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.vme prie naujos vietos. Tiek 
daug metų išbuvus ant Lori
mer Street Williamsburge, 
Richmond Hill, to paties 
Brooklyno priemiestis, atrodo 
keistai: perdaug tyku. Neži
nau, kas bus, kai persikraus
tymo darbai pasibaigs ir kai 

. Kūjai ir pjūklai sustos skan- 
daliję!

Bet priprasime. Laikas, 
sakoma, yra geriausias “gydy
tojas.” čia turėsime švie
žesnio oro, didesnę erdvę.

ANGLIJA PRIPAŽINO KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKĄk 1.

Jau 4 Buržuazines Salys 
Pripažino Naująją Kini ją

Sveikiname skaitytojus
Iš NAUJO LAISVĖS CENTRO

Jungtinės Valstijos Atsisako 
Nuo Plano Užimt Formozą

Aš bijau tik vieno dalyko: 
Šis persikraustymas sudavė 
labai skaudų smūgį dienraš
čio iždui. Nuo jo bus neleng
va atsigriebti.

Bet laisviečiai buvo if pa
siliks laisviečiais. Jie yra 
nuoširdūs savo laikraščio pa
triotai. Jie supras jo reika
lus ir ateis pagalbon.

Todėl į ateitį aš žiūriu su 
pasitikėjimu. Laisvė 
ja tūkstančiams 
Tūkstančiai lietuvių 
rems.

taniau- 
lietuvių. 
ją Pa

LONDON. — Anglija su- 
traukė diplomatijos ryšius 
su Čiang Kai-šeko kinų tau
tininkų valdžia Formozoje 
ir pilnai pripažino Kinijos 
Liaudies Respubliką sausio 
6 d.

Indija, Pakistanas ir Bur
ma jau kiek pirmiau pripa
žino naująją Kinijos Res
publiką.

Pranešimai iš Londono 
teigia, kad Švedija, Norve
gija ir Danija neužilgo taip 
pat pripažins Liaudiškąją

Kinijos - Respublika.
Sovietų Sąjunga, Lenkija, 

Čechoslovakija ir kiti demo
kratiniai Sovietų kaimynai 
pripažino naująją Kinijos 
valdžią, kai tik ji įsikūrė.

Washington. — Praneša
ma, jog valstybes depart- 
mentas ateinančią savaitę 
pareikš draugiškumą Kini
jos žmonėms. Tas pareiški
mas, sakoma, bus ženklas, 
kad Jungtinės Valstijos 
kiek vėliau taipgi pripažins 
Kinų Liaudies Respubliką. '

Šis Laisvės numeris išėjo jau iš Kultūros Centro.
Taigi iš iiaujosios vietovės sveikiname Laisvės skai

tytojus, vąjininkus ir rėmėjus.
Dėkojame visiems už pagalbą mūsų dienraščiui per

sikraustyti į naują gražią ir patogią patalpą.

ANDRULIO RYLOS VIENAS 
PUNKTAS LAIMĖTAS

Washington. — Preziden- Valstijas į pilietinį kinų ka 
ra.

Čiang Kai-Šeko valdžia 
Formozoi. tačiaus, ir toliau 
gau medžiaginiai - ūkinę

smetonininkai 
Šnekėjo apie 
ią.” Atrodė, 
ita visa lietu- 
)abar skaitau

Prieš kokius metus laiko 
mūsų broliai 
labai garsiai / 
“Kultūros Foji 
kad bus pajudi 
viškoji žemė.
Dirvoje, kad viso labo gimė 
tik vienas nedidelis skyrelis 
Clevelande.

Ir ten, sako, atsirado ne
klaužadų. Jie teigia, kad 
“Kultūros Fondas” turi rū
pintis kultūra. Dirvos redak
torius gi nurodo, kad kultūros 
keliu toli nenuvažiuosi, 
pirmoje vietoje reikia 
rių. Bet kas juos duos? 
tonininkai tiki į ėmimą, 
j davimą.

žinote, kas atsitiko su
tona, kai jis nebegalėjo nieko 
iš Lietuvos imti. Ne tik jis, 
bet visa jo pakalėnija išdūmė 
iš Lietuvos.

kad 
dole- 
Sme- 
o ne

Sme-

Nors pavėluotai, bet per
skaičiau Dr. Kazio Griniaus 

‘ naujų metų sveikinimus. Tas 
■Į senas žmogus tiesiog kliedą. 
' Ot, jis vieną gražią dieną nu

eis ir pasiims visą Lietuvą. Ir 
j tada prasidės “darbas”: ko

lektyviški ūkiai bus nušluoti, 
turčiams bus sugrąžintos jų 
nuosavybes, visa Lietuva bus 
suelektrifikuota!

Taip sako Grinius.
Dar daugiau: Jis sako: 

“Atgaivinsime pradžios, vidu
rines ir aukštąsias mokyklas. 
Plėsime specialinių mokyklų 
tinklą.”

Kur Grinius visą , laiką bu
vo? Nejaugi jis nežino, kad 
šiandien Lietuvoje visokių 
mokyklų kelis sykius dau
giau. negu jo. prezidentavimo 
laikais? O jis dar jas atgai
vins! ta

Hooveris ir Taftas nori už
imti Formosą. — Nesvietiški tą 
Žmonių apetitai. Formosa yra 
Kinijos sala. Formosa randa
si už 6,500 mylių nuo Jungti
nių Valstijų ir tik už 100 my- 

. lių nuo didžiosios Kinijos 
sausžemio.

Kur tų hūverių ir taftų pro
tas, jeigu jie mano, kad toji 
Kinija • toleruos amerikiečių 
užgrobimą jos teritorijos?

Kun. J. Pakalniškis rašo 
Amerikoje, kad prieš Kristų 

, “Žmonija buvo paskendusi 
baisiausiose tamsybėse ir klai
dose.” Atėjo Kristus ir visus 
negerumus prašalino.

Bet kas atsitiko? Pasiklau
sykite tiesiai iš to paties kuni
go lūpų: “Šių dienų pasau
lis taip pat yra paskendęs 

. klaidose ir neteisybėse.”
(Išeina, kad Kristaus visa

Trumanas Ragina Pakelt Taksus 
Skirt Apsčiai Karinių Lėšų

Washington. — Preziden- į vidutiniai 
tas Trumanas, sausio 4 d., žmonėms, 
duodamas metinį pranešimą valdžios 
Kongresui apie šalies būkle, įvairiose 
ragino 
taksus ateinantiems 
tams, 
kad vėl reikės išleisti did
žiulė pinigų suma, girdi, ša
lies “apsigynimui.”

Kongresmanai ir senato
riai bendrajame posėdyje 
plojo tiems Trumano parei
škimo posmams, kur jis rei
kalavo stipriai ginkluotis ir 
įvairius svetimus kraštus 
remti kovai prieš komuniz
mą. Prezidentas tain pat 
gavo sveikinimų už reikala
vimą pratęsti verstino rek- 
rutaviino įstatymą.

Bet republikonai senato
riai ir kongresmanai ir dau
gelis pietinių demokratu 
baubė ir niekinančiai juokė
si, kada prezidentas nors ir 
šaltai davė tokius pasiūly
mus, kaip:

Įvesti privalomą, visuoti
na sveikatos apdrauda; pa- 
naikinti priešuniiinį Tafta- ^katas'''' Robertas N? Den- 
Hartleyo įstatymą uzgirt) ham tariasi su kitais valdi- 
Brennano planą dėl pakeis- Į nįnkaįs; ketina iki ateinam 
tu nriniokėnmų fermeriam. igio šeštadienio nusnresti, 
pakelti taksus korporaci- ar ^us vartojamas indžion- 

kšinas prieš Mainierių Uni
te-

Kompanijos skundžia uni-

vidutiniai pakelti 
me- 

Kartu jis pabrėžė,

uždirbantiems 
skirti federalės 

lėšų mokykloms 
valstijose, remti 

kapitalo įdėjimus prieš ko
munizmą pietiniai - lytinė
je Azijoje ir 1.1.

, Prezidentas pranešė, iog 
y0 nuoš. metiniu šalies iždo 
pajamų eina dabartiniams 
kariniams pasiruošimams ir 
buvusiųjų karų lėšų apmo
kėjimui.

Valdininkai Svarsto 
Indžionkšina prieš 
Mainierip Uniją

Washington. — Minkštų
jų angliakasyklų kompan. 
iš pietinių ir šiaurinių val
stijų reikalauja, kad vald
žia panaudotų teismo" in- 
džionkšiną, kuris lieptų 
mainieriams dirbti pilną 
laiką vieton dabar dirbamų 
trijų dienų per savaitę.

Vyriausias valdinės Dar
bo Santykių Komisijos ad-

joms ir kt. y - l ....... . - —- -
Trumanas taingi siūlė ja> 

pagerinti ir paplatinti se- _ __ __ _ ________ __
natvės apdraudą (socialise- ija> kad jį laužanti Tafto- 
cunty), statyti su valdžios Hartlev’o jstatvmą; sako
parama gyvenamus pamuš

-- - į

misija sužlugo.

tas įstatymas užgina pilną 
unijos pripažinimą; o Mai- 
nierių Unija, apribodama 
angliakasių darba trimis 

Sir patim Dievu atsitikę tas dienomis per savaitę, sten- 
I • • i i • t — *1 • i?nats. “Dievas paskelbė taiką 

’r ramybę žemėje, bet nekal
bant apie tolimą praeitį, jau 
mūsų amžiuje du baisūs ka- 
^ai praūžė, palikdami žmoni
ja didžiausiam varge ir skur- 
de”

Taigi, suklupo ir pats Die
vas.

O Amerikos redaktorius 
skelbia, kad Bimbą, Mizarą ir 
Prūseiką “gyvenimas 
Bet kas šiandien rėkia? 
tie, kuriuos 
1a,”

mala.” 
Ne 

gyvenimas ma- 
bet klerikalai iš Ameri

kos, Draugo ir Darbininko pa
stogės. Jie rėkia, kaip už lie
žuvių kariami, kad jų pasau
liui ateina galas, kad “raudo
nieji” baigia viską paimti. 
Apsigynimui nuo jų šventasis 
Tėvas net įvedė “šventus me
tus. A k

giasi tokiu būdu priversti 
samdvtojus pilnai pripažin
ti Uniją.
TASS KORESPONDEN
TAS PASALINTAS IŠ 
KANADOS SEIMO

OTTAWA. — Kanados 
seimo korespondentų gale
rija atmetė T. Remizovą. 
sovietinės žinių agentūros 
TASS atstovą.

Remizovas buvo atsiųstas 
užimti vieta pirmiaus bu
vusio sovietinio korespon
dento, ir kanadinis Sovietu 
ambasadorius iš anksto pra
nešė apie Remizovo pasky
rimą. Bet seimo korespon
dentų pirmininkas Ch. Ą. 
Bloom’as išrado, kad Remi
zovas neturįs tinkamų įga
liojimų.

CHICAGO. — Vincas An- 
drulisf Vilnies redakcijos 
narys, gurėjo stoti teisman. 
Jo advokatai Pearl Hart ir 
Joseph Edelman, reikalavo:

Pirma, kad būtų panai
kintas Imigracijos ir Pilie-1 
tybes Departmento patvar
kymas, kad jisai kas menesi . 
vieną sykį ateitų pasirodyt. ^P1€l* £ 'da dalykas daugiau paais-

Antra, kad jo kaucija nuo kės.
$5.000 būtų sumažinta iki Svarbu, kad pirmas pun- 
$500. k tas jau

Jis gavo pranešimą, kad greit.

jam jau nereikės stoti teis
man, ir kad patvarkymas 
jam ateiti kas mėnesis pasi
rodyti Imigracijos ir Pilie- 
tvbės Departmente panai
kintas paties to departmen- 
to pirma, negu teismas da- 

'Jrys kokį sprendimą.

tas Trumanas ir valstybės 
sekretorius Achesonas sau
sio 5 d. pranešė, kad Jung
tinės Valstiios nesiūs gink
luotų savo jėgų į Formozos paramą iš Marshallo plano 
sala, kinų čiang Kai-šeko fondo, sakė 
tautininkų !
į Pokalbyje

dentais prez. Trumanas pa
reiškė: Jeigu Amerikos ar
mija ar laivynas tiesiogiai 
padėtu kinų tautininkams 
ginti Formozą nuo Kinijos 
komunistu - liaudininku, ta- j 

!tai galėtų įvelti Jungtines tuo'būdu "atmetė^rber.

Amerikiečius |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trumanas re-
stą. .porteriams.
su korespon-1 Valstybės

Achesonas
Čiango tautininkai vis pūsles 
iš Amerikos šnnt"-
viis ir kitus ginklus, kaip ir 
iki šiol.

Trumanas ir Acheson-

sekretorius 
paaiškino, kad

MI a

aI

s
Is

, Hooverio, renublikono se- 
'natoriaus Tafto ir generolo 
MacArthur o siūlvmus ne
siusti karinį hivvną ir už
kirsti kelia Kinrios Lian- 

laimėtas ir gan Washington. — Ameri- dies Armijos įsiveržimui j 
Vilnis, kos valdžia saus. 5 d. vata- .Formozą.

Repuhliknnai senatori? 
Wm. Kno^dand, Kenneti, 
Wherrv, Homer Fer<nisor 
ir kiri rėkia, kad Trnmor>c 
valdžia 
komunistams 
kams.

(Jungtinės ’ Valstiios ne
seniai įgabeno 340 tanku i 
Fermoms ir na siuntė dar 
tris karinius laivus i van-, 
denvną netoli Formnzos. 
Vienas tu laivu yra lėktuv
nešis, a p tupdytas kariniais 
lėktuvais.)

Apleisti Formozą

re savo piliečiams išsikraus
tyti iš Formozos salos. J- 

Įsnėja juos, kad o-ali įvykti 
formoziečių sukilimas pri°š 
Čiango tautininku valdžia 

iniios Liaudies Ar- 
\ gali urmu užklupti 

Formozą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
LONDON. —- Anglų laikraščio Intelligence Digest 

redaktorius Kenneth de Courcy sakė sužinojęs, kad So- —, -. .. 
vietai šį šeštadienį nauju atominiu sprogimu sprogdins ai”a- ^iniĮ 
kalną sovicLilėje vidurinėje Azijoje; bet sprogdinimas 
gal bus atidėtas iki kitos savaitės.

Minimas kalnas stovi skersai kelio milžiniškam ka- 
rialui, kuriuo Sovietai praves .tObi ir Enisejaus upių ,Cia~go Agentas— 
vandenis į Aralo ir Kaspijos juras. I ® L, ® -

De Courcy andai išpranašavo ir pirmąjį atominį' Jungi. 1 autu Saugumo 
sprogdinimą Sovietų Sąjungoje.

WASHINGTON. —' Pranešama, kad amerikiniai 
mokslininkai suplanavę naują, tūkstantį kartų smar
kesnę atomų bombą. Naujoji bomba būtų gaminama' 
iš vandenilio (hydrogeno), o-ne iš uraniumo-plutoniu- 
mo, kaip’iki šiol. Jos pagaminimas lėšuotų apie 2 bi- 
lionu dolerių.

Kito mėnesio pusėje būsią paskelbta, ar valdžia už- 
'girs naujosios bombos gaminimą.

Tarybos Pirmininkas
LAKE SUCCESS. N. Y.. 

— Čiang Kai-šeko kinu tau
tininku delegatas Tm<rfu F.- 
Tsiang ši mėnesi bus Jung
tiniu Tautu Saugumo Tary
bos pirmininkas, nagai esa
mąsias Jungt. Tautų taisy
kles.

— Tsiang nieko neatsto-WASHINGTON. — Protestantų religijų grupė rei
kalavo, kad prez. Trumanas atšauktu asmenini savų vmria — p«reiškė Sn^iptu 
atstovą Vatikanui, popiežiaus valstybėlei; ragino su
traukyti diplomatijos ryšius su Vatikanu.

TAIPEH. Formozą. — Čiong Koi-šeko kinu tauti
ninku valdžia Formnzoie įsakė užtemdyti tos salos 
uostus ir miestus naktimis. Bijo Kinijos Liaudies Ar
mijos įsiveržimo.

ROMA. — 5.000 bežemiu JtelHns valstiečiu nėr 5 
pastarąsias dienas užėmė 15.000 eVru nedirbem^s 
dvaru Žemės vjdurinėię Itahinie. Policija, juos blaš
kydama, šaudė ir areštavo 30 žmonių.

Dienraščio Laisves 
Naujas Antrašas

delegatas Jakobas MMikas. 
— Sovietu Saiunga nepri
pažįsta teikės Tsiano-ui kal
bėti vardu Kiniios žmonių.

Sovietai reikalautą paša
linti Čiang Kai-šeko pa
siuntinius iš Jungtiniu 
Tautu ir nriimti Kiniios 

‘Liaudies Respublika kaip 
nuolatinį Jungtinių Tautų 
Sau mimo Tarvbos na ri.

Naujosios Kinu Respubli
kos vyriausybė taipgi įspė
to Jungtines Tautas, kad 
^ieng Kai-šeko agentas 
T^ian^as nėra joks Kinijos 
žmonių atstovas.

Bet amerikonu vadovmi- 
ianuis blokas vis tiek palai
ko Čiango Tsiangą.

B ■

N
I

Laisve Ualiins Policija Apšaudė 
Darbininku Demonstraciją

“išduoda” K tujų 
liaudininj

Dav 4,000 Čpn'H) Tautininku 
Pabėgo pas Prancūzus

' 4W|HANOT. — Dar 
Čiancr Kai-šeko tautininku 
kariuomenės persimetė i 
francūzu kolonija In^n-T<į- 
na. bėgdami nuo Kinijos 
Liaudies Armijos.

30.000 tautininku ian nįr- 
miau perbėgo i Tn^o-Kin^.

Prancūzai valininkai bu
vo žadėie atbėgelms nivrin- 
khmti in kain belricvhis 
laikyti. Dabar £i nasnVnia, 
kad atbė^ėliai priešinasi, 
nepasiduoda su ėmimo i.

Kinu komunistai tvirtina, 
kad francūzai naudos /tuos 
Čiango tautininkus -» k«nii 
prieš Vietnamo rosnublik^ 
patrijotus Ipdo-Kinoje.

Suonria Jau Gaudant 
Karinius Piktadariu

Soci

110-12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N. Y.

Tel. Virginia 9-1828

Visais reikalais prašome kreiptis aukščiau pa
duotu antrašu. Senojoj vietoj jau nieko nėra

ROMA. — Pnb’ciia šū
viais ir ašarinėmis bombo
mis atakavo darbininkus, 
maršuojant iiems gatvėmis 
Milane. 5 darbininkai tano 
sužeisti. Jie demonstravo, 
nrnt.p<5tuod‘’mi prieš 40 dar
bininku navarymą iš gele
žies fabriko.

Pildama demonstrantus, 
policija. važinėm ameriki
niais “džypsais.”

DQrbo uiiiios paskelbė vi
suotiną clvieiu valandų 
streiką, protestuojant prieš 
policijos terorą.

HET SINKI. 
mnkraHnp Suomijos n 
jero Karlo FagerK 
valdžia iš pradžios b? 
užginčyti, kad ji Hn 
nriešsn vi etinius kari:
kriminalistus. Dabar 
pranešama, kad suomiu 
iioiia^ jau uradnio gaur 
tokius nusikaFėlius. De
gusius iš Sovietų Sajuni

Sovietu vvriausvbė r 
testavo, k* d Suomi i a b 
savo prie^lnbsbn’e dnno 
kaip 300 karinių krin 
listu, ir reikalavo hm 
duoti, kaip buvo naši 
jus taikos sutartyje* s’ 
vietų Sąjunga.

ORAS. — Nešalta, ' 
apsiniaukę. r
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■ Iš naujųjų patalpų
Pagaliau persikėlėme į naują vietą. Iš ’gilumos širdies 

atsiprašome dienraščio skaitytojus už laikraščio nepasi- 
rodymą per keletą dienų. Tai buvo neišvengiama dėl ne
nugalimų techniškų kliūčių. Mūsų noras, kad dienraštis 
nebūtų sulaikytas nė vienai dienai, neišsipildė. Dar ir da
bar padėtis labai nenormališka: dirba tik dalis mašinų 
Ims dar gražaus laiko, kol visas tvarkymosi darbas bus 
užbaigtas. Jo dar labai daug.

Šis kraustymasis į naujas patalpas labai neigiamai at
siliepė į Laisvės ekonominius reikalus. Viena, kad tas 
pakenkė naujų skaitytojų gavimo, vajui; antra, visoks 
biznis labai sumažėjo, nes, spaustuvę kraustant, nedaug 
spaudos darbų tegalėjome padaryti; trečia, perkrausty- 
mo kaštai pasidarė daug didesni, negu buvo numatyta. 
Todėl šiuo tarpu dienraščio finansinė padėtis labai sun
ki, tiesiog kritiška. Norime, kad tą tiesą kiekvienas lais- 
vietis giliai įsisąmonintų. Nuo to priklausys visa laik
raščio ateitis ir gerovė.

Trumpai ir drūtai pasakius, Laisvei reikalinga greita 
finansinė parama.

Aišku, kad dar tūlą laiką dienraštis galės išeiti tiktai 
keturių puslapių. Korespondentus ir bendradarbius pra
šome kantrybės. Jūsų korespondencijos ir straipsniai
laukia savo eilės. Su laiku tilps visi, kurie tinkami spau- i 
dai ir bus nepavėlavę. Nesustokite rašinėję tik todėl, kad 
susidarė tokia laikina padėtis.

“RAKTAS” “Duokite man milioną 
lietuvių, išrikiuokite tą mi

ll ioną! Kokia jėga gali ji 
’nugalėti?!”(Feljetonas)

Mes gyvename aukščiau-1 
šiame ir tobuliausiame ei- , 
vilizacijos laikotarpyje. Pas 
mus viskas užrakinta ir 
raktas, tas nedidelis gele
žies gabalėlis, lošia neapsak

omai svarbų vaidmenį. Ži
noma, yra išimčių, ne visi 
rakto vaidmenį įvertina. Y- 
ra privilegijuotų žmonių, 
kuriems raktas nelošia jo- 

.kios rolės. Jie ir be rakto 
kur nori, ten įeina, ką nol’i, 
tą ir pasiima. Bet juk vi-, 
siems taip ir negalima pa-' 
sielgti. Daleiskime, tavo labai gera nuotaika, 
nuosaya stuba užrakinta ir išsireiškė, kad laikraščių 
tu raktų neturi, tuomet redaktoriai tuojau griebsis 
sveikas dingęs — į stubą darbo, milioną lietuvių iš- 
neįeisi, nors visi žino, kad rikiuos ir paves 
tai tavo, o ne keno kito stu- “Draugo 
ba.> ■/

Nežinau, ar pragaro var- nuolyno gaus 
tai užrakinti, bet veikiau
siai ir- tįn viskas po raktu, 
nes kitaip visos dūšios, vel
niūkščių sugaudytos, išbė
giotų, išsiblaškytų po rais
tus, pelkes, dideles girias ir 
paskui gyviesiems neduotų 
ramybės, naktimis rėkautų, 
kaip pempės. Bet dangaus 
karalystės vartai tikrai už
rakinti ir šventas Petras 
laiko prie juostos prisirišęs 
raktą. x _ .

Bet kad valstybes būtų plūsti, 
užsitvėrę ir vartus laikytų v - . x 9 - e • G uIhvTrAci77užrakinę, tai dar niekur ne 
teko išgirsti. Teisybė, spau-. , . , -, - , . ,
la rašo, būk Sovietų Są- atojninę bombą tai buvęs
ingoj esanti kokia ten ge- 
žinė uždanga, vienok iki T . , . . .
ii dar niekas nepasakė, _
d prie tos uždangos yra 
/na, o prie spynos, 
antama, turi būti ir

dę tokią linksmą naujieną, 
pradėjo katutes ploti, kuni
gai supuolė jį laiminti, Va- 
sys specialę maldą sukalbė
jo ir pareiškė, kad jau nuo 
šios dienos Lietuvą skaito
me išvaduotą iš komunistų 
namų nevalios. Nes jeigu 
raktas Bielinio rankose, tai 
vartai Lietuvon bus atida
ryti ir komunistai iš ten iš
vyti.

“Kongresas” užsibaigė
Visi

Bieliniui. 
” redaktorius Ši

mutis pareiškė, kad iš vie- 
i tris seseles; 

“Keleivio” redaktorius pa
sakė, kad galės Maikį su 
Tėvu pasiųsti ir Joną Didį
jį, kaipo korespondentą, ku
ris aprašys atidarymą Lie
tuvos vartų ir išgalabmimą 
komunistų; Tysliava /pasa
kė, kad jis pats nori (vykti 
ir ten medžiagos pcįzijai 
gauti; Grigaitis pareiškė, 
kad jis jau užtektinai išsi
eikvojęs ir daugiau negalįs 

Ipagelbsti, kaip tik komu- 
ir Trumano 

‘; Rast-enis, 
"Dirvos” redaktorius, pa
reiškė, kad jeigu kas gautų

SU- 
rak-

Kuomet New Yorke 
• lietuvių “visuotinas

“Dirvos” redaktorius Kar
pius sutiktų vykti ir visus 

i iš
taškyti, nes jis jau pir
miau rengėsi su Maskva ap
sidirbti, tik atomines bom- 

.:bos ’ negavo; “Amerikos” 
J redaktorius nosį nusišnypš

tė, pakaušį pasikasė ir pa
sakė, kad ir taip jau mažai 
skaitytojų turįs, o jeigu dar 
pradės juos mobilizuoti, tai 
ir pats duonos kąsnio netu
rės; “Lietuvių Žinių” 
daktorius persižegnojo

įvy- 
kon-

nelyginant visuoti- 
is tvanas, nes jame susi- 
.aišė socialistai, laisvama- 
iai, tautininkai, katalikai 
• kiti “ikai”, kaip kokiame 
umble ir visi vienas į kitą . , _
xpo panašūs, tai socialistas nieko neatsake. 
Cipras Bielinis pareiškė,! Kaip matote, darbas jau 
ad jis turi raktą nuo, Lie- pradėtas, rikiuotėje stovi 
ivos vartų. Jis, bėgdamas trys seselės, Maikis su Tė- 

Liettfvos Smetonos pra- Vu, Jonas Didysis ir Tyslia- 
ntais takais, spėjęs pa- va. Bielinis laiko aukštyn 
robti raktą. Ir dabar e- iškėlęs raktą, kaipo kardą 

Lietuvos galva ne laši- ir laukia, kada bus darbas 
skutėjas Krupavičius, užbaigtas. Kaip tik milioni- 

Lozoraitis ir *ne Paršai- nis lietuvis atsistos rikiuo- 
bet jis — Bielinis. Pra-tėn, pasigirs

marš! ir visi patrauks Lie-

re- 
ir

balsas —
s apie tai, sušuko:

VALSTIEČIAI KALBA Į VALSTIEČIUS
Vilniaus Tiesa išspausdino ilgą, nepaprastai įdomų 

Lietuvos Marijampolės apskrities Liudvinavo vals
čiaus valstiečių laišką į tos pačios apskrities Igliškėlių 
valsčiaus valstiečius. Laiškas parodo, kaip patys Lietu
vos valstiečiai vieni kitus ragina ir agituoja organizuo
tis į kolektyvinius ūkius. Jis sumuša Amerikoje Lietuvos 
priešų!tvirtinimus, kad būk tarybine vyriausybe varu 
■ erčiauti valstiečius stoti Į kolektyvus. Valstiečiai, jau 
susibūrę į kolektyvus, savo patyrimais ir pavyzdžiais 
veikia tebesvyruojančius ir ant pavienių mažų ūkių tebe- 
dairstančius valstiečius. . r • •

šį nepaprastą laišką pasirašo “Sudones” kolūkio pirmi- 
linkas B. Avulis, “Naujosios vagos” kolūkio pirmininkas 

T. Marcinkevičius, “Gegužes Pirmosios” kolūkio pirmi
ninkas A. Majauskas, “Naujosios vagos” kolūkio karvių 
melžėja M. Paplauskiene ir “Artojo” kolūkio pirminin
kas J. Apolskis. čia patiekiame skaitytojams įdomesnes 
■io laiško vietas.

Draugai, Igliškėlių valsčiaus 
valstiečiai, mos nutarėme pa
rašyti Jums laišką. Juk daug 
bendroMūri mūsų valsčių pra

šilsi jungė- 
pąsiekęme 
o Jūs vis 

To-

eitis. Dabar mos 
me į kolūkius ir 
puikiu laimėjimu, 
dar n e a ps i s pro n d ž i a t o.
del ir nutarėme parašyti jums

Mes prisimename praeitį, 
pirmuosius mūsų kovos žings
nius už tarybų valdžią, kuri 
ir įgalimo mus dabar, kolūki
nėje santvarkoje, siekti sau 
laimės ir gerovės.

Dar 1918 metais mes, Ta
rybų Rusijos darbo\žmonių 
kovos įkvėpti, įkūrėme savo 
valsčiuje tarybų valdžią, su
kūrėme valsčiaus tarybą, o 
taip pat tarybas bei jų pa
grindinį ramstį — kaimo var
guomenės komitetus. Pradė
jome dalinti dvarininkų ir 
buožių žemes kaimo beže
miams ir kumečiams. Pradė- 

| jome organizuoti liaudies švie
timą, kūrėme savo kaimo kul- • ‘ itūros židiniuš-skaityklas. Toksi 
varguomenės komitetas buvo 
įkurtas Liucinavo dvare, šiam 
komitetui vadovavo 
mūsų tarpe esantis J. Apols
kis.

ir dabar

Varguomenes komitetai 
buvo įkurti ir visoje 
mūsų’ valsčiaus 
mot kartu su 
savo valsčiuje 
valdžią, kartu 
su ginklų 
nuo buožių savi) laimėjimus. 
Tačiau Lietuvos buržuazija, 
vokiškųjų imperialistų pade
dama, užsmaugė jauną tarybų 
valdžią, sudaužė mūsų 
jimus. Tiek jūsų, tiek 
su valsčiuje geriausieji 
darbo žmonių gynėjai 
žiauriai nukankinti. • Krikde
mai, besidangstydami demo
kratijos kauke, šaudė ir gyvus 
po ledu kišo geriausius liau
dies kovotojus. Vien Liudvina
ve po Šešupės ledu buvo pa
kišta keliolika gyvų žmonių. 
Mes šiandien su pagarba len
kiame galvas žuvusių 
kovos draugų Kvedaro, 
rausko, Gavėno, Zonelio 
tų šviesiam atminimui.

Prasidėjo
i metai. Buožės išdraskė mūsų 
skaityklas, galutinai sudaužė 
žemės ūkio profsąjungas. Ta
čiau ne taip buvo lengva buo
žėms nuslopinti kaimo darbo I 
žmonių revoliucines nuotaikas.

i Buožės pradėjo organizuoti 
steigiamąjį seimą. Tačiau 
kam tame seime buvo atsto
vaujama, mes labai gerai 
prisimename, štai iš 
valsčiaus 
buožės 

’stambaus 
savininko 
Šmulkštį.
sus jis ten 
seime 1921 
svarstomas 
klausimas, 
kia paaukoti dalį dvarininkų 
žemės, kad apsaugotume vi
sas likusias ją žemes nuo vals
tiečių, kumečių ir kitų gaiva
lų, pasiduodančių bolševikų 
įtakai”, šie jo! žodžiai aiškiai 
pasako apie buržuazinės že
mės reformos tikrąją paskirtį. 
Mes gerai atsimename tos že
mes reformos pasekmes. Dva-

eilėje j e
Tuo- 

ir jūs
kaimų.
mumis
kūrete tarybų
su jumis mes 

rankose gynėme

rų galulaukės^ ir kimsynuose, 
be pinigo, be jokio gyvulio ir 
padargo ir dar slegiami ne
pakeliamos išperkamų jų ir že
mės mokesčių bastos, pradėjo 
kurtis nauji ūkeliai. ]pet pa
laipsniui per žemės banką 
iie vėl grįžo į dvarininkų ran
kas, kilo nauji stambūs buo
žiniai ūkiai. Per eilę metų 
prakaitu laistyta žemė vėl 
tapo dvarininko arba buožės 
nuosavybe. Kaimo darbo žmo
gus liko be jokios teisės. Bent 
mažiausio protesto pareiški
mas prieš buožių savivaliavi
mą buvo slopinamas didžiau
siu teroru. Visi prisimename 
Kalvarijos valsčiaus buožes 
sūnų kun. Krupavičių. Tai jis, 
būdamas tuometiniu krikdė- 
mų žemes ūkio ministru, 
stambiųjų buožių susirinki
me, Marijampolėje, užtikrino 
juos: “Mes neleisime, kad 
kaimo vargingieji valstiečiai į žažemiui. 
ir kumečiai galėtų organi
zuotis ir i 
cijas priešintis jūsų valiai.” 
Tuomet buvo galutinai

i daužytos visos 
kultūrinės kaimo 
darbo žmonių

^Ypatingai pablogėjo 
sų gyvenimas po 
1926 m. perversmo.

pradėjo dygti tautinin- 
šulų ūkiai, žemės ban- 

teikč jiems visokiau- 
premijas, pašalpas, ku
bu vo išspaudžiamos iš 

Valsčiuje visus reika-

laime- 
ir mū- 
kaimo

• buvo

mūsų 
žeb- 

ir ki-

protesto balsą prieš smetoninį 
režimą, ir mes stojome į šią 
kovą. Mums malonu prisimin
ti, kad ir Jūs tada buvote 
aktyvūs kovotojai už šį reika- 
hį. Smetoniniai fašistai krau
ni numalšino mūsų protesto 
balsą. Daug jūsų ir mūsų 
valsčiaus darbo valstiečiu 
atsidūrė kalėjimuose ir kon- 
1 e n tr a c i j o s stovy k 1 os e.

Mes visą laiką tikėjome, 
kad vistiek iškovosime sau 
^isvę. Ir štai prašvito mums 
laisvės dienos. ’ Tačiau vokiš
koji okupacija nutraukė mū
sų kūrybinį darbą. Prasidėjo 
nežabotas buožių savivaliavi
mas. Jūs gerai prisimenate, 
kokias valstiečių skerdynes 
surengė buožes Montvilai, 
gestapininkas Dženkaitis ir 
kiti, Liudvinavo valsčiaus Pa
dovinio kaime. Ir jūsų valsčiu
je pilna buožinio teroro aukų 
kapų. Tačiau ir tuomet mes 
nenuleidome rankų. Geriausi 
jūsų ir mūsų valsčių žmo
nės išėjo į partizanus. Mes su 
n a s i d i d ž i a v i m u p r i s i m i n a m e 
liaudies keršytojų Bubnio, Ka
zakevičiaus, Naujalio ir kitų 
vardus.

J ŠVIESIĄ ATEITį
Mes kasdien tikėjome savo 

pergale. Remdami partiza
nus stengėmės, kad ji greičiąu 
būtų iškovota. Ir pergalė atė
jo. Kartu su vokiečiais, bijo
dami pelnytos bausmės, pabė
go ir daugumas vokiečių tar
nų. šimtai buvusių bežemių 
gavo žemės. Pridėjo tarybų 
valdžia jos ir kiekvienam ma- 

Prasidėjo naujas, 
laisvas gyvenimas. Tarybų 

i vienu.

žvelgiame pirmuosius rezulta
tus, ir jau pirmieji motai da
vė aiškiai suprasti, kad tik 
kolūkyje galima pasiekti savo 
įsmeniškos gerovės. Jūs gera’ 
žinote, kad mūsų valsčiuje 
buvo daugiau kaip 1.000 h; 
'’ondinpą nedirbamos žemės 
žį pavasarį visi kolūkiai pasis 
kirstė šią žemę ir dalį jos jai 
užsėjo. Čia mums daug pade 
jo Marijampolės MTS. ’ šeš’ 
*raktoriai padėjo mums atlik
ti pavasario sėją. Traktoria’ 
dirbo mūsų laukuose ir vasa
ra, ruošdami’ žiemkenčiams 
dirvą. Taip mes šiemet jau 
galutinai savd valsčiuje likvi
davome fondinę žemę — ke
lių mętų plėšiniai tapo puikia 
dirbama žeme. Jau pavasarį 
buvo apsėta daugiau kaip 300 
ha fondinės žemės. Štai “Ar
tojo” kolūkis viršum plano 
pasėjo pavasarį daugiau 20 
ha, “Naujoji vaga” — apie 
30 ha, pemkžus plotus fondi
nės žemės apsėjo ir kiti kolū
kiai.

Mos 
visaip 
giasi

nuėmė tik nuo 56 ha žiemken
čius, o šiemet pasėjo daugiau 
kam 80 ha. Ir taip kiekvie
name kolūkyje.

žinome, kad buožės 
šmeižia kolūkius, sten- 
trukdyti valstiečiams 

apsispręsti stoti į juos. Jie
kalba, kad traktoriais dirbant 
nukrinta žemės derlingumas. 
Tai vien tik šmeižtas. Argi 
mos neprisimenamo, k a d 
stambieji buožės stengėsi savo 
laiku įsigyti traktorius. Da
bar, kada jiems išmuštas iš po 
kojų pagrindas mus išnaudo
ti, tai šmeižtais stengiasi sut
rukdyti mums
gyventi, štai prie pat 
valsčiaus, 
yra mūsų valsčiaus 
“Aušra.

pasiturinčiai 
jūsų 

Padovinio kaime, 
kolūkis

Jame dirbo trakto-VlgaUl' | ...............................—

per savo organiza- valdžia nep/iliko mūsų t..................
Ji dar 1940-1941 metais nub-ir^un}L ir .Idgu netikite, aplan-
raukė visas žemės bankui sko- kykitesu

po! it i nes ir 
ir miesto 

organizacijos.
mu- 

fašistinio 
Valsčiū-

šulas, 
40 ha 

Radzevičius. Kūlokų 
Bekam-

kas 
sias 
rios 
mūsų,
lūs pradėjo tvarkyti buožės, 
štai .valsčiaus viršaičiu buvo 
pastatytas tautininkų 
Ąžuolyno apylinkės 
buožė
kaimo 50 ha buožė 
pis, šilovoto kaimo 80 ha buo
žė Grincevičius, 40 ha buožė 
Balyta tada sudarė valsčiaus 
“tarybą.” Tai jie savo pink
lėmis nuo žemės nuvarė de
šimtis valstiečių. Vien tik 1932 
metais iš varžytinių buvo par-' 
duota 15 ūkių: Antano Sviri- 
no 14 ha ūkis, Vinco Pakruo- 
pio 12 ha ūkis, Alberto Ra
džiūno 10 ha ūkis, Brikevi- 
čiaus 11 ha ūkis ir daugelis

Kada nepakeliamos mokes-

las, o dabar naujakuriai gavo 
karves, pirklius, daug žemės 
ūkio padargų. Tačiau mes įsi-! 
tikinome, kad 
valstiečio ūkis
ūkis; jame nepritaikysi tech-* 
nikoš, neįvesi tinkamos sėjo
mainos. Dauguma mūsų vals
čiaus pažangiųjų valstiečių su

* džiaugsmu sutiko LKP (b) CK 
ir LTSR Ministrų Tarybos nu
tarimą “Dėl kolektyvinių ūkių 
organizavimo respublikoje.’ 
Jau anksčiau mes daug buvo 
me girdėję apie 
respublikų kolūkių 
mus.
mums papasakodavo ir 
Tarybų Lietuvos pirmųjų 
kių laimėjimus.

I Pirmasis už kolūkių 
ivarką

GYVENSIME DAR GERIAUf
J r šiemet mes jau gyvena

me daug geriau, negu praėju- 
ais metais. O ką ir bepaly- 
;nti smetoninius laikus. Mes 

’abar, tik pasiėmę avansą <iž 
arbadienius, jnu turime daug, 

’augiau javų, negu tada jų 
arėdavome visk:* iškūlę. Dau-1 
-nlis iš .iūsu, draugai igb’škė- 
;ečiai, pažįstate Padovinicp 
ainio valstietį Doną Dembins^* 

Va, dabar “Aušros” kolūkie-, f 
‘i. Tai' darbštus žmogus. Jis' 
Miksčiau valdė 12 ha čemės. 
Nuo jos jis prikaldavo apie 2j 
*• rugiu ir apie 1,5 t vas.aro-, 
;aus. Tai ir buvo viskas. 
tik mokesčiams apmokėti jis 
♦urėdavo parduoti apie 80G 
kg. javų. O kur padargų pa
taisymas ir visi kitokie reika
lai. Dębar jis kolūkio gram 
dininkas ir dirba sąžiningai. 
Ligi rugpiūčio 15 dienos jis 
su savo šeima išdirbo 385 dar
badienius ir pasidalinant avan- 
są už juos jis gavo 12 cent] 
neriu rugių ir 7,5 centnerio 
kviečių. Tai čia ijk avansas 
no 5 kg. už darbadienį, o 
“Aušros” kolūkyje, manome, 
už «darbadienį išeis netoli 10 1 
kg. javų? Be to, ligi galo me- | 
Hi Dembinskas išdirbs dar ne- / 
maža darbadienių, Tame ko
lūkyje panašius kiekius javų 
gavo Mickuvienė ir kiti nariai, i 
ir gale metų pasidalins už f 

V a r b a d i e n i u s pinigus.
“Aušros” kolūkis nėra’ 

vienintelis, kuriame po tieki 
grūdų avansų gavo nariai! 
“Artojo” fartelės narys Baja-I 
nauskas su šeima gavo 16 
centneriu grūdų; tik centne
riu mažiau grūdų gavo šioą, 
artelės narys šalaševičius. 
Mes galėtume išvardinti de
šimtis tokių valstiečiu iš įvai
rių valsčiaus kolūkių, kurie 
gavo daugiau kaip 1,5 t grū-y 
du* avanso. Galutinai padarius 
metinę apyskaitą, mūsų vals.- 
čiaus kplūkiečiai gaus po dar, 
kita tiek, o kituose kolūkiuos^ 

: ir daugiau javų, šiemet jau 
mos stengiamės, kad mūsų ko
lūkiai dar daugiau sutvirtėtų,’ 
nes, tvirtindami kolūkius, tu<^ 
pačiu keliame ir savo gerovę. 
Daug dėmesio mes skiriame 
visu om en in ei gyvu 1 in inkystei. 
išvystyti. a.

Vieh šiais metais mūsų vals
čiuje smarkiai padidėjo gyvu* 
lių skaičius. Stambių raguočio) 
skaičius padidėjo 169 vieno! 
tais, avių — 136 vienetai.^, 
o kiaulių turime daugiau, ne • 
gtf pernai — net 216. Tik kc - 
1 ūkiuose mes galėjime taip 
greitai padėti tvirtds pamatus 
gyvulininkystei toliau plėšt. 
Jau visuose kolūkiuose sukū
rėme stambiųjų raguočių 
ir kiaulių fermas, o dau
gumas jų turi dar 
i r paukščių fermas.

‘ > mus — pamatysite,
kokį derlių gavo jie šiemet. 
Rugių jie prikūlė iš ha po 18

- j. Į cnt., miežių—po 17 cnt. kvie- 
indiyidualus “ B° 18 cnt 

yra atsilikęs j kviečių 
............'ne tie 

kuriais
gyvendami atskirai, o dvigubi, 
kolūkiniai centneriai — po 
100 kg. Ar jūs savo sklypo-; 
liuose gavote tokį derlių?

Jūs aiškiai matote, kad mes 
jus visur aplenkiame, štai pa
vasarį mes pirmiau užsėjome 
savo laukus, daug greičiau 
užbaigėme derliaus nuėmimo 
darbus ir jau seniai užbaigė
me privalomuosius pristaty
mus. žinoma, mes juos būtu
me užbaigę ir dar anksčiau, 
bet mums trukdė paskiri vals
tiečiai, uždelsę grūdų paruo
šas. Visi kolūkiai valstybei 
pristatė po 2—2,5 t grūdų ir 
viršum plano. Tik į kolūkius 

galėjome šie-

vasarinių
— po 16 cnt. Bet čia 
centneriai po 50 kg., 

mes skaičiuodavome

broliškųjų 
laimėji- 

Valsčiaus ' komunistai 
apie 

kol li

sant- 
pasisakė J. Apolskis, 

dalyvis kovų už tarybų val
džią 1918-1919 m. m. šių me
tų pradžioje buvo įkurtas mū
sų valsčiuje pirmas kolūkis j susibūrę, mes 
“Artojas,” kurio pirmininku met taipf greit užbaigti grūdų 
ir išrinktas šio- kolūkio orga-1 paruošas! Jūsų valsčius dar 
nizatorius valstietis Apolskis.' dabar metinį grūdų paruošų 
Tuojau susiorganizavo į l^blū- planą teįvykdęs vos 70%. 
kius ir kitų apylinkių darbo j Tas pats ir su žiemkenčių sė- 
valstiečiai. Dabar mūsų vals-ija. Jūs dar tik sėjate, o mūsų 
čiuje iš viso yra 19 kolūkių ir kolūkiai jau užbaigė sėją ir

juodos reakcijos i Čių ir skurdo naštos slegiami iš bendro 835 ūkių skaičiaus . daugumoje jų gražiai kalasi
Suvalkijos valstiečiai pakelė i 750 susijungė į arteles.

mes
štai iš mūsų 

į steigiamąjį seimą 
išrinko Tarasiškių 

buožės ir malūno 
sūnų kun. Leoną 

Aišku, kieno intere- 
gynė. ,štai šiame 
metais, kada buvo 

žemės refdrmos 
jis pasakė: “Rei-

tuvon. Aš gi pasakau: 
‘Laimingos keliohės!” ■ 

^venčioniskis.

Visašališkasis tarpininkavimo ir taikymo direktorius 
Cyrus Ching pasitaria su prezidento padėjėju John 
Steelman apie tai, ką darys ateityje su mainieriais, 
nenorinčiais nusilenkti anglies baronams, ryžtingai gi
nančiais unijų ir savo reikalus. Iš mainierių iždo Tru- 
mano valdininkai ką tik išlupo pabaudomi $1,420,000.

ir ? ' > : .><!

rugių želmuo. Jūs gerai žino
te, kad labai svarbu nesuvė
linti žiemkenčių sėjos. Be to, 
mes pase j ome į gerai įdirbta 
ir gerai patręštą žemę. Kiek 
vienas mūsų kolūkis dar i; 
anksto gerai apsirūpino mine
ralinėmis trąšomis. Štai “Auš
ros” kolūkis šiemet žiemken 
čiams išbėrė 20 t superioirpa 
vasario tręšimui jau -turį 
salietros, “Artojas” — 
superio. Mūsų valsčiuje 
nei vieno kolūkio, kuris 
sėjęs be mineralinių trąšų ii 
mėšlo. Taip pat mes jau" pra 
dedame sėti veislinę sėkla 
“Naujosios vagos” kolūkis šie 
met iš Dotnuvos selekcijos 
stoties pąrsisiuntė 1.100 kg 
veislinės elitinės rugių sėklos 
sėklinius sklypus užsėjo ir vi
si kiti kolūkiai. Jau šiemet ru
denį mes žymiai praplosime 
žiemkenčių plotus. “Aušros” 
kolūkis nuėmė žiemkenčius 
nuo 72 ha, o šiemet buvo užsi 
planavęs pasėti 82 ha, bet ap 
sėjo daugiau kaip 100 ha. Ko 
lūkis “Sūdonė^ vietoj šiemet 
nuimtų 38 ha žiemkenčių pa 
.ėjo 55 ha, “Naujoji vaga”

8,5 i 
18 ; 
nėrė 
būti1

avių 
Jūs 

galite i pasakyti, kad tai vi
suomeniniai gyvuliai. Bet kam 
gi iš visuomeninės gyvulinin
kystės eina pelnas, jeigu ne 
mums, kolūkių nariams? Štai 
'‘Naujosios vagos” kolūkis tu- 
•i 19 melžiamų karvių ir 16 
•aguoČių prieauglio. Jis kiek
vieną mėnesį iš fermos gauna 
igi 4.000 rb. pelno, “Artojo” 

kolūkis iš karvių fermos gauna 
ligi 2.000 rb. pelno. Dalis šių 
uinigų eina nariams už dar
badienius. Kolektyviniuose 
ūkiuose mos siekiame, kad vi- 
•i nariaį turėtų karves. Dabar 
>as' mus tik 2% kolūkiečių 
ieturi karvių, bet ligi galo 
metų padėsime ir jiems įsigy- 
H karves. Tik bendrai dirbda
mi, panaudodami techniką ir 
niešakinės tarybinės agro- 

‘echnikos laimėjimus, kelda
mi laukų derlingumą, plėsda
mi gyvulininkystę, ateinančiais 
metais pasieksime dar dides- 
>ių laimėjimų.

Kolektyviniuose ūkiuose pa- 
idarė dirbti daug lengviau ir 

smagiau, nes vis daugiau dar- 
•>e pritaikome mašinas. Jos 
ntaupo mums daug laiko ir 
engvina darbą, štai kodėl 

mes jus visuomet aplenkiame 
(Tąsa 3-čiame pusi.)

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — ŠeštacL, Sausio 7t 1950



Frederikas Šopenas a-moll, d-moll ir etiudą

100-tiiįų metinių nūn jo mirties proga) 
(/emtdtfsis lenku kompozitorius Fre- 

deri ka^ Šopenas (Chopin), nežiūrint, kad 
jis betvik apsiribojo kūryba vienam in
stil inientui — fortepionui ir kure tik ne
dideles apimties kūrinius, vis dėlto uži
ma' ypatingą vietą tarp stambiausiųjų 
four nozitoriu — Mocarto, Bethoveno, 
Glinkos, Čaikovskio ir kt., kurie rašė di
deli' > maštabo veikalus — simfonijas, 
operas. Jis mokėjo pasakvti mažame vei
ka!' daug, išreikšti didelį ir gilų turinį 

tiosc pagal apimti muzikinėse formo
se, • i.- fortepiono jis sugebėjo iššaukti 
tul i ir tingų spalvų derini, kad, rodėsi, 
pa) '‘ii visą orkestrą, išlaikydamas ta
rp, , j į įerinio instrumento specifika.

73
V ra inoma, kad plačiose klausytojų 

ma. es- didesniu populiarumu naudojasi 
vok. dice muzika: gyvas žmogiškojo bal
so a Įsa . iinas ir ryšys su žodžiais muziką 
daro tiesioginiai suprantamesnę, stip
riau ve ikiančią į žmogaus psichiką. Ir 
Šopembs, nors jis nerašo Valinių kūri
nių, r i rodė viena* populiariausių 
konipozi torių. Fo’ gtvu j*s suteikė ne 
tik orkestro savybes, bet ir žmogiškojo 
halso savybes. Daugelis Šopeno kūrinių 
tokiu melodingi, kad norisi juos tiesiog 
dainuoti, ir iš tikrųjų jie neretai dai
ri ojami koncertuose. Šopenas — kaip 
Si vo muzikine kalba ir_ bendru kūrinių 
koloritu, taip ir pagrindiniais jų vaizdais 
ir idėjomis — yra giliai tautinis kompo- . 
zitorius, ’ tampriai susieta
su jo tautos ^.ėtaaceriu, mintimis, šit jo 
tėvynes istoriniu akiniu.

c-molL
Lyrizmas, ir guvus grakštumas cha

rakteringas bruožas visai Šopeno kūry
bai. Po revoliucinių įvykių Paryžiuje, 
Šopenas išvyksta į Londoną. 1848-49 me-; 
tais visai ligotas jis grįžta į Paryžių. Iš 
ligos Šopenas nebesikėlė. Mirė jis 1849j 
metais spalio 17 d. Šopeno širdis, jo pa
ties prašymu, buvo ]^ryežta į Varšuvą.

Šopeno kūryboje svarbią vietą užima 
.šokių žanrai: mazurkos, polonezai, val
sai. Mazurkų Šopenas parašė daugiau 
kaip penkiasdešimt. Kaip tik čia dau
giausia ir pasiręiškia Šopeno kūrybos ry
šys sų liaudies muzika.

Polonezų Šopenas parašė šešis (ne
skaitant polonezo — fantazijos ir puikio
jo polonezo su įžanginiu Andante). Šo
peno polonezai turi triumfalinį charak- 

ir); tragiški, gedulingi v polonezai 
vaizduoją kovas, šventes: (a-Dur,torį, 

vaizduoją sielvartą dėl Lenkijos istorinio 
likimo: (c-moll, fis-moll) ir 1.1. Tarp 
penkiolikos valsų, kai kurie iš jų yra 
didelės koncertines pjesės, pilnos žibesio 
ir ugnies (“Didysis valsas”). Jo etiudai, 
tai ne tik mokyklinės pjesės, pratimai, 
bet giliai individualizuoti meniniai kūri
niai. Be viso kito Šopenas parašė apie 
dvidešimt noktiurnų (čia plačiai pasi
reiškia jo melodinė kantilena.); keturis 
skerco, keturias balades ir t.t. Šopenas— 
genialus melodistas. >Jb melodijos ..išsi
skiria dideliu lankstumu, kartu ir nepa
prastu logiškumu, jog lengvai lenda į 
atmintį. Šopenas sukūrė naują melodijos 

/tipą. Ryškiu novatorium Šopenas buvo ir 
harmonijos srityje. Šopeno harmonija 
pasižymi sudėtingumu ir giliu išieškoji
mu.

metais labai,ir 
įbai suliesėjome.

Valstiečiai Kalba į Valstiečius

Detroit, Mich, j Jersey City, N. J
Į Visus LLD 52 Kp. Narius

Paskutinis pranešimas iš 
mūsų Centro yra, kad visu 
kuopų referendumas kone 
vienbalsiai nubalsavo pakelt 
duokles iki $2 j metus už na
rį

Juozas Kreivėnas smarkiai 
susirgo ir nuėjo į Greenville 
igoninę, Jersey City, N. J„ 

kur pasiduoda operacijai.
Lankymo valandos sekan

čios: dieną nuo 2 iki 4, va
kare nuo 
mžįstami 
ankyti.

Juozas 
nu Kazakevičium iš Newark, 
N. J., turi poilsio 
vardu “Palanga,” 
pajūryje, 19 Port 
Road., Keansburg,

Pranešė Antanas Kazake
vičius. V. ž.

7 iki 8. Draugai ir 
prašomi draugą atDaugelis mūsų kuopos įta

rių jau susimokėjo duokles 
už 1950 metus pagal senąjį 
mokėjimą.

Atkreipiu atydą visų narių, 
kurie sumokėjote pagal seną 
mokestį, — kad nesumaišius 
vėliau, — tai kad visi būtu
mėt susirinkime sausio 15 d. 
ir dadėtumėt tuos nubalsuo
tus dadėjimus — 50c.

Taipgi meldžiu visų narių, 
kurie negaunate “šviesos,” 
priduoti man savo antrašus 
su “zone” numeriu, nes paš
tas grąžina “šviesą” atgal į 
Centrą, jeigu “zone” nume-

! riai nėra teisingi, ir Centras
I dar yra priverstas dubeltavai/pirką, 2 ar daugiau dėžutes Miracle 
sumokėti už jų sugrąžinimą.

Su naujais metais tikiuosi, 
kad visi nariąi susimokėsite 
savo duokles iš pat pradžios 
metų, 
bu

Atminkite, kad aš dir- 
nemokamai.

Fin. Rast. J. Danta.

Kreivėnas, su Anta-

vasarnamį 
kuris yra 

Monmouth

Dovanai Puikus 
Kalendorius

Kiekvienam kostumeriui, kuris

Frederikas Šopenas gimė 1810 metais 
va >ario mėnesio 22 d. Zeliazbvoj Volėj 

’--grafo Q Virbėk dvare — netoli Var- 
šux’z . .... . gimė Frederikas, visa šeima 
pc s.’ *•'< j Varšuva, kur Nikalojus Šo
penas (Frederiko tė^as) gavo prancūzų 
kalfbos mokyto/) Varšuvos licieju- 
je. Muzikiniai šoy*?o gabumai pasireiš
kė dabai anksti. Mu. lioie šeimoje vai
ko gabumai neliko ne, stebėti. Pirmuo
ju Frederiko forteniono mokytoju buvo

.įcu- Živnij, įskiepijęs Šopenui mei-
' V. kams — Bachui, Mocartui. Sep

tynių metų Frederikas Šopenas jau buvo 
Varšuvos salonų nwlimiausias pianistas- 
—koncertantas. Tam laikotarpiui pri
klauso if pirmasis j' vaikiškos patirties 
kompozicija kūrin “Polonezas.” Ne
žiūrint sve• kat*. iu 'o, Šopenas, pa
sižymėjo dicteLu oarK ju u, jis daug dir
bo keldamas savo l.?nr»rą, į išsilavinimą. 
1826 metais jis sė1' znrat baigė Varšu- 
vo liciejų. Pr U s o į Varšuvos 
au :štąją muz nokvkla, į Josifo Eis- 
nerio komnoziejos klasę. To meto Varšu
vos 'muzikinis gyvenimas buvo gana gy
vas. Varšuvoje gastroliavo garsūs vir
tuozai. Ypatingai gilų įspūdi Šopenui 
pafko genialaus italų smuikininko Nik- 
kolb Paganini grojimas.7

Tačiau gilesni Šopeno iannn.,^ ..’Vys
tės dienu muzikiniai įspūdžiai neatkūV - 
mai susiję su lenkų liaudies muzika.

Reikia pažymėti, kad Šopeno, kaip me
nininku, formavimuisi, be grynai muzi
kiniu ism ''•’U, didelę reikšmę turėjo .visa 
Varšuvos zv-tųjų metu visuomeninė kul
tūrinė atmosfera, kada, po-Napoleono 
karo sukrėtimo, Lenkija ruošėsi kovai už 
savo neseniai prarasta nepriklausomybę. 
Leninas rašė, kad tada “Lenkija ypač 
revoliucinga buvo visumoje, ne tiktai 
valstiečiai, bet ir dvarininkija” (“Nacio
nalinis klausimas mūsų programoje.” 
Leninas. Raštų rinkinys, V. t., 340 psl.). 
Ir Šopenas buvo įkvėptas tomis aukšto
mis patriotinėmis nacionalinio išsivada
vimo idėjomis. Didelę įtakų Šopenui tu
rėjo to meto romantinė literatūrą ir poe
zija (Mickevičius, Brodzinskis, Slovac
kis, Zaleskis, Vitvickis ir kt.).

1830 metais Šopenas išvyksta į Vieną. 
Varšuvos laikotarpiu jis parašo stam
bias koncertinio tipo pjeses (fantaziją 
lenkų temomis op. 15, Krakoviak su or
kestru op. 14, Rondo a lia Mazur op. 5). 
Šių pjesių vertė — jų šviežume, gyveni? 
mo energijos pajautime, ryškiai išreikš
tame liaudiškume. Jo variacijos op. 2, 
•Mocarto “Don Žuano” tema iššaukė Šu- 
mano recenzijoje nuostabos šauksmą: 

? /‘Skrybėles šalin, ponai, prieš jus geni- 
/jus”). Savo virtuozišku grojimu Šopenas 

didelę įtaka turėjo Listui, kuris vėliau 
tapo pasauliniu pianistu.

Iš Vienos, per Štutgartąy Šopenas iš
keliavo Paryžiun. Štutgarte Šopeną pa
siekė liūdna žinia apie lenkų sukilimo ne
pasisekimą. Nusivylęs nepasisekimu, jis 
parašo) tris savo genialius kūrinius: du

„ Rusų atlikėiiška (pianistinė) kultūra 
taip pat glaudžiai susijusi su Šopeno kū
ryba. Nepalyginamu Šopeno interpreta
torium buvo Antanas Rubinšteinas, pa
vadinęs Šopeną “fortepiono siela.” Pri
siminkime Rachmaninovo interpretaciją, 
o taip pat tarybinių pianistų interpreta
ciją, ir pasidarys aišku, kad rusų pianiz- 
mo mokykla sukūre naują Šopeno kūri
nių atlikimo stilių — stilių rimtą ir 
griežtą, aukštai poetišką, laisvą nuo sa
kmiško perdėto jausmingumo ir .saldu
mo.

Ypatingą meilę rodo Šopeno kūrybai 
plačiosios mūsų šalies klausytojų mases. 
Šopeno kūryboje auklėja savo skonį ne 
tik muzikai, bet ir milijonai klausytojų.

Karo dienomis Šopenas iš Lenkijos bu
vo atimtas. Atimtas su viskuo, kas len
kų tautai buvo šventa ir brangu. Vokiš
kieji okupantai uždraudė lenkams groti. 
Šopeno mazurkas, polonezus, bet Šopeno 
m’uzika gyveno. Ji skambėjo griuvėsiuo
se, palėpėje, įkvėpdama lenkų tautą lais- ' 
vės kovai. Raudonajai Armijai išlaisvi
nus Lenkiją, Šopenas, Šopeno muzika vėl 
tapo laisva. Šopeno širdis vėl buvo sugrą
žinta j senąją vietą.

V., Kavoliūnas.

Daina
julW vanags

Tiesėsi dirva šilku,
Viršum jos vaiskumas skleidės, 
Kai žengei gimtu lauku, 
Akyse negeso žvaigždės.

Sėjos šventė laukuose 
Naujo ryto žingsniais eina. 
Traktorius jėga drąsią 
Pasirengęs savo dainai.

Liejas, liejas dainelė,
Į šviesiuosius tolius skrenda, 

/ Šaukiančhųpirmyn galia
Skambą jis tartum legenda.

Ežios išartos išvien, 
Džiaugsmo gandą šaliai neša. 
Taip istorijoj šiandien 
Nauja puslapį mes rašom.

Vertė V. VALSIŪNIENĖ.

KAUNAS, spalio 9 d.—- 
Prie Sargėnų plytinės (Kauno 
apskr..) pernai buvo pradėta 
naujo miestelio statyba. Dabar 
užbaigti pirmieji šeši darbinin
kų namai. Tai mūriniai vilos 
tipo pastatai, kiekvienas po 
du butus.

Naujus butus gavo puikios 
kokybės brigados vadovas 
Savickas, darbo žymūnas Bru- 
neckas, motoristas Blaveščiū- 
nas ir kiti plytinės žymūnai.

Šalia kiekvieno namo yra 
žemės sklypas sodui ir daržui.

nuo 2-ro pusi.)
visuose: darbuose. Ir seniems 
jau pasidarė gyventi links
miau, o ką bekalbėti apie mū
sų jaunimą. Visuose mūsų 
kolūki jose yra įsteigti klubai- 
skaityfelos. Juose mes susiren
kame fpaskaityti knygų, mo
kytojai paskaito mums pas->. 
kaitas, o jaunimas mokosi, 

sąvo saviveiklos ratelius.^ 
“Kovo 8-sios” kolūkio

turi 
Štai 
jaunirįas, klubo-skaityklos ve
dėjos į J. Palionytės vadovau
jama^ dažnai suruošia vaka
rus. Neseniai jie viename iš 
tokių vakarų suvaidino rašy
tojo Vlado Audronašos dviejų 
veiksmų . vaidinimą “Netikė
tas susitikimas.” Mokytojos

i BCreišienės padedamas, “Nau
jojo kelio” kolūkio jaunimas 
jau suruošė kelis vakarus ir 
suvaidino jūose kelis vaidini
mėlius iš kolūkiečių gyveni
mo. Jie klubūose-skaityklose 
organizuoja savo chorus, or
kestrus, sporto būrelius. Daž
nai mus aplanko ir Marijam
polės kultūros namų artistai. 
Tai matote, kaimynai, ką mes 
nuveikėme tik per vienus ne
pilnus metus. Mūsų valsčiuje 
jau nerasi nei vieno, kuris 
norėtų grįžti atgal į savo rė
želį, o vis gausėja mūsų kolū
kiečių šeima, ir ligi Spalio 
šventės mes tikimės, nebus 
mūsų valsčiuje nei vieno vals
tiečio, kuris nebūtų kolūkyje.

NEATSILIKITE, KAIMYNAI!
Liudvinavo ir Igliškėlių 

valsčiuose vienoda žemė ir 
maždaug toks pat jos plotas. 
Tačiau jūsų valsčiuje yra tik 
.du tvirti “Naujo rytojaus” ir

Vienybės” kolektyviniai 
įai, o kiti 5 dar tik organi- 

asi, kas sudaro labai ma- 
iolektyvizacijos nuošimtį 

valsčiuje, štai kodėl jūs atsi- 
liekate ir su sėja ir su paruo
šų vykdymu. Ir kaip jūs dir
bate žemę — po vieną atski
rai, pasikinkę po vieną arklį, 
štai, kada mes sėjame eilinė
mis mašinomis, gerai tri
leriu surūšiuota sėkla, jū
sų valsčiuje daugumas 
valstiečių rėčiu sijoja ru
gių sėklą ir tą pačią blogai 
įberia į žemę. Pasigalvokite 
gerai, ar ne laikas ir jums 
stoti į kolūkius ir užbaigti su 
tais rėželiais. Juk matote, kad 
mes ir daugiau gauname iš 
žemės, ir daug kultūringiau 
gyvename. Mes žinome, iš kar
to sunku jums apsispręsti, nes 
ir mūsų valsčiuje buv(jį tokių, 
kurie delsė, bet jau dabar, pa
matę, kaip mes dabar gyve
name, padavė pareiškimus, 
kad priimtume, štai mūsų Ba- 
laikų apylinkėje vidutinis

prikūlė nuo savo sklypo, tuo
jau padavė pareiškimą ir sa
vo kaimynus pasiragino. Taip 
;r jūs laukiate, kaip šie mėsų 
kaimynai. O ką jūs iš to turi
te? Nieko! Tik veltui praleis
tus vienus metus, štai mes, 
kaip sakėme, neturime vals
čiuje dirvonuojančio ha že
mės, o jūsų valsčiuje iš ben
dro 8.818 ha dirbamos žemės 
ploto dar ir dabar dirvonuoja 
1.052 ha. Kolūkių santvarka 
pilnai būtų įgalinusi ir jus 
įdirbti šį visą plotą. Kiek tai 
būtų buvę gauta papildomai 
grūdų ir kiek jie būtų papildę 
jūsų išteklius !

Prisiklausęs buožių paska
lų, į kolūkį dar nestojo jūsų 
valsčiaus Igliaukos apylinkės 
vidutiniokas Karčiaus
kas, Menštrakio apylinkės 
valstietis Galinis, Šventaragio 
apylinkės Paltanavičius, Mar
gavęs apylinkės Valasevičius. 
Jūs, minėti draugai, pasiskai
čiuokite, ar liks 
grūdų, kiek mūsų 
gavo Dembinskas, 
čius, arba “Naujosios vagos' 
kolūkio melžėja M. Paplaus
kienė, vien tik avansu gavusi 
18,5 dvigubo centnerio rugiais 
ir kviečiais.

Mes, Liudvinavo valsčiaus 
kolūkiečiai, norime, kad jūs 
irgi pasektumėte mūsų pavyz- 
džiu — susibartumėte į kolū
kius, nes tik čia jūs, kaip ir 
mes, rasite savo laimę. Juk 
mes esame kaimynai ir nuošir
džiai trokštame, kad jūs gy
ventumėte gerai. Gal jūs ne
norėsite tikėti, ką mes apie sa
ve jums rašėme? Prašome 
tada atvykti pas mus — mię- 
lai mes jums yietose aprody- 
sime viską. Galėsite pasižiū
rėti, kaip mes dirbame, ką 
mes turime namuose. Jūs būsi
te mieli svečiai. Atvažiuodami 
maisto galite nesidėti — mes 
jo turime užtektinai, šiuome- 
čių pyragu pavaišinsime.

Draugai Igliškėliečiai! Ne
gaukite, kurkite kolūkius, at
važiuokite pas mus pasižiūrė-.i. 
Ši kelionė jums padės grei
čiau apsispręsti, pasukti dar
bo valstiečiui vieninteliu tei
singu keliu, išmėgintu milijo
nų...

Kearny, N. J
Juozas Žilionis po ilgos li

gos jau pasveiko ir mano, 
kad gal tuoj aus galės grįžti į 
darbą.

žilioniai turėjo daug nelai
mių, kurios ękaudžiai palietė 
jų ekonominį gyvenimą. Bet 
prisiminus apie Laisvės atnau
jinimą, be jokių išmetinėjimų, 
kaip daugelis daro, užsimokė
jo už visą metą.

Norėtume paremti Laisvės 
persikėlimo išlaidas, sakė ži- 
lionienė, bet šiuo tarpu nega
lime. V. Žilinskas.!

Ointment, lietuviškos išdirbystčs 
vaistu.

Yra 5 rūšių gyduolės, kurios gelb
sti nuo daugybės įvairiu skirtingu 
ligų. Kalendoriuje rasit platesni ap
rašymą apie ligas ir kaip vartoti 
vaistus. Išmintinga ir būtinai rei
kalinga kiekvienoje šeimynoje turė
ti tokiu gyduolių, kaip M. J. Svil- 
pa’s Miracle Ointment. Jų vardai:

No. 1. Nuo dantų gėlimo ir ‘gums’ 
nesveikumo, kaina lik .$1.00

No. 2. Reumatiškų ir įvairiu
skausmų .............................. 1.25

No. 3. Odas
gelbsti 
feet”, 
burnos

No. 4.

įvairių nesveikumu, 
nuo “rash”, "athletes 
"sinus” nosies ir 
nesveikumo ........ 1.25

Nuo*- niežėjimo odos, ar
poison ivy”, "rectum”. 1.25 

No. 5. Mostis nuo "piles”, greitai 
veikia ant "piles”, užsisenė- 
jusių ar naujų, pagelbės be 
pjaustymo, jei dar nėrą iš
sivysčiusios į vėžio ligą. 
Kaina tik ................ 2.50

Su užsakymu siųskit ir money 
order ar čekį. Adresuoki!:

M. ŠVILPA, P. O. Box 78, Sto. A, 
Hartford 6, Conn.

Vietiniai galit ateiti 607 Broad St.. 
Hartford.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

a’u ms tiek 
valsčiuje 
šalaševi-

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LDS 11 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks 8 d. sausio, 10:30 ryte, 
29 Endicott St. Draugai, prašau yį- 
sų dalyvauti, nes su pradžia metų 
prasideda nauji darbai. — Sekr. J. 
M. Lukas. •

WORCESTER, MASS.
ALĘ)LD 155 kuopos susirinkimas 

įvyks sausio 9 dieną, kaip 7:30 .v. v. 
Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott St.

, Malonėkite visos dalyvauti. Yra 
valstietis Vincas Gabrys ilgai daug svarbių reikalų ant šio susirin- 
delsė su-pareiškimu. Jis vis kimo. — A. W. 
žiūrėjo, kaip sekasi jo kaimy
nui “Gegužės Pirmosios” ko
lūkiui. Ir kai pamatė, kad ir 
javai geresni užaugo ir žmo
nės už darbadienius daugiau 
gavo avanso, negu jis\iš viso i

J. J. Kaškiaučhis, M. D, 
530 Summer Ave. 

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-796 ’

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y. 
Tel. EVergreen 8-9770

Matthew A 
BUVUS' 

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

iii

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

i Telefonas TFT F V T Q T O NEVęrgreen 4-9407 I L L L ▼ L O J. V7 11
SHUFFLE BOĄRD

4 CHARLES J. ROMAN

3 puti.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Šeštad., Sausio 7, 1950

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio, valandoj kreipki- 
. tės prie manęs dieną ar 

naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis busite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦f
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Niujorkas -L 
Skersai-Išilgai

Si Laisvės laida yra pirma 
1950 metais. Ji išeina nau
joje vietoje: 110-12 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Perkėlimui Laisvės spaustuvės 
ir įsikūrimui naujoje vietoje 
užėmė daugiau laiko nei bu
vo manyta kad užims. Atsi
prašome skaitytojų, kad per 
virš vieną savaitę negalėjo-’ 
me laikraščio išleisti.

Žmonės didžiai pasigedo 
Laisvės. Telefonu ir laiškais 
jie nuolat klausė: “kodėl ne
išeina Laisvė ?” Mes negalė
jome visiems laiškais pranešti 
neišėjimo priežasties; be to, 
vis manėme, jog gal galėsime 
išleisti laikraštį rytoj. Tik 
negaudami Laisvės, skaityto
jai įvertino, kaip sunku be 
ios gyventi. . .

★

Per Naujus Metus didmies
ty j įvyko daug stambių atsi
tikimų. apie kuriuos mes ne
galėjome rašyti, nes neturėjo
me laikraščio. Visa jų eilė 
taip ir liks neaprašyti.

Mūsų korespondentai, gyve
ną Brooklyne, Manhattane, 
Bronkse ir Queens’eje, prašo
mi teikti mums žinių apie 
įvairius atsitikimus organiza
cinėje dirvoje, taipgi apie sir
gimus, mirimus, vedybas ir 
gimimus. Kuriems nepraktiš
ka pranešti laiškais, paskam
binkite telefonai: Virginia 9- 
1828.

★

K. Zemaitienė-Balovina jau 
5-ta savaitė yra Polyclinic 
Ligoninėje, tarp 8-9 Avė., ant 
50-tos gatvės, New Yorke. Ji 
tapo perkelta į kitą kambarį: 
5-tajame aukšte, Ward C. 
Lankymo valandos: pirmadie
niais, trečiadieniais, penktą
jį ieniais ir sekmadieniais tarp 
2-3 v. p., p., o antradieniais, 
ketvirtadieniais ir šeštadie
niais — tarp 7-8 v. vakaro. 
Nors ligonė sakosi, jog gerė
janti, boU ji vis dar negali nei 
atsisėsti, neigi pavaikščioti.

Lankytojas.
★

Majorai O’Dwyeris, grįžęs 
iš Floridos su jauna žmona, 
priėmė priesaiką ištikimai 
tarnauti didmiesčio žmo
nėms; jis. kaip žinia, pra 
dėjo naują tarnybą, kuriai 
buvo išrinktas lapkričio mė
nesį. šis tarnybos terminas 
tęsis per ketveris metus.

Vito Marcantonio, Ameri
kos Darbo Partijos pirminin
kas. ir kongresmanas, pareiš
kė viešą prieš majorą O’- 
Dvvyerį protestą dėl to, ko
dėl majoras, paskyręs 58 as
menis ; miesto pareigūnais, ne
matė reikalo paskirti nei vie'- 
no negro. Jei norime ryž
tingai kovoti prieš džimkro- 
vizmą, sakė kongresmanas 
Marcantonio, privalome pa
skirti į valdines vietas kiek 
nors iš negrų. '

New York Sun dienraštis, 
išgyvavęs 116 metų, šiomis 
dienomis užsidarė. Jo vardą 
ir prenumeratorių sąrašą nu
pirko New York “World-Te
legram.” Sun buvo republi- 

'Aonų laikraštis, išeidinėjo va
karais, apart sekmadienių. Jo 
spaustuvėje ir redakcijoje 
dirbo išviso arti 1,300 dar
bininkų, kurių milžiniškas 
daugumas dabar pasiliks be
darbiais.

Pirmoji 1950 metų savaitė 
Niūjorke buvo nepaprastai 
šilta ir drėgna. Tuomet, kai 
Niūjorke žmonės galėjo gat
vėse vaikščioti be overkautų, 
tai vidurvakarinėse valstijose 
siautėjo pūgos ir šalčiai Ne
užilgo, spėjama, šalčiai at
lankys ir mūsų miestą.

Lietuvių Liaudies 
Teatro Veikla

Gruodžio 28 d., 1949 m., 
Liberty Auditorium patalpoje, 
Lietuvių Liaudies Teatro ko
lektyvas laike savo metinį su
sirinkimą. Apie 20 narių at
silankė ir padarė gerų tarimų. 
Išklausyta raportai iš vaidin
tų veikalų Brooklyne ir kolo
nijose. Iki šiol buvo vaidin
ta “Mūšų*Gyvenimo žaizdos,” 
“Gieda Gaideliai” ir “Trilypė 
Pora.” Vaidinimai visur bu
vo sėkmingi.

Taip pat šiame susirinkime 
padaryta tarimas Liet. Liau
dies Teatro narystes klausi
mu. Tarimas: Visi Lietuvių 
Liaudies Teatro nariai moka 
metinių duoklių po vieną do
lerį ($1). Ir tūč tuojau veik 
visi nariai užsimokėjo metines 
duokles už 1950 m. Prie to, 
Liaudies Teatrai! įstojo trys 
nauji ir jauni nariai: Frank 
Yakštys, Anna Yakštienė ir 
Amelia Burbaitė. Teatro su
sirinkimas juos širdingai pri
ėmė. Išreikšta pageidavimas, 
Pad ir daugiau reikia gauti 
jaunesnio ir senesnio amžiaus 
narių.

Pasirodė, kad dar yra kvie
timas suvaidinti veikalą “Gie
da Gaideliai” Worcester!© 
lietuviams. Tuo reikalu eina 
susirašinėjimai.

Liaudies Teatras pasisakė 
imti iniciatyvą, kad sykiu su 
kitomis organizacijomis, 1950 
metais būtų suruošta mūsų 
gerbiamam meno - kultūros 
veikėjui ir lėmėjui, Dr. J. J. 
Kaškiaučiui, jo darbu atžymė- 
jimas. D r. J. J. Kaškiaučius 
nėr kelis desėtkus metų yra 
ne tik medikas, bet ir uolus 
menininkas, poetinių ir dra
minių veikalu kūrėjas, švietė
jas ir medžiaginis meninės 
veiklos rėmėjas.

Kalbėta perstatvmas veika
lo “Uždavinys.” Jonui Valen
cia i rekomendavus, minėto 
veikalo perstatymas palikta 
kiek vėlesniam laikui. Veika
lo perstatymas reikalauja 
daug laiko ir išlaidų, o jau 
pusė teatrinio sezono praėjo. 
Todėl nutarta pasirinkti ką 
lengvesnio, greitesnio, sezono 
baigimui.

Eva Mizarienė, kuri atstova
vo Liaudies Teatrą naciona- 
liam LMS suvažiavime, davė 
raportą. Ji žymėjo svarbiau
sius tarimus ir bendrą suva
žiavimo įspūdi. Čia taip pat 
iau buvo iš LMS pranešimas, 
kad ruošiamasi leisti mėnesi
nis Buletinis. Liaudies Tea
tras imsis LMS Buletinį pla
tinti.

Valdybos sąstatas irgi šiek 
tiek pakeista. Apart organi
zacijos valdybos, nutarta rink
ti nuolatinį gastrolių organiza
torių, kaip ir biznio gaspado- 
rių (manager), šio urėdo bus 
pareiga vesti susirašinėiiraai, 
susitarimai su kolonijomis,, 
kur Liaudies Teatro vaidinto
jai turės vykti su veikalais. 
Nutarta palaikyti ir nuolatinė 
repertuaro komisija. Jos par
eiga—parinkti veikalus ir ki
tokią medžiagą, kuri bus nau
dojama repertuare. Liaudies 
Teatras taip pat nutarė palai
kyti savo korespondentą.

J minėtus urėdus ir valdyba 
išrinkta sekami nariai: Pirm. 
Eva Mizarienė, sekret. P. 
Grabauskas, fin. sekret. Aldo
ną Aleknienė, ižd. St. Večkys 
Gastrolių vedimui sekret. St 
Večkys. Repertuaro komis1’ 
ja: A. Rainienė, J. Juška, F 
Yakštys ir V. Bovinas. Išrink 
ta ir korespondentas—V. B

Susirinkimas buvo taikus 
draugiškas. Pasisakyta, kad 
Liaudies Teatro organizacinė 
dalis ir meninė veikla reiki? 
sustiprinti. Iki šiol vedami 
vaidinimai, kurie nepilnai bu
vo Liaudies Teatro priežiūro
je, jau baigėsi. Sekami vai
dinimai turės būt Liaudies Te
atro vedami. Tikimasi ateity
je įtraukti daugiau teatrinių

Iš Laisvės Vajaus 
Niujorko Mieste 

f

Man pavyko aplankyti ne
mažai Laisvės skaitytojų ir 
gauti įvairių įspūdžių.

Senukas Adomas Stankevi
čius,\ gyvenąs iš miestavos pa
šalpos ir senas Laisvės skaity
tojas, pasakoja, kad tūlas jo 
įnamis pagriebė iš jo $65 ir 
dingo. Tai begėdiškas dar
bas ! '■

k
Teko pasivaikščioti po Bau- 

rę, išgarsėjusią tuomi, kad 
ten gyvena “buvusieji žmo
nės.” Baurė yra vienos my
lios ilgumo ir joje yrą 35 
viešbučiai, flophouzės. ’ Apie 
20,000 bedarbių ir gyvenimo 
nuskriaustų gyvena visokiose 
ilophouzėse.

Diena pasitaikė graži, tai 
matėsi gatvėje daug įvairių 
tautų ir rasių žmonių: nuply*- 
šę jie, apžėlę, apdriskę, pur
vini; daug nesveikų, čia daug 
visokių krautuvėlių, kuriose 
pardvainėjami, galimas daik
tas, daugiausiai visokie suvog
ti seni daiktai.

Užėjau į toliau nuo čia 
esantį namą, kur gyvena lie
tuviai. Matyt, tikintieji, šei
mininkė man pasakė, kad ji 
neskaitanti jokių knygų nei 
laikraščių. Girdi: “Aš dar iš 
Lietuvos turiu atsivežusi mal
daknygę, tai ją ir tebeskai
tau.”

Pastebėjau moteriškei, jog 
vieną knygą nuolat skaityti 
atsibosta, tai ji atsakė, jog 
kitokie raštai ir knygos yra 
kitaip parašyti ir man sunku 
juos suprasti, o maldaknygę 
aš gerai išmokusi skaityti, tai 
klaidų nepadarau. . .

Užėjau kiton vieton ir ra
dau seną Laisvės skaitytoją, 
kuris yra vedęs kitatautę mo
terį. Aš su juo pradėjau kal
bėti lietuviškai, o moteris ėmė 
protestuoti, sakydama, jog jo
sios namuos kitaip negalima, 
girdi, kalbėtis, kaip tik an
gliškai . ..

Man teko išgyventi nema
žai Amerikoje metų ir pama
tyti, jog labai mažai yra šei
mų, gražiai sugyvenančių, jei 
tos šeimos susidaro iš dviejų 
tautybių. Tokiame gyvenime 
visuomet bus nesmagumų.

Laisvės vajus šiemet turėtų 
būti vienu mėnesiu pratęstas. 
Reikia tai žinoti, kad, su
retinus Laisvės išleidimą (ne
išeinant pirmadienį), tai ir 
prenumeratorių pasimokė j imo 
laikas prasitęsia, nes skaity
tojai mato tai ant savo adre
sų.

Tiesa, yra ir tokių, kurie 
nepaiso, kol visiškai jų pre
numeratos pasibaigs, — jie 
užsimoką dabar.

Vajininkas.

jėgų ir scenos veikla praplės
ti.

Susirinkime skaityta laiškas 
draminės scenos veterano, J. 
Kačergiaus, kuris tūlą laiką 
buvo nelemtos ligos paguldy
tas lovon. Džiugu buvo gir
dėti, kad mūsų teatro gerbia
mas veteranas jau sveiksta. 
Susirinkimas jam išreiškė lin
kėjimus geros ir greitos svei
katos. Rep.

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. ShaKns
Tel. Virginia 7-4409

Iš Kriaučių Dirbtuvių 
Pirmininkų Mitingo

Gruodžio 29 d. lietuvių 
kriaučių 54-to skyriaus pildo
moji taryba sušaukė nepa
prastą susirinkimą lietuviškų 
dirbtuvių pirmininkų ir komi
sijų, kad bendrai išaiškinus 
priežastį, kodėl neįvyko loka- 
lo 54-to metinis susirinkimas 
gruodžio 14 d., 1949 m.

Po bendro išsikalbėjimo pa
aiškėjo, kad nebuvo galima 
atidaryti susirinkimą, kadangi 
buvo didelė dalis sukviestą į 
susirinkimą neunijistų ir ne
priklausančių 54-tam skyriui. 
Lokalo pirmininkas V. Zavec- 
kas prašė per kelis sykius ne
priklausančius į uniją apleis
ti svetainę. Vietoj apleisti 
svetainę, jie pradėjo kelti 
triukšmą, rėkdami, kad neap
leis svetainės. Tokiu būdu 
pirmininkas neatidarė susirin
kimo ir patsai su visa lokalo 
valdyba apleido svetainę. Lo
kalo valdybai apleidus svetai
nę, Buivydas, Glaveckas, Vai
tukaitis, Montvila patys save 
išrinko į lokalo valdybą. Uni- 
jistai ir neunijistai išrinko 
Vaitukaitį lokalo pirmininku, 
Montvilą sekretorium.
Dirbtuvių Pirmininkai 
Pasmerkia v “Naują Valdybą’

Mes, visų lietuviškų dirb
tuvių pirmininkai su komisijų 
nariais, pasmerkiame lokį 
smurtą, su pagalba neunijis
tų, užgrobti “lokalo valdybą.” 
Pasmerkiame mes visi vien
balsiai ir tą išrinktą “naują 
valdybą,” kurią rinko didelė 
dalis neunijistų. Mes visi 
vienbalsiai reikalaujame Joint 
Boardo valdybos, kad viršuj 
minėti asmenys už tokį smur
tą ir mūsų unijos draskymą 
būtų pašaukti prie tvarkos. 
Dirbtuvių pirmininkai ir ko
misijos ant vietos savo susi
rinkime išsirinko komisiją, 
kuri turės darbuotis ant to
liau už savo uniją ir už uni
jos narių taisykles ir gerbūvį 
unijai, prieš unijos draskyto-| 
jus.

Reikia pasakyti, kad lietu
viškų dirbtuvių pirmininkai ir 
komisijos kovoja už savo uni
ją, kaip už savo motiną. Bet į 
kas pasidarė su tais mūsų bu
vusiais unijos viršininkais, to
kiais, kaip Vaitukaitis, Mont
vila, Buivydas?- Užuot pa
tiems reikalavus, kad neuni
jistai apleistų svetainę, jie 
priėmė kandidatūrą ir neuni
jistų likosi išrinkti “naujon 
valdybom” Pasirodo, kad tie 
minėti asmenys neteko unijos 
narių pasitikejipio. J. S.

PEIST LANE I 
DRUGS, Inc.’

405 So. 4th Street 
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kiidi 
kiam reikmenys, įvairūs daikte 
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph.

EDWIN LAME, Pli. <}.
Tel. EVergreen 7-0238

MATTHEW P. BALLAS
BIELIA OSKAS, LAISNIOOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas Balsam uoto jus)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

Tarp Uetimy
Marcelė Yakštienė, Moterų

Apšvielos Klubo ir Richmond
Hill-East New York organiza
cijų veikli narė, jau bene an
tra savaitė serga. Skauda
moms kojoms pablogėjus, ne
gali iš lovos išeiti. Spėjama, 
jog dar- keletą savaičių turės 
taip pabūti.

★
W i 11 i a ms b u i -g i e t i s Juo z a s 

Kasmočius pirm švenčiu tapo 
užgautas taksiko, tad šven
tes praleido lovoje. Smar
kiai ' aptrankytas. Nėra ži
nios, kaip greit jam pavyks 
nelaimę užmiršti. Jis labai 
pasigedęs Laisvės’. Laikraštis 
ligoniui visuomet didelis prie- 
telius. O dienraštis Laisvė 
neišėjo per keletą dienų 
spaustuvės perkraustymo lai
ku.

'A
Pas ricbmondhillieėius Juo

zą ir Bronę Sukackus šventė
mis viešėjo worcesteriete lie
tuvių darbuotoja Marijona 
Sukackiene., Viešnia sykiu su 
marčia Brone (šalinaite) da
lyvavo organizacijų suruošto
se Naujiesiems Metams sutik
ti iškilmėse Liberty Auditori
joje-

★
Tose pat Naujųjų Melų iš

kilmėse susitikau binglianito- 
nietę darbuotoją M. Kulbis ir 
jos jauną dukrą Jennie su 
dukters ' draugu. Taipgi Bu
vo atvykęs plačiai, žinomasis 
darbuotojas J: Balsys iš Bal- 
timores. Ir buvo svečių net 
js Grand Bąpids ir iš Kana- 
d os.

★
Norisi priminti, jog Liberty 

Auditorijoje įvykusios Naujų 
Metii sutiktuvės buvo sma
giausios (bent man taip atio- 
dė) iš daugelio man matytų 
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Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

‘Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ii’ virtos mė
sos- valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

EGZAMINUOJAMI AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
ARINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. KT. 2-8342 

per eilę paskiausiųjų metų 
didžiajame Brooklyne - New 
Yorke. Didelę didžiumą 
skaitlingos publikos sudarė 
amerikietiškasis lietuvių jau- 
nimas.

Pramogą rengė bendrai li
berty Auditorija, Aido (žio
ras ir LDS 200 (jaunųjų) 
kuopa.

A
lose pat JNaujų Metų iš

kilmėse, beje, suruošta puota 
puotoje. Tai Jurgio ir Uršu
lės Bernotų geri prieteliai su
ruošė jiems 30 metų vedybi
nio gyvenimo sukakties minė
jimą. Kelios dešimtys žmo
nių linksmai vaišinosi ir sve
tingai vaišino kiekvieną pasi
sukusį artyn. ž. R.

Aktorės Llsos Kirk’iūtės 
motina. Mrs. Elsie F. Kirk, 
traukia Lisa valdiškai! teis
man, reikalaudama, kad ji 
duotų kaltintojai pusę savo 
uždarbio. Kuomet Lisa buvo 
jauna ir lankė mokyklas, tai 
motina ją užlaikė ir apmokėjo 
už mokslą ; tuomet duktė pa-

Biznių Atskaitos Del l aksų
Aprokavimai Visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų 

Kederalių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje a: 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėsi 
individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) 
ir korporacijų viduje ir Jauke New Yorko miesto yra eksk- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, kuris 
yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose JungtM- 
jiėsc Valstijose ir Federalėjc valdžioje, ir kuris yra patynęs, 
akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitoje 
šalyse. Tas gal but atlikta per laiškus. Asmeniškai, periJ- 
diniai, pusmetiniai \izitai yra atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur.Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose. į

Malonėkite susirašyti angliškai ar* lietuviškai dėl smul
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jurps 
patarnauti. — Rašykite:

STANLEY P. ZUBAWLCZ (ZUBAV1ČIUS) i 
III Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EVERGREEN 4-3049. ’

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

DID UI GRAND STREET 
Ai UI r O O Ari BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

' DEGTINĖS - VYNAI - ALUS 

television

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI 1

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET, 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174

L1TUAN1CA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frant Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA i^ETUVIV RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS <
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Atdara dieną ir naktį;7 dienas savaitėje

282 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

*A

Dešimtine *ant Muilo
Drg. Geo. Wareson, pįrm 

kartą išsimaudęs po Kul tūr 
nio Centro “showeriais,” tai.

dar 
inti, 
Jam 

kad “shcį>we- 
bes-

jais gėrėjosi, kad tuojau, 
nespėjęs * pilnai atsivėd 
įteikė $10 “ant muilo.” 

ortb
kiti

riams” dar trūksta stam 
nių dalykų, negu muilas—-dar 
reikia nupirkti keletą k 
nų, o ant muilo gal 
sumes po doleriuką, dairiau
siai Laisvės darbininkai.

Už d. Waresono dešin ;nę 
“k on traktuota” d-gė A :lė 
Rainienė nupirkti kortinu:*.

Be kortinų, “slioweriauns” 
reikia kito svarbaus reiknnens 
—anglių vandeniui šildyti.

Taigi, kas pirmas su (flole- 
riuku ant anglių ir muilo‘n

S. VL

žadėjo motinai pusiau dalintis 
uždirbtais - pinigais. D/abar 
Lisa vaidina muzikalinėjin ko
medijoje “Kiss Me, Kate,T na, 
ir ji atsisako, teigia motina, 
pildyti savo pažadą!
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