 
perstatytas reik ai auti 
tūlas Gervickas, kuris 
ką tik atvykęs
Jeigu jis būtų buvęs daugiau 
apsipažinęs su lietuviškais 
socialistais kriaučiuose, tai 
vargiai būtų davęsis save 
prie gėdos stulpo prikalti.

Taigi, kriaučiai ir kriauč
ių os, nepaisant kokių mes esa
me pažvalgų, vieningai riški- 
me unijos klausimus, o ne 
svetimas politikas. Ypatingai 
dabartiniu didelio nedarbo 
laikotarpiu paraginkime savo 
pildomąją tarybą lokale kal
bėti bedarbių klausimą, ka
dangi kriaučių randasi labai 
ilgai nedirbančių.

Mos Joint Boarde, 
kalų fonde, turime 
Mūs- lokalo valdybai
bavus dėl savo narių 
brangus darbas atliktas, 
vienam įlg 
būtų Velykų
pirktas iš to fondo, 
kim, kiek mūsų yisų 
unijistų sudėtų pinigų pado- 
vanojam svetimiems. Net E- 
uropoje, o taip pat ir mūsų 
šalyje, kriaučiai yra žinomi 
kaipo “turį daug pinigų.” Pas 
ką prašys, pas ką neprašys, 
bet pas kriaučius prašo ir 
gauna.

Ar nebūtų sveikiau savam, 
kuris 
gauti

visų lo- 
$5,900.

pasi dar
bu tų 

ne
nedirbančiam 

margutis nu- 
Pagalvo- 

nariu C

tuos dolerius sutaupė, 
kokį dolerį ?

J. Stakvilevičius.

dovana 
jų davė- 
p a gerbti, 
įvykusių

Didysis Laisvės bazaras 
praėjo, tačiau dar kas dieną 
atrandame, kad dėl kokios 
nors priežasties kieno nors 
dovana yra likusi nepaskelb
ta ar ncdaskelbta.

Tie praleidimai, prašome vi
sus įsitėmyti, yra padaryti ne
tiksliai. Kiekvieno 
lygiai svarbi, visus 
jus norime lygiai 
tad už nurodymus
netikslumų būsime tik dėkin
gi.

Vienas kitas dalykėlis pri
buvo užkliuvęs pašte, pavėla
vęs. O dar kiti įteikiami ba- 
zaro užbaigtuvėms, ruošia
moms šio mėnesio 20-tą, puoš
nioje Liberty Auditorijoje. 
Tad dar ne ka’rtą teks pri
siminti apie dovanas.

Dovanos Pinigais
Frances Kazokienė, Jamai

ca., N. Y., pridavė ant blan- 
kos $4. Juos sudėjo po 
Joe Gray iš Frackville, 
Sue Kazokytė ir Frances 
zokienė iš 
Kvietkienė 
Park.

Jamaica;
$ New

$1:
Pa.;
Ka-
Ona

Hyde

naujų

Keista Nelaimė Jam 
Baigėsi Neblogai

Yra reikalinga kreiptis į ati
tinkamas miesto valdžios 
įstaigas su prašymu pagerinti 
gatvėje trafiką, padaryti sau
giu praėjimą skersai Union 
Avė, einant į kliūbą. čia 
daug įvyksta nelaimių, auto
mobiliai užgauna žmonių.

Kliubiečiai išleis peticiją ir 
vietiniai gyventoja bus prašo
mi pasirašyti, kad ant kam
po Union Avenue ir Stagg St. 
būtų įsteigta važiuotės Kon
troliavimui lempa. Ar tas 
pavyks .ateitis parodys. Tas 
daug priklausys nuo, kliubie- 
č.ių pasidarbavimo.

Levi Farney, 41 m., susi
tikęs ant Macomb Bridge 
staiga atzujančią kitą maši
ną priešingon pusėn, suktelė- ( 
jo savąją šonan. Ji išnėrė 
per tvorelę ir nušoko* 20 pė
dų žemyn, kur viršumi atsf- 
rėmė j medį ir bolinės parko 
tvorą, o užpakaliniai ratai 
pakibo oro. Jis pats išlikęs 
visai sveikas. Mašina šiek 
tiek apsibražiusi.

Lietuvių A- 
Kliubo pa- 

susirinkimas. 
ligonių lan- 

Pora ran-' 
bet

atsižvelgus į organizacijos 
dydį ligonių nėra daugiausia.

Į kliubą perstatyti 6 nauji 
kandidatai, jmini vyrai. Jų 
kandidatūra priimta. Mūs 
kliubas pradeda augti nartais, 
kas mitingas randasi
kandidatų Į pašalpinį skyrių. 
Mat, mūs 
metų vajų verbavimui naujų 
narių. Vajaus laiku, yra pri
imami iki 45 motų amžiaus, 
kas duoda progą ir senesnio 
amžiaus tapti kliubo nariais. 
Lietuviai, - nepraleiskite pro
gos !

Laiškas su tikietais prisiųs
tas nuo BALF’o tapo perskai
tytas ir priimtas, bet tikietai 
nepirkti. Jau buvo daug kar
tų rašyta, kad mūs kliubas,1 
kaipo pašalpinis, su jokiomis 

į pašalinėmis organizacijomis 
nieko bendra neturi. Vien 
žiūri savo narių reikalų, kad 
laiku būtų savo ligoniams pa
šalpa apmokėta. Nepaisant 

' kokių pažvalgų pašalinės 
įstaigos atsišaukia finansinės 
paramos, būna atmesta.

Kitas laiškas buvo iš or
ganizacijos, kuri rūpinasi ne
regiais,
kliubo aukų, 
nes mūs kliubas rūpinasi 
tik savo 
meta nei

kliubas turi visų

Daugėįame

J. S.

New Yorko valstija 
metais susilaukė 302,051 nau
jagimio. šie buvo antrieji 
rekordiniai metai. Visų laikų 
aukščiausiasis »gimusių skai
čius buvo 325,092 1947 m.

Mirimų nuošimtis buvo 10.8 
pert tūkstantį • gyventojų, re
kordiniai mažas..

1948

Kovo 9-tą New Yorke oro. 
temperatūra buvo 21 laipsnis. 
Pavėlavęs pbr žiemą šaltis 
bando atsigriebti nors pava
sariop.

BROOKLYN . 2
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DARBININKŲ ĮSTAIGA S 
y Sales dėl Balių, Koncertų, Ban-Ž 
Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.g 
g’ Puikus steičius su naujausiais 
g įtaisymais. J
S KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS jį 
S Kainos Prieinamos. ji 
| 949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

Pasinaudokite gera proga įsigijimui 
labai reikalingų daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators 
Washing Machines - Electric Appliances 

Gas & Combination Ranges
II AR FIT FTV 895-897 Broadway
I IjVJ. Brooklyn 6, N. Y.

JOSEPH N.’ZAYAN, Rep.
Kurie užeis su Šiuo skelbimu, gauS nuolaidą kainose.

EVergreen 8-2439-2240

A. Zizas, žymus brookly- 
nietis draugijų darbuotojas, 
apsidžiaugęs bazare įgytu 
laikrodėliu (17 akmenų, Bu
lovą watch) apdovanojo dien
raštį su $5.

Dovanos Daiktais:
Mrs. Albina Mikalaus, gy

venanti Cypress Hills (Brook
lyne), buvusi viena iš grupės 
vadovaujančių draugių pri
mosime ir vedime - bazare 
Moterų Apšvietos Klubo sta
lo. dovanojo ..(be pirmiau 
skelbtų) dar šias dovanas:

Du ant aksomo rankomis 
pieštus paveikslus, 6 namie 
siūtus kvartūkus, 1 rankomis f
siūtą iš vilnonių kavalkų pa- 
dušką, 1 indelį’, (kaip ir sa- 
movarą) su 6 stikleliais, 2 
vyriškus viršutinius marški
nius, 2 apatinius marškinius, 
2 plaukams 
špilkas.

(Ji taipgi 
deles trays,

Ji kas metai prašo 
Paaukota $2, 

ne 
ligoniais, bet neat-
pašalinių ligonių.

ĮĮ^ĮĮ^Į^Į^Įr^Į^Įr^Įį^Įi^ĮržgĮ

Susiedijai
Sumanymas

Kliubiečiai savo susirinkime 
iškėlė rimtą klausimą, kuris 
turi būti rūpintasi atsiekti.

Naudingas

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL 

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. susirinkimas jvyks 
10 d. kovo, 7:30 v. v. Laisvės salėjo, 
419 Lorimer St. Visi, nariai prašo
mi dalyvauti, nes turime svarbių 
reikalų. Kurie dar neužsimokėjote | 
už 1949 m. duokles, užsimokėkite. 
Atsiveskite ir naujų narių. Beje, 
D. M. Šolomskas kalbės labai zsvar- 
biais klausimais, — J. W. Thomson, 
pirm. (56-57)gražias sagas, 2

BAR & GRILL

BEER & ALES

Peter Kapiskas

Valandos:

.w.

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAISTONY’S
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Jo 
lin- 
bet 
bus

Telefonas
EVergreen 4-7729

dovanojo 2 di- 
naipui.)

Telefonas
EVergreen 4-9407

ir Mrs. šapolai labai 
Valilioniams ir Paukš
tis draugišką jų pa- 
Ypač dėkoja Paukš

tas kuriuos praleido

Jei- 
pa
juk 
pa- 
jie

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Pora metų atgal visi kriau
čiai buvo aptaksuoti po $10 

Į dėl nukentėjusių nuo karo 
į Europos žmonių. Buivydas 
| tais laikais buvo skyriaus de-

Minnesotoį ir No. Dako-i legatu. Socialistai ir kuni- 
toj šalčiai sieke žemiau ze- gas Balkūnas kreipėsi Į Joint 
j.qb Board gauti ir lietuviams tam

paliuosavo, su- 
teises laisvai

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Šanko

SAVININKAI ‘ ’
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE ,

<XXXXXXXX>XXXXXX><XX><XXXXXXXX><XX><XXXXXXX>OOOOOO<XX>QOOOO
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Parduos Pieną 
Nupiginta Kaina

Darbo Partija New Yorke 
atidarė kooperatyvišką pieno 
parduotuvę 1437 Third Ave., 
kur parduos pieną be pelno 
įtaigai. Aprokuoja, kad 5- 
kiais darbo dienos priešpie
čiais parduodant, imant po 19 
ir pusę centų už homogenized 
kvortą, įstaiga išsivers.

Pas kriaučius lietuvių loka
le dalykai pusėtinai pagerėjo, 
ta žiauri tarp unijistų politinė 
klika subyrėjo.' Gema pas 
kriaučius unijinė brolystė su
sirinkimuose. I'o buvo siekta 
lokale 1936 metais. Bot tam 
kliudė lokale gyvavusios pu
sėtinai organizuotos dvi gru
pės—lyga ir ratelis. Lokale 
buvo prieita prie išvados lik
viduoti tas abidvi grupes. Tas 
ir buvo padaryta.

Tačiau ta ramybė neilgai 
traukėsi. Buvusieji lygos ir 
ratelio čyfai, kurie suėję pasi
bučiavo ir abidvi organizaci
jas suvienijo, neiškentė neler- 
mavę. Lygos čyfas didžiulis 
Jonas persivertė ragožium, iš 
laisviečių pusės nubėgo pas 
socialistus. Bendrai jie buvo 
sudarę stiprią 
organizaciją
rius persekiojo 
metų, 
lokalo 
tuvėse 
tos.

Socialistai elgėsi taip, kaip 
Vokietijos Hitleris. Pirmiau
sią puolė kairiuosius, o po to 
ir kitų srovių žmones pradėjo 
kotavoti tol, kol patys politi
nį galą gavo. Sekant hitle
rišką elgesį, pasekė jo ir liki
mą. Kamuojami per ilgus 
metus kriaučiai neteko kan
trybės, 1948 metų birželio 
pabaigoje uždavė socialistams 
tokį smūgį, kad ir šiandieną* 
vienas pas kitą klausia: “Kas 
atsitiko su- mumis?” Socia
listai kriaušiuose, kaip kad ir 
Hitleris Vokietijoje, nebereiš
kia nei nulio.

Dabartinė vieninga kriau
čių valdyba, su skyriaus de
legatu, pradėjo vykdyti loka
le visų narių norus. Perei
tame lokalo susirinkime buvu
sius ilgus metus suspenduotus 
du uuijistus 
grąžino jiems
veikti. Taipgi randasi kriau
šiuose ligoniu, kuriems reika
linga pagalba. Be jok*ių cere
monijų keletas sergančių ap- 
laikė pašalpą iš savo unijos. 
Tas parodo, kad dabartinė 
valdyba frakcinius kivirčus 
lokale padėjo į šalį, o pradė
jo daugiau rūpintis unijistų 
reikalais.

Nepaisant to naudingo dar
bo, Keleivyje 9 d. vasario 
klausia, ar Kundrotas pasi
rengęs atsakyti į klausimus. 
Už tokius darbus atliktus na
riams, kokius atlieka Kundro
tas, gali net eilinis narys 
pasididžiuodamas atsakyti. 
Bet jūs, socialistai, suraskite 
nors didžiausį galvočių, kuris 
galėtų atsakyti uiž buvusio de
legato Buivydo darbus, 
gu toks rastųsi, reikėtų jį 
vadinti stebukladariu, 
net kunigas Balkūnas. yra 
sakęs socialistams, kad 
veidmainiai.

Juozas ir Katrina 
Šapolai Sugrįžę 
Iš Floridos

Vladimir Družnikovas ir Marina Ladynina nepapras
toje grožinėje filmoje “Symphony of Life,”

Šapolai yra pusininkai 
(partners) su Vaiginiaiš Bar 
& Grill biznyje, 147 Thames 
St., Brooklyn ' (Ridgewood 
sekcijoje), N. Y. Jų įstaiga 
populiari Brooklyne, nes jie 
turi svetainę, kurioje įvyksta 
pares, vestuvių pokiliai ir 
draugijų parengimai. Tas 
biznis kietai laiko prisirišęs 
savininkus prie darbo. Bet 
Juozas šapolas nusisprendė, 
kad nepaisant visko šią žiemą 
trauks į Floridą poilsio, 
žmona iš karto nelabai 
kusi važiuoti į Floridą, 
Juozas ją įtikinęs, kad
gerai. Tuom tarpu laidotu
vių direktores Bieliauskas 
pasisiūlė automobiliu nuvežti 
Šapolus į Floridą, na, ir iš
vyko.

šapolas pasakojo, važiavo
me lėtai, gerai išsimiegodami 
ir pakeliais pasivaišindami. 
Nuvažiuoti ir parvažiuoti 
jiems užėmė po 4 dienas. 
Pasiekę Miami miestą Flori- 
cloje, pirmą naktį praleido 
pas Valilionius, su kuriais tu
rėjo pažintį iš Brooklyno. Vė
liau sustojo pas Paukštaičius. 
Ten pabuvoję apie 5 savaites.

Abu šapolai labai paten
kinti vakaci jomis Floridoje, 
abu riiano vėl ten vykti se
kančią žiemą. Floridos lietu
viai jiems patiko. Jie ten ra
do savo ąeras kaiminkas Mrs. 
Sutkienę ir Mrs. Balčiūnienę 
iš Brooklyno. Jiedvi ir dabar 
tebėra Floridoje.

Mr. i 
dėkingi 
taičiams 
sitikimą. 
taičiams 
ilgoką laiką, už jų gerą ir 
draugišką atsinešimą.

Kadangi šapolai dėl vaka-

Jeigu Neskaitai 
To Laikraščio™

Nežinai, kaip kryžiavoja- 
mos tavo teisūs čia pat New 
Yorke.

Tokia išvada susidaro buvus 
12-kos darbininkų vadų ko
munistų teisme, Folėy Square, 
New Yorke, ir po to paskai
čius kitus laikraščius apra
šant tą bylą ir palyginus tuos 
aprašymus su angliško darbi
ninkų dienraščio Daily Wor
ker špaltose telpančiu apra
šymu.

Nieko toliau nuo v tiesos, 
kaip aprašo komercinė spau
da. Tik dąrbininkiškasis laik
raštis duoda tikrą paveikslą t 
to, kaip kryžiavojamos darbi
ninkų ir kožno laisvo žmo
gaus teisės.

Apie bylą rašo šiek tiek ži
nių ir dienraštis Laisvė. Ta
čiau argi gali 6 puslapių 
laikraštis, be to, tarnaująs 
plačiam lietuvių liaudies ju
dėjimui, padengti tą specia
lią darbininkų judėjimo sritį 
tiėk, kiek padengia 16-kos 
puslapių, smulkaus rašto laik
raštis, su, kita tiek puslapių 
laida sekmadieniais? L.K.N.

World Teatre rodomoji fil
mą “Paisau” baigia metus, iš
buvo ten 49 savaites. Esama 
teatrų ir filmų, kuriems mi- 
lionų gyventojų, mieste, ilgai 
nepritrūksta žiūrovų.

cijų negalėjo dalyvauti' nė 
Laisvės bankiete, nei bazare, 
tai davė dienraščio paramai 
$10. Pasilsėję, Šapolai vėl 
abu darbuojasi savo biznyje.

Žinių Rinkėjas.
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