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, Vincas Andrulis pradėjo 
savo ilgą prakalbų maršrutą.

Kovo 18 dieną jis sakys 
kalbą Rochesteryj, o kovo 20 
—Bostone ir Worcesteryj.

Naujojoje Anglijoje V. An
drulis išbus apie tris savai
tes. Jis ten sakys kalbas ir 
turės pasitarimus su mūsų 
darbuotojais.

Dienraščio XXXL'

KONGRESMANAI NUTARĖ NAIKINT RENDŲ APRIBOJIMĄ
Jau senai Vincas Naujoje 

Anglijoje yra buvęs. Jis ge-
* ras kalbėtojas, o šiandien kal-
* * bėti yra apie ką.

Todėl mitingai reikia gerai 
išgarsinti, kad juo daugiau 
lietuvių (laibo žmonių gautų 
progos išgirsti žymaus mūsų 
veikėjo kalbą.

Gal ir Connecticut valsti
jos lietuvių kolonijos galėtų 
jam prakalbas suruošti?

Brooklyne mes tai padarysi
me, kuomet Andrulis gris iš 
Naujosios Anglijos.

★ ★

Praėjusį sekmadienį dido
kas brooklyniečių būrys klau
sėsi brandžios kalbos, kurią 

q sakė Margareta Krumbein.
Jinai kalbėjo Lietuvių Mo

terų Klubo pietuose, suruoš- 
t tuose Tarptautinei Moterų 

Dienai atžymėti.
Nepersenai M a r g a reta 

Krumbein grįžo iš Europos— 
Vengrijos ir Čechoslovakijos; 
drauge su kitomis amerikietė
mis ji dalyvavo Tarptautinia
me Moterų Kongrese, įvyku
siame Vengrijos sostinėje 
Budapešte.

Margareta pasakė įdomią 
kalbą.

Įdomi man .ji buvo ne tik 
savo turiniu, bet ir forma: 
Margareta •— lietuvių kilmės 
amerikietė, per ilgus metus 
lietuvių judėjime nedalyvau- 

♦ ja, tačiau lietuviškai ji kal
ba taisyklingai, gražiai.

Ji, man rodosi, turėtų daž
niau sakyti kalbas lietuvių 
mitinguose.

★ ★
Teksuose mirė čikagietis 

Antanas Vanagaitis, “Margu
čio” redaktorius. Jis mirė 
nuo širdies ’Smūgio.

Vanagaičio palaikai par
vežti laidoti Čikagon. •

Vanagaitis Amerikon (atvy
ko, berods, prieš virš 25-rius 

ė metus.
Pirmiausiai jis čia pasižy

mėjo vodevilinėmis gastrolė
mis.

Važinėjo jis po lietuvių ko-
* lonijas ir, dažniausiai bažny

tinėse salėse, pateikė žiūro
vams “sudžiazinto meno.”

Vėliau jis Čikagoje įsteigė 
lietuvišką radijo vai atidą ir 
ją palaikė iki savo mirties. 
Ten*pat jis pradėjo leisti ir 
žurnaliuką “Margutį,” paau
kotą neva satyrai.

Vanagaitis — prasilavinęs 
muzikas. Jis sukūrė keletą 
populiarių lietuviškų dainuš
kų, sakyčiau, sudžiazintų dai
nuškų.

Jis buvo gabus biznierius,— 
subūręs aplink save nemažai 
čikagiškių. Radijo valanda

* Vanagaičiui, kaip sako žmo- 
** nes, davė užtenkamai įeigų,

iš kurių jis galėjo lengvai 
verstis.

Kitais žodžiais, Vanagaitis 
Čikagoje buvo patapęs savo
tiška Įstaiga.

★ ★
Bet Vanagaitis nesuprato 

gyvenamojo laiko dvasios: 
jis neturėjo to visuomeninio 
pojūčio, kurį turėjo Mikas Pe
trauskas, kurį, beje, turi žy
mieji Amerikos muzikai.

Vanagaitis, anot L. Prūsei- 
kos, “nenorėjo ar' negalėjo 
suprasti to pamatinio mūsų 
tautos gyvenime fakto, kad 

t* Lietuva pasuko socializmo 
<4 kryptim.”

Tai suprato toki muzikai,

Kongreso Atstovų Rūmas
Leidžia Vietinėm Valdybom
Naikint Rendų Kontrolę
Palieka Atskirom Valstijom ir Miestam Valią Nušluot 
Rendy Kontrolę; Užtikrina Namu Savininkams Pelnus

Washington. — Kongre
so atstovu rūmas nutarė 
tiktai neva palaikyt federa- 
lę rendų kontrolę 15 mėne
sių po kovo 31 d.,' bet iš 
tikrųjų nubalsavo panai
kint šalies valdžios kontro
lę ant gyvenamųjų namų 
rendų. Nes kongresmanai 
261 republikonų ir demok
ratų balsu prieš 153 nu
sprendė, kad atskiros vals
tijos, miestai b.ei apskritys 
gali bet kada pašalint fede
ral} rendų tvarkymą ir pa
naikint ar palaikyt, vietinę 
rendų kontrolę, kaip patiks 
kiekvienos valstijos, miesto 
bei apskrities valdybai.

Kongresmanai, be to, 311 
balsų prieš 4^» užgyrė šio 
sumanymo “pataisymą”, 
kuris reikalauja užtikrinti 
namų savininkams “tinka
mą pelną”. Tai demokrato 
Paulo Browno įneštas pa
taisymas.

Šis Kongreso Atstovų jos valdžia ruošia 
Rūmo nutarimas atidaro 
------------- j-------- :-------------  

Aršus* Indijos Bilius 
Prieš Streikierius

savininkams duris kelti 
rendas su vietinių politikie
rių pagalba.

Kongresmanų nutarimas 
perduotas Senatui, ir su
prantama, jog Senatas už
gims jį.

Prez. Trumanas pradi
niai siūlė 2 metams pratęs
ti rendų kontrolę po kovo 
31 d., kada išsibaigia da
bartinis kontrolės įstaty
mas. Trumaniški demokra
tai nusileido iki lf> mėne
sių pratęsimo.

Trumanas gi atostogavo 
Floridoj; nedarė spaudimo 
kongresmanams, kad išleis
tų tinkamą naują rendų 
kontrolės įstatymą.

Čechoslovakija Teis Du 
Jankius Kaip Šnipus

Praga. — Cechoslovaki- 
teismą 

dviem Amerikos kareiviam 
kaip šnipam. Jiedu buvo 
areštuoti, • kuomet slaptai 
perėjo, per sieną iš Vokie
tijos į čechoslovakija.

MM0KA

Teisėjas Medina ir Vėl Atmete 
Komunistų Reikalavimą Pakeist 
Vienpusiškai ° Parinktą Džiūrę

New York. — Komunistų jo 4 iš šešių sau skirtų pa- 
advokatai reikalavo paša- sipriešinimų. Keturiais pa
imt iš džiūrės du apdraudų 
kompanijų pareigūnus. Jie 
nurodė, jog į tų kompanijų 
turimus apartmentinius na
mus uždrausta p’riirnti neg
rus, ir šios kompanijos taip
gi kursto žmones prieš dar
bo unijas.

Federalis apskrities tei
sėjas Haroldas Medina _,iš 
pradžių buvo piktai atsisa
kęs pavaryt iš džiūrės šių 
kompanijų žmones. Paga- 
liaus, jis nusileido apsigy
nimo advokatų reikalavi
mam ir atšaukė tuodu as
menis iš džjūrės.,

Vienuolikos teisiamųjų 
komunistų vadų advokatai 
sunaudojo 14 iš 15 jiems 
leistų pasipriešinimų - rei
kalavimų pašalint netinka
mus džiūrimanus. Taigi 
jiem lieka jau tik vienas 
toks reikalavimas.

Teisėjas Medina suvarto- pažiūras. •

! sipriešinimais jis pavarė 4 
nepatinkamus jam džiūri- 
manus. Tad jis turi dar 2 
pasipriešinimus.

Medina atmetė komunis
tų advokatų reikalavimą 
duoti jiem daugiau pasi
priešinimų. Jis taipgi atme
tė advokatų atsišaukimą 
paleisti visą džiūrės sąsta
tą, nes šioje džiūrėje dau
guma yra įvairių biznių 
raštininkų - raštininkių ir 
asmenų, kurie tarnavo bei 
tarnauja kaip kompanijų 
pareigūnai.

Dabar džiūrėje yra 9 mo
terys ir 3 vyrai. Astuoni 
asmenys iš to skaičiaus yra 
ar buvo susirišę su biznio 
įstaigomis kaip raštininkai 
bei kiti pareigūnai.

Teisėjas Medina neleido 
apsigynimo advokat a m s 
kvosti politines tų žmonių

Senatorių Komitetas Atmete 
Trumano Bičiulį Wallgrenu

val-
jis

savo

Washington. — Indijos 
ambasadorius Washington 
ne paskelbė, kaip jo 
džia slopins streikus; 
sakė:

Indijos valdžia.įnešė
seimui bilių, kuris uždrau
džia šešiems mėnesiams 
streikus bet kokioje svar
bioje pramonėje. Apie 
streiko užgynimą užteks 
tiktai pranešti valdiniame 
laikraštyje. Jeigu, nepai
sant pranešimo, įvyks strei
kas, tai bus aštriai bau
džiami dalyvaujantieji ja
me darbininkai. ,

Indijos .ambasada paskel
bė tą bilių, tarnaudama A- 
merikos reakcininkams, ku
rie stengiasi išlaikyti prieš-' 
unijinį Tafto-Hartley^ į- 
statymą. r .

Indijos ambasada taipgi 
pranešė, kad jos valdžia a- 
reštavo 3,932 komunistus, 
esą, kaip streikų kurstyto
jus.

Washington. — Ameri
konų Legionas reikalauja 
neįleist Amerikon garsaus 
sovietinio muzikos kompo
zitoriaus Šostakovičiaus.

kaip Tallat-Kėlpša, Gruodis ir 
kiti. ’

Vanagaitis mirko smetoni
nių išrūgų liekanose.

Jis idealizavo Smetoną; jis 
idealizavo visa tai, ką lietuvių 
tAuta nubloškė į šalį, kaip ne
dorą, blogĄ.

čia buvo Vanagaičio poli
tinė trumparegystė, jo, sa
kyčiau, nelaimė!

Dėl to Vanagaitis nesukū
rė to, ką jis 
Įėjo sukurti.

potenciąliai ga-

Gubičev Sako’ jog Byla 
Prieš Jį Tai Tiktai 
Purvina Provokacija

New York. — Sovietinis 
ihžinierius Valentinas Gu- 
bičevas, Jungtinių Tautų 
pareigūnas, atmetė federa* 
lio teisėjo S. H. Rifkindo 
siūlomus advokatus. Kartu 
jis atsisakė duoti teisėjui 
atsakymą, ar teisinsis teis- 

ada Rifkind paskyrė 
teismį balandžio 1 d. ir pa
tvarkė 
pradėtai 1 
vas sakyfy

Gubičevas^buvo areštuo
tas New Yorko gatvėje ko
vo 4 d., kuomet jis kalbėjo
si su amerikone Juditha 
Coplon, pas kurią slapto
sios policijos-agentai FBI 
sakęsi tada radę “slaptų 
valdžios popierių.”

Gubįčevas praeitą ant-’ 
radienį užreiškė teisėjui 
Rifkindui:, •

— Ši vadinama byla prieš 
mane yra aršiausios rūšies, 
purvina provokacija, kuri 
daroma tuo tikslu, kad su
kurstyti amerikiečių jau
tulius prieš mano šalį.”

me.

jog teismas bus 
taip, lyg Gubiče-

Amerikonai Nuteisė 8 Kaip 
“Čechoslovakii Šnipus”

Frankfurt, Vokietija. — 
Karinis amerikonų teismas 
nuteisė ilgiems metams ka
lėjimo dar 8 asmenis, kurie, 
girdi, “šnipinėję karinius 
amerikonų įrengimus ir po
litinius pabėgėlius.”

Filibusteris ir Republikonai 
Laimėjo prieš Trumano 
Demokratus Senate
Būsią Palaidoti Trumano Prižadai dėl Teisių Negram, 
Tafto-Hartley’o Įstato Atšaukimas ir Teisinga Samda

Washington. — Vidunak
tyj iš antradienio į trečia
dienį atžagareiviai demok
ratai senatoriai iš pietinių 
valstijų pertraukė savo fi
libuster} — penkiolikos die
nų ir naktų plepalus. Fili
busterio “kalbėtojai*’ tauš
kė po kelias iki keliolikos 
valandų kiekvienas, kad su
laikytų nuo svarstymo val
diškų demokratų pasiūlymą 
dėl Senato taisyklių.

Trumaniški demokratai 
siūlė'tokią taisyklę, kad du 
trečdaliai tiktai dalyvau
jančių senatorių galėtų bi
le kada uždaryti svarsty
mus, taigi ir filibusterio 
tauškalus.

Vakaru Sąjunga Reikalauja 
Ginklu iš Amerikos C

Washington. — Senato 
komitetas ginkluotoms tar
nyboms pakišo po stalu 
prez. Trumano siūlymą pa
skirti Moną C. Wallgreną 
pirmininku karinių reikme
nų komisijos. Prieš Wall- 
greną balsavo 6 republiko
nai' ir 1 demokratas, o* už 
jį 6 'demokratai senatoriai.

Wallgrenas yra asmeniš
kas prezidento Trumano 
draugas. Taigi Sefiato ko- 

i mitetas, faktinai atmesda
mas Wallgreną, “giliai įgy
lė’.’ Trumaną, kaip sako vi
si tėmytojai.

Trumanas esąs .labiau į- 
žeistas šiuo senatorių ko-'

—J---------
miteto nutarimu, negu fi
libusterio laimėjimu Senate 
ar kongresmanų nutarimu 
prieš rendų kontrolę.

Wallgrenas pirmiau buvo 
Washingtono v a 1 s t i j os 
gubernatorius ir senato
rius. Senatorių komitetas 
atrado, kad jis neturi ganą 
žinojimo ar patyrimo to
kioms pareigoms, kaip ka
riniu fabriku ir kitų karo 
reikmenų tvarkymas.

Tarp kitų įtarimų prieš 
Wallgreną buvo, kad jis e- 
sąs “gembleris” ir, galbūt, 
nelabai ištikimas. Bet Se
nato komitetas išteisino jį 
kai dėl šių įtarimų.

London. — Anglijos, 
Francijos, Belgijos, Holan- 
dijos ir Luksemburgo at
stovai aptarė, kiek ginklų 
prašyti' iš .Amerikos, esą, 
kad galėtų atremt komu
nizmą nuo vakaru Euro- V • €

Anglai Atidaro Darbus 
Kariniuose Fabrikuose 
Vakarų Vokietijoj

Maskvos Krautuvės Pilnos Prekių ir Pirkėjų 
Pakilus Žmonių Gerovė, Rašo Amerikonas

Berlin. — Anglų vyriau
sybė savo užimtoje vakari
nės Vokietijos dalyje jau 
leido vokiečiams atidaryti 
didžiuosius fabrikus staty
mui mašinų ir įvairiem in
žinerijos darbam.

Tie karinei gamybai tin
kami fabrikai buvo uždary
ti pagal keturių didžiųjų 
talkininkų nutarimą Pots
dame. Anglija dabar 
ir ši nutarimą, v **

laužo

Maskva. — New Yorko 
Times koreąnohdentas Har-» 
rison E. Salisbury, sugrį
žęs Maskvon, rado žymiai 
pakilusią 
lyginti su 
šo:

žmonių
1944 m.

gerovę, 
Jisai ra-

daugybę— Aš matau 
visokių naujų krautuvių. 
Valgių krautuvės kupinos 
įvairių maisto produktų.

mu apšildoma^ garu, lei
džiamu vamzdžiais iš cent
rinių garo daryklų.

Sovietų vyriausybė taip 
pat padarė milžiniškų 
žingsnių pirmyn, atkarda
ma naciu nunaikintas -vie
tas.

Sovietų žmonės labiau
siai pageidauja taikos ;~a- 
pie tai jie daugiausiai ir

Lomakin Smerkia 
Žinių Cenzūrų Amerikoj

Jos prisikimšusios pirkėjų, i kalbasi; įtaria, kad Jungti-
nės Valstijos ir kiti vakari
niai kraštai ruošiasi karu 
užptilti Sovietų Sąjtmgą.

kurie, matomai, turi įvalias 
pinigų pirkiniams. Žmonės 
atsiganė, padikteję.

Gatvės vidurinėje miesto 
dalyje užsigTūdusios dide
liais ir mažesniais automo
biliais ir taksėmis.' Veikia 
daug puikių auto-busų sų 
elektriniais , ir dyzeliniais 
motorais.. 1 ’ .

Visur Maskvoj kyšo sta
tomų naujų apartmentmių 
namų projektai. Paplatin
tas elektros suvedimas į. 
gyvenamuosius namus. 
Daugelis apartmentinių na-įrikonus karo'metu.

Jankiai Atideda Mirties 
Bausmę 12-kai Nacių

Washington. — .Ameri
kos armijos sekretorius 
Kenneth C. Royall atidėjo 
bausmės įvykdymą dvyli
kai nacių, kurie buvo nus
mukti mirt už tai, kad žu
dė paimtus nelaisvėn lame-

Maskva. — Užsieninis 
Sovietų ministras Andrius 
Višinskis suruošė pokylį 
pagerbti atvykusiam Šiau
rinės Korėjos Liaudies 
Valdžios premjerui Kimui 
II Stingui. Buvo pakviesti 
ir užsieninės spaudos at
stovai. -

Jakovas Lomakinas, bu
vęs New Yorke sovietinis 
konsulas,' savo kalboje pa
reiškė :

-— Nors oficialiai neva 
nėra žinių cenzūros Ame
rikoje, tačiau tikrenybėje 
amerikinė žinių cenzūra 
yra “aršiausia pasaulyje.”

London. — Anglija dvi
gubina karinių - rakietinių. 

’lėktuvų statymą.

Pietiniu Demokratų ir 
Republikonų Planas

Filibuste-riuotojai dabar 
nustojo tauškę-, kuomet su
sitarė su republikonų sena
torių dauguma 
plano:

Kalbas už ar 
kokį sumanymą 
ryti tiktai du trečdaliai vi- • 
so “konstitucinio” senato
rių skaičiaus. Visas senato
rių skaičius yra 96. Taigi 
svarstymų uždarymui, pa
gal šį planą, reikia bent 64 
senatorių prieš 32, nors 
daugelis senatorių ir neda
lyvautų.

Beveik niekuomet nesusi
renka 96 senatoriai — kai 
kurie būna mirę, tūli “ser- • 
ga,” o kiti šiaip sau laiką 
leidžia.

Tačiaus pietiniai demok
ratai ir republikonų dau
guma sako, jog be 64. sena- , 
torių sutikimo negalima 
bus sustabdyti jokių kalbų 
-diskusijų. Bet jokia, nors 
ir didžiausia dauguma, se
natorių balsų, negalės su
stabdyti filibusterio šnekų 
prieš sumanymą pakeisti 
šią taisyklę.

Už tokią jų taisyklę jau 
pasirašė 52 republikonai ir 
atžagareiviai demokratai 
senatoriai. Taigi užtikrin-' 
tas jos užgyrimas. 9 
, Trumaniškų demokratų ' 
vadas, senatorius Scott Lu
cas pripažino, jog filibuste- 
ris sumušė valdžios pasiū- , 
lymą dėl Senato taisyklių. 
Lucas pareiškė:

— Vienas pačių sunkiau
sių pasaulyje dalykų yra 
gauti 64 senatorius, kad, 
balsuotų už svarstymų už
darymą.

Jeigu šis planas taps ga
lutinai užgirtas, tai bus C 
užmušti sumanymai, kurie 
reikalauja užginti negrų 
linčiavimą, panaikinti tak
sus .už teisę balsuoti rinki
muose pietinėse valstijose 
ir išleisti teisingos samdos 
įstatymą. , . \

Nebūna to. Filibustering 
demokratai ir republikonai 
Senate tikisi, su pagalba 
minimos savo taisyklės, pa- . 
laidot įnešimą, raginantį 
atsaukt priešunijinį Tafto- 
Hartley’o įstatymą, o su
grąžint unijinį Wagnerio į- 
s ta tymą. Kartu jie turi vil
ties suklampint ir kitus 
rinkiminius Trumano - de
mokratų pasižadėjimus.

Tuos siūlymus-prižadus 
galėtų palaidoti filibusteris, 
kuriam uždaryti reikalau
jama 64 senatorių balsų.

Kuomet tokia mašina su
kama Senate, tai prez. Tru
manas nepaisančiai maudo
si Floridoje. Ar jo prižadai . . 
buvo tik lošimas?

dėl 'šitokio

prieš bet 
gali užda-

ORAS.—šaltoka giedra.
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Tenka Sujusti
Šiuos žodžius rašant iš New Yorko miesto vyksta į 

mūsų valstijos sostinę, Albany, skaitlinga delegacija.
Ko ji ten vyksta?
Ji vyksta tam, kad užprotestuoti prieš žalirtgus bilius, 

įneštus į įstatymdavystės seimelį — Assembly ir Senatą 
— bilius, nukreiptus prieš pagrindinius mūsų krašto ir 
valstijos įstatymus.

Delegacija vyksta ten tam, kad pareikalauti įstatym- 
davių, idant jie tuos įstatymų smanymus atmestų.

Tarp kitų žalingų, didžiai pavojingų bilių yra t. v. 
McMulleti-Scanlan bilius, raganų gaudymo bilius, nu
kreiptas prieš valstijos tarnautojus.

Šis bilius skelbia, jog nei vienas Komunistų Partijos 
narys neturįs teisės tarnauti valstijai, neturįs teisės būti 
valstijiniams darbams samdomu. Jeigu šis bilius praeis, 
tai, reikia žinoti, jog šiandien jis bus nukreiptas prieš ko
munistus, o rytoj — prieš Amerikos Darbo Partijos na
rius, užporytoj — prieš kitos kokios nors mažumos parti
jos Yarius. Pradėjus kovoti prieš vienos politinės partijos; 
narius, sunku surasti tam galas. Bilius yra nekonstituci-j 
nis, tačiau jis jau priimtas assemblėjoje ir dabar yra! 
svarstomas senate.

Kitas bilius, vadinamas Board of Regents Subversive 
List Bill, siekiasi pašalinti iš mokyklų visus “subversy- 
vių” organizacijų mokytojus. “Subversyvėmis” organiza
cijomis galima šiandien paskelbti bet kuri organizacija, 
kovojanti už taiką, prieš tretįjį pasaulinį karą. Nereikia 
šiandien būti komunistų partijos nariu, kad tave apšauk
tų komunistu; užtenka, jei tu esi pažangiai nusistatęs, jei 
tu pasakai žodį prieš Wall Strytą, prieš monopolistinį ka
pitalą ir j(j tarnus, na, ir tu jau esi komunistas! —

Maiihs bilius (A. Pr. 153(1) taipgi yra nukreiptas prieš nė labai 
komunistinės partijos narius ir prieš bet kokios “subver-| daugelio 
syvės” organizacijos narius, draudžiant jiems bent ką; valdžia yra gavę protestų 
ir bent kur mokyti. * l prieš teisimą darbo žmonių

Tai tik keletas reakcininkų pasimojimų, kuriais mieri-ivadų. Žmonės, kurie buvo 
jama suvaržyti, supančioti kiekvieno pažangesnio žmo-; pratę į Amerikos dęmokra- 
gaus veikla šitoje valstijoje. ' tija žiūrėti su didele pagar-

Tuo pačiu sykiu, mūsų įstatymdaviai Albany mieste; ha, šiandien stebisi ir ne
pamiršta, jog'miims reikia naujų mokyklų, jog reikia pa-1 £ali_ suprasti, kas čia pasi
kelti mokytojams algos, jog reikia visa eilė kitų svarbių, darė, kad vyriausybe imasi 
naudingų liaudžiai įstatymų pravesti. > .... r;- -.

Reakcininkai — tiek republikonai, tiek demokratai — slopinimui politines 
įkvėpti iš Wall Stryto ir Washingtono, eina lenktynių ta-‘clJ0S*

Parodė Šis Istorinis Teismas?

Susidomėjimas New Yor- 
i ke einančiuoju teismu prieš 
komunistų vadus plėtojasi 
po visą pasaulį. Ne tik Eu
ropos, bet ir Azijos ir Af
rikos šalyse, ir Pietų Ame
rikos respublikose žmonės 
skaito apie bylos eigą ir 
galvoja, kur link eina . A- 
merikos demokratija? Pa
žangioji tų kraštų visuome- 

susirūpinusi. 
šalių teismas ir v

$

■ p£

tikrai fašistinių įmonių nu- 
opozi-

me, kuris atliks daugiau nenaudingųdiaudžiai darbų. gj vienuolikos komunistų 
Štai, kodėl į Albany išvyko niūjorkiškė delegacija. Ji byla, kuri įžengė į aštuntą 

griežtai pareikalaus, kad tie reakciniai pasimbjimai būtų savaitę, jau daug ką paro-;

Ši vienuolikos komunistų

Šypsenos
Policistas sustabdė automobi

lį, kurį vairuoja užuitas vyriš
kis. Policistas klausia jo, kodėl 
jis pravažiavo sustojimo signa
lą, ir ar jis ttiri vairavimo lei
dimą; Tuo tarpu pasigirdo mo
teriškės stragus balsas iš užpa
kalinės sėdynės: “Na,‘ar aš tau 
nesakiau, tu kerėpla, netikėli, 
molio Motiejau, kad žiūrėk, kur 
važiuoji. Sakiau, nevažiuok ne 
savo puse gatvės. Sakiau, su
stok ant kampų, taipgi rėkiau 
gvoltu, kad sustok ant raudono 
signalo.”

Polic.: “Kas toji moteriškė?”
Vairuotojas.: “Tai mano žmo

na.’’
Policistas: “Važiuok sau to

liau, tu ir taip iki valios pri- 
kenti, tave jau negalima dau
giau bausti.” I. U.

Automobilis ar kūdikis?
Du naujavedžiai ilgai 

diskusavo klausimą, kas 
svarbiau ir ką reikėtų pir
miausia įsigyti: automobilį 
ar kūdikį? Po ilgo galvoji
mo ir svarstymo nutarė tu
rėti kūdikį ir tik todėl, kad 
kūdikio galima susilaukti 
greičiau, negu naujo auto
mobilio.

teisė atmesti džiūrimeną, 
jeigu jam tik atrodo', kad 
toks žmogus negalės beša
liškai dalykus spręsti. Pa
prastai tik vienam kaltina
majam ; suteikiama teisė 
nuo dešimties iki dvylikos, 
tokių atmetimų padalyti. 
Bet šiam atsitikime net 
vienuolikai kaltinamųjų 
teisėjas suteikė tiktai pen
kiolika tokių atmetimų. Va
dinas, - kiekvienas kaltina- 

Atsidurę tokioje padėty- masis gavo tiktai po vieną 
je, kaltinamieji patys tie
siai kreipėsi su prašymu 
pas teisėją, kad jis leistų 
bent jiems klausimus pas
tatyti džiūrimenams, bet 
teisėjas atmetė ir tą prašy
mą.

Dar vienas1 dalykas. Pa
prastai, kaltinamajam bei 
jo advokatui suteikiama

ir 
jis vienas nuspręs, ar 
tinkami. Kai apsigyni- 
advokatai pasiūlė teisė
tam tikrus klausimus,

Teisėjas Harold R. Medina 

kad tik jis ir jis vienas ap
klausinės d’žiurimenus 
tik 
jie 
m o 
jui
kuriuos jis turėtų pastaty
ti džiūrimenams, jog paty
rus jų nuomonę, jų pažiū
ras, jų atsinešimą linkui 
kaltinamųjų, teisėjas atsi
sakė tokius klausimus pri
imti.

Nesuprato
Jauna mergina , įėjo į 

krautuvę ir klausia patar
nautojos: “Ar aš negalė
čiau pabandyti tos raudo
nosios suknelės lange?”

Patarnautoja: “Nėra rei
kalo lange, mes turime kele- 

i tą tuščių kambarių.”

ir pusę atmetimo.
Taigi,' apsigynimas pasi

darė neapsakomai sunkus, 
kaltinamieji ir jų advoka
tai mato didelį pavojų. Ci
vilinių Teisių Kongresas, 
kuris rūpinasi kaltinamųjų 
vadų apgynimu, mato dide
lį pavojų kaltinamiesiems.

Salietis.

Nepatiko
Žmona, meilindamosi prie 

savo vyro: “Tai tavo pačiu- 
kė savo mažytėmis rankelė
mis šitą pyragą iškepė.” .

Vyras: “Jeigu mano pa- 
i čiukė savo mažu snukeliu 
šitą pyragą pati ir suval
gys, aš būsiu pilnai paten
kintas.”

Galin.gas Žmogus
“Pasaulyje yra žinomą, prieš 

kuriuos visi kepures yusiima.”
“Kas gi tokie dideli ponai?”
“Plaukų kirpėjai/’

Auga Naujoji Lietuvos Pramone
atmesti, kad,' užuot galvojus apie pažangiųjų žmonių pan- 
čiojimą, mūsų įstatymdaviai išleistų liaudžiai būtinų įsta
tymų, kurie pagerintų liaudies būvį’.

New Yorko valstijos gyventojai turėtų pasiųsti savo iš
rinktiems valstijos seimelin deputatams reikalavimus, kad 
jie skaitytųsi su liaudies, o ne su* mažos saujelės reakci
ninkų balsu!

Reikalauti, kad suminėtieji biliai būtų atmesti!

dė, jau daug ką nušvietė. ---------
Tapo iškelta tiesiog skan
dalinga padėtis New Yorko'mečio metai jaunoje
Federalinio Teismo Pieti
niam Distrikte prisiekusių
jų posėdininkų (džiūfime- 
nų) ‘parinkime, iškelta aik
štėn diskriminacija prieš 
darbo žmones. Džiurimenų 
sąrašas sudaromas sauva- 
liškąi, neprisilaikant jokių 

Praėjusį pirmadienį sukako 70 metų.žymiajam moksli-! konstitucinių taisyklių, pa- 
ninkui Dr. Albertui Bhisteinui. ! sirenkant 'žmones iš turtin-

Dr. Einšteino teorija ir mokslas vidutiniam, eiliniam gųjų klasės. Pirmiau ,tas 
piliečiui buvo ir dar tebėra labai miglotas, mažai tesu- daugeliui piliečių nebuvo 
prantamas. Tačiau tai nereiškia, kad Einšteinas nėra at- žinoma.
likęs pasauliui didžiulių dąrbų.

Taip, jis yra atlikęs milžiniškų darbų. Einšteino darbai 
buvo pradėta labiau “apčiuopti” pastaruoju metu, kada 
buvo “apčiuopta” atomo energija. Kiekvienam šiandien 
yra aišku, jog Einšteino teorija daug prisidėjo prie atomo 
'energijos atradimo. n

Bet tai nereiškia, kad Dr. Einšteinas yra atsakingas 
už atomo bombą. Ne! Kuomet Einšteinas dirbo, kūrė, 
matuodamas beribę mūsų visatą, ieškodamas naujų prie7 
mtmių pasauliui pažinti ir jam pakeisti į tobulesnį, jis, 
matyt, niekad nemanė, kad jo mokslas prisidės prie pa
darymo tokios bombos, kuri grūmotų pasaulio taikai, 
kuri grūmotų milijonams žmonių sunaikinimu.

, Dėk atomo bombos yra kaltas ne mokslininkas Einštei
nas, nie kiti mokslininkai. Dėl jos yra atsakinga ir kalta 
mūsų valdančioji klasė, kuri, turėdama savo rankose 
bombą, siekiasi, su jos pagalba, praplėsti amerikinio im
perializmo viešpatavimą pasaulyje, siekiasi uždegti pa
saulį naujo karo gaisru.

Dr. Einšteinas yra taikos šalininkas'. Jis yra pažangus 
žmogus. .Jis beje, yra tremtinis, — pabėgęs iš Vokietijos 
nuo hitlerinio bestijos. Jis yra Jungtinių Vąlstijų pilie
tis ir šiuo metu profesoriauja Princetono Universitete.

Dr. Einstein prisideda prie nemažai visokių visuome
ninių sąjūdžių, naudingų darbo žmonijai, stojančių už 
taiką.

Be abejojimo, nesmagu jųbiliejatui skaityti žinios apie 
tai, kad šiandien Vakarų Europoje yra atgaivinamas tas 
pats nacizmas, nuo kurio jis pabėgo savo gyvybę gelbė-

Mokslininkui Einšteinui 70 Metų

iškilo 
atseit, 
aiškus 
teisia-

Teismo eigoje jau 
ir kitas klausimas, ’ 
teisėjo1 šališkumas^ 
nusistatymas prieš 
muosiuš. Gal niekados pir
miau nebuvo taip aiškiai ir 
atvirai teisėjo reiškiamos 
teisme apsigynimui prie
šingos pažiūros, kaip šia
me teisme. Kaltinamųjų 
teisingi, konstituciniai pra
šymai atmetami piktai ir 
šaltai. Jų advokatų legališ- 
ki parodymai nubraukiami 
be jokių ceremonijų.

Štai vienas tos procedū
ros pavyzdžių. Jau taip pri
imta teismuose, kad* ren
kant džiūrimenus, leidžia
ma apsigynimo akvokątam 
juos kvosti, statyti jiems 
klausimus ir paskui spręsti, 
ar jie priimtini. Bet šioje 
byloje teisėjas patvarkė,

Tretieji pokarinio penk- 
; Lietu

vos respublikoje praėjo po 
nąUjų reikšmingų socializ
mo pergalių ženklu. Atsili- 
k ę s smulkiasavininkiškas 
Lietuvos žemės ūkis ryž
tingai ėmė tvarkytis nau
ju, socialistiniu kolektyvi
nių ūkių pagrindu. Naujais 
pasidaro taip pat’ Lietuvos 
fabrikai ir gamyklos, plinta 
ir stiprėja jų technikinė 
bazė.

Pereitais metais Lietu
vos pramonė jau , viršijo 
prieškarinį gamybos lygį. 
Tačiau mūsų pramonės už
davinys šiame penkmetyje 
yra ne tik tas, „kacĮ atkurtų, 
visą, kas. hitlerinių oku
pantų buvo sugriauta, pra
lenktų prieškarinį lygį, bet 
ir -tas, kad Sukurtu naujas, 
galingesnes ir techniškai 
tobuleshes gamyklas ir fab
rikus,. kokių negalėjo būti 
buržuazinėje Lietuvoje, ap
rūpinti visą pramonę prie
šakine šiuolaikine technika, 
pakelti ( josios . lydinamąjį 
svorį respublikos liaudies 
ūkyje. • \ .
Seniau būtų reikėję > 
dešimtmečių \

Didi it, atrodė, nebepa
taisomi buvo .sugriovimai, 
kuriuos hitlerininkai pada
rė pramonėje/ Iš daugumos

Rašo E. Ozarskis.

įmonių teliko vieni griuvė
siai. .Kapitalistinėse sąlygo
se Lietuvai reikėtų dešimt
mečių, kad atgaivintų visas 
gamyklas, visus fabrikus, 
visas elektrines. '

Mūsų tautos laiųič yra 
tai, kad Lietuva įeina į di
džiąją šeimą Tarybų Są
jungos • tautų, peikiančių 
mūsų respublikai didžiulę ir 
visapusišką pagalbą. Lietu
vos TSR likimu tėviškai 
rūpinasi Sąjungine vyriau
sybė. Ji sudaro visas sąly
gas Lietuvos liaudies ūkiui 
sparčiausiai atkurti bei iš
vystyti.

Per ketverius pokarinius 
metus Lietuvoje nuveiktas 
didžiulis darbas atkuriant 
ir rekonstruojant visą jpfa- 
monę, išsiplėtojo didėlę 
naujų gamyklų ir fabrikų 
statyba. Iš broliškųjų res
publikų be paliovos ėjo ir

gis, palyginti su prieškari
niu. Durpių iškasimas toly
džio mechanizuojamas.- 0

Pilnutinai atkurtos ir žy
mia? dalimi rekonstruotos 
visos pagrindinės tekstiles, 
trioktažo, odos - avalynės, 
sviesto - riebalų, mėsos, žu
vies, konditerijos, cukraus, 
miltų, tabako pramonės į-, 
monės.

Baigiama statyti medvil
nės kombinatą “Triny
čiai”, audimo fabriką “Gul
be”, vilnonių audinių fab
riką “Drobė”. Vien šios į- 
mones dvigubai viršys visų 
Lietuvos tekstilės fabrikų 
prieškarinio laikotarpio pa
jėgumus. Baigiama statyti 
siuvimo fabriką “Lelija” ir 
avalynės fabriką “Elnias”, 
kurių gamyba daugiau kaip 
dvigubai prašoks visų bur- * 
žuazinės Lietuvos siuvimo 
ir avalynės fabrikų pro
dukciją.

Lietuva su josios pajūriu 
pirma neturėjo galimumo 
organizuoti žuvavimą jūro
je. Dabar yra sukurta jū-y 
ros žuvąvimo laivynas ir 
žuvies perdirbimo gamyk
los. *
Darbo žmonių vaidmuo

Žmonės, kadrai, apvaldę 
naują techniką, nulemia 
reikalo sėkmę. Mūsų įmo
nėse užaugo nauji žmonės, 
nauji kadrai, respublikoje^ • 
susiformavo savo darbinin
kų klasė. Per trejus metus jį 
Fabrikinio - Gamyklinio 
Apmokymo ir amatų mo
kyklos paruošė per trisde
šimt tūkstančių jaunų dar
bininkų. Daugelis mūsų 
naujų įmonių teisėtai gali 
vadintis r jauniminėmis, — 
jų kolektyvus sudaro išim
tinai jaunimas. Išaugo va
dovaujantis ūkinis aktyvas. 
Ūkinių darbuotojų kvalifi
kacijai pakelti prie respub
likos Ministrų Tarybos su
organizuoti direktorių kur-
'sai.'

Tarybinės santvarkos są- 
lygose gimė nauja, sąmo- ' 
ninga pažiūra į darbą, at
sakingumo už savo įmonės 
darbą jausmas. Atsirado 
daugybė socialistinio lenk
tyniavimo pirmūnų, pramo
nės racionalizatorių bei į- 
žymiųjų žmonių. Štai kele
tas pavyzdžių. •
Iniciatyva ir išradimai

Inžinieriaus Ševelinsko i- 
niciatyva Marijampolės cu
kraus fabrike pravestas di
delis racionalizatorinis dar
bas. Pačios gamyklos jėgo
mis pagaminta keletas ga
lingų siurblių, be kurių ga
mykla nebūtų galėjusi veik- 
ti.

Radviliškio depo vyriau
sias 'inžinierius Jašiūhas 
pagamino savo konstrukci
jos * pneumatines stakles, 
kurios daugeliu kartų dar
bininkams palengvino dar-* 
bą remontuojant vagonus.

Šaltkalvis — racionaliza- s 
torius Karriusevičitįs -taba
ko fabrike “Kova” atliko 
dideli darbą perįrengiarit

w------------------ ;------- :----- :-------------------------------- -
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Labiausiai, išsivysto7 ener
getika, mašinų gathyb'a ir 
statybinių- medžiagų ga
myba.

Uaujai sukurtos sankabų 
bei statybinio apkaustymo 
gamykla “Metalas”, meta
linių cĮirbinių gamykla 
“Pergalė”. Jų - pajėgumas 
.kelis kartus viršija prieš
karinį. Baigiama rekons
truoti ir specializuoti že
mės ūkio mašinų gamyk
las, statomos nauja, galinga 
žemės ūkio mašihų gamyk
la ^Arklas”, sanitarinės 
technikos įrengimo gamyk
la. Paleistos į darbą ir jau 
ėmė duoti produkciją ir ki
tos respublikos įmonės.
Prasidėjo dažymo aparatųIstaklių parką, padalė daug

gamyklos statyba, projek
tuojamos elektros aparatū
ros ii’ ir buitinių elektros 
prietaisų. gamyklos, stambi 
dviragių gamyklą.

tebeeina naujosios, mašinos A Atkurtos, ir iekonstruo-' 
naujai statomoms gamyk- tos Akmenės kalkių ga- 
loms._ Priešaljiniais tėvy-; myklą ir Radviliškio stiklų 
niniais įrengimais aprū- 1 
pinta metalą apdirbančios

i gamykla, pastatyta ir pra
dėjo veiktų nauja alebastropinta metaią apuiroancios dėjo veiktų nauja aieoastrc 

gamyklos, tekstilės fabri- gahiykla. Tarybų Lietuva

1 

/
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damas, ir kad tas nacizmas atgaivinamas atomo bombos 
protekcijoj. , >

Kaip ten bebūtų, šios mokslininko! Einšteino sukakties 
proga mes nuoširdžiai linkime jam: ilgiausių metų!
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kai, gumos kombinataą."
Naujų gamyklų tinklas
Pagal penkmečio planą 

kapitalo investicijos į mū
sų pramonę sudarys dau
giau kaip’ pusantro milijar
do rublių. .Palyginti su 
prieškariniu; pramonės ly
ginamasis svoris^ respubli
koje per penkerius metus 
padidės bęVeik • dvigubai.

su kaupu’ apsirūpina plyto
mis, čerpėmis, kalkėmis, 
stiklu, alebastru, rulonine 
medžiaga' \stogams dengti 
bei kitoms x statybinėmis 
medžiagomis. Praslinks dar 
metai, Ir Liątūya turės sa
vąjį c’eme'titą. t ;

Pusantro karto yra vir
šytas durpių iškasimo ly

patobulinimų, i
Vyriausiojo • inžinieriaus 

Maleiko iniciatyva kondite
rijos fabrike ' “Ramunė” 
pilnutinai -pert varkytas 
technologinis procesas, su
daryta srovė, kas įgalino 
dvigubai padidinti fabriko 
našumą.

Avalynės pramonės įmo
nėse yra išgarsėję raciona
lizatorių Pavočkos, Račkau
sko ir kitų vardai. Odos 
kombinato “Tigras” tertipė- 
jąs Pi rijas, padaręs maši
noms ‘prietaisus, pasiekė 
tai, jog per pamainą padi
dino išdirbį 81 oda ir įvyk
dė savo penkmečio užduo
tį. Fabriko “Vilkas” darbi-

(Pabaiga 5-tam pusi.)

2 pusi.—Laisvė (liberty, Lith. Daily)— Ketv., KoVo 17, 1949



Lietuvos Lengvosios
Pramones Vystymasis

Unijų Vadai Netarnauja Organizuotiems Darbininkams

Rašo Petras
B u f žuazi nė j e Lie tu v o j e 

lengvoji pramonė buvo at
silikusi, naminio pobūdžio, 
su primityvia technika, ža
liavą, dažais audiniams, 
verpalus tekdavo pirkti už
sienyje. Tik 1940 metaiš, 
kai Lietuva tapo tarybinė, 
prasidėjo masinė' lengvo
sios pramonės įmonių re
konstrukcija, pajėgumų di
dinimas, naujų pirmarūšių 
tarybinių Įrengimų monta
vimas.

Pramonė, karinis 
sunaikinimas.

Vokiečių grobikų įsibro
vimas padarė didžiulę žalą 
visam Lietuvos respublikos 
ūkiui. Vokiečiai išvedė iš 
rikiuotės Šiaulių odos kom
binatus “Batas” ir “El
nias”, stambius tekstilės 
fabrikus “Drobė”, “Nemu
nas”, “Lima”, gumos dir
binių fabrikus “Guma” ir 
“Inkaras” — Kaune, ver
pimo fabriką “Trinyčiai” ir 
audinių fabriką “Gulbė”— 
Klaipėdoj ir daugelį kiti) 
respublikos įmonių. Oku
pantai išvežė apie du tūks
tančiu stambių mašinų ir 

Staklių, per 2000 elektro- 
motorų, koton-mašinų bei 
kitų įrengimų.

Lietuvos liaudis nuo pat 
pirmųjų dienų po gimtosios 
žemės išvadavimo iš vokiš
kųjų grobikų ėmė atkurti 
sugriautąjį ūkį, statyti 
naujus gyvenamus namus, 
fabrikus bei gamyklas.

Per trejus pokarinius 
metus atkurta ir veikia be
veik visos lengvosios pra
monės įmonės. Daugelis jų 
žymiai išplėstos, rekons
truotos, jų pajėgumas pa
didintas. . Cechai aprūpinti 
naujausiais įrengimais.
Aukštos kokybės verpalai
Įsavinama nauja produk

cija. Šiais metais . pirmą 
kartą Lietuvoj bus pradė
tas išleidimas aukštos ko
kybės verpalų. Žaliava to
kiems verpalams iš Tašken
to eina į Klaipėdos fabriką. 
Atkurtas ir žymiai išple
čiamas audimo fabrikas 
“Gulbė”. Neseniai iš Le
ningrado fabrikas gavo pa
pildomai 200 naujų auto
matinių staklių.

Pirmarūšėmis mašinomis 
įrengti atkurto odos - ava
lynės kombinato “Elnias” 
cechai — Šiauliuose. Pa
leisti du nauji galingi ava
lynės konvejeriai. Kombi
natas išleidžia tiek avaly
nės, kiek pagamindavo iki 
karo “Batas” ir “Stumb
ras” kartu. Naujai atstato
mas sugriautas odos - ava
lynės“ kombinatas “Batas”. 
Jo pajėgumas bus dvigubai 
didesnis negu iki karui. Jį 
įvedus į rikiuotę respubli
kos avalynės pramonė pra
dės gaminti produkcijos 
keturis kartus daugiau ne
gu prieš karą.

Kaune atstatytas gumos 
dirbinių ir guminių ♦ batų 
fabrikas. Ten pat naujai 
pastatytas viĮnoniu audiniu 
fabrikas “Drobė”, kurio 
pirmoji eilė jau stojo ri
kiuotėm Dabar vyksta nau
jų cechų montavimas. Fab
rike 40 procentų įrengimų 
sudarys pusiaukamvolinės 
mašinos, išdirbančios aukš
tos kokybės vilnonius audi
nius. Į metu pabaiga fabri
kas dirbs pilnu pajėgumu. 
Žymiai praplečiami vateri- 
niai verpimo įrengimai, ku
riu iki karui Lietuvoj visai 
nebuvo.
šilkinių audinių fabrikas
Šiais metais pilnutinai

London. — Anglija grū
mojo Izraeliui, kad nedrįs
tų Įkelt kojos į Transjorda- 
na. v t

Life Saver

Karaliūnas.
stos rikiuotėn šilkinių au
dinių audimo fabrikas 
“Kauno audiniai.” Fabriko 
kolektyvas įsavino naują 
aukščiausios kokybės natū
ralinio šilko audinio rūšį. 
Kojinių fabrikas “Kotton” 
dvigubai padidino savo 
produkcijos išleidimą. Fab
riko kolektyvas įsavino 
aukštos kokybės kaproni- 
nių kojinių gamybą.

Dvigubai padidintas pro
dukcijos išleidimas triko
tažo fabrikuose “Silva”, 
“Sparta” ir “Jėga”.

Pagalba iš visur
Didelę pagalbą atkuriant 

ir aprūpinant lengvosios 
pramonės įmones technika 
suteikia Lietuvai kitos ta
rybinės respublikos; Iš Ma
skvos, Leningrado, Tašken
to, Saratovo ir kitų miestų 
nenutrūkstamai eina į Lie
tuvą žaliava, medvilnė ir 
visokiausios staklės bei ma
šinos. Respublikos lengvoji 
pramonė gavo daug auto
matų kojinėms megzti, au
tomatinių audimo staklių, • 
elektromotorų, transforma
torių, kotton - mašinų auk
ščiausiosios kokybės šilki- ; 
nėms kojinėms gaminti. Tik 
per pastaruosius metus 
gauta daugiau negu 2 tūk-; 
štančiai naujų pirmarūšių 
staklių bei • mašinų.

Nauji įrengimai, gamy
bos rekonstrukcija, įmonių 
pajėgumų išplėtimas, išsi
plėtojęs socialistinis lenk
tyniavimas padėjo trumpu 
laiku atkurti ir žymiai pa
didinti produkcijos išleidi
mą bei pagerinti jos koky
bę. Per praėjusius trejus 
stalininio penkmečio metus 
lengvosios pramonės bend
rosios produkcijos išleidi
mas išaugo beveik šešis 
kartus; tekstilės — 8,5 kar
to. Keturis kartus daugiau 
išdirbama odos ir avaly
nės, 9 kartus padidėjo tri
kotažo audinių išleidimas, 
20 kartų — veltinių dirbi
nių.

Į penkmečio • pabaigą 
(1950 m.) odinės avalynės 

“išleidimas padidės, paly-< 
ginti’ su prieškariniu, * tris 
kartus, chromo — 2,5 kar
to, 25 kartus — -vėlimo — 
veltinių dirbinių.

Fabrikuose ir gamyklose 
išaugo nauji specialistų ka
drai. Per ketverius metus 
respublikos lengvosios pra
monės įmonėse įsigijo kva
lifikaciją 4.287 žmonės. Be 
to, 2500 darbininkų pakėlė 
savo kvalifikaciją. Bendras 
skaičius darbininkų lengvo
joj pramonėj nuo li945 iki 
1948 metų padidėjo dvigu
bai. Beveik trigubai išaugo 
darbininkų darbo užmokes
tis.

Cross is to provide blood and blood 
derivatives for medical use.

Unijų biurokratai talkinin
kaudami Wallstryto imperia
listams užkurti tretį pasauli
nį karą, kad grobti svetimas 
šalis, išleidžia milijonus dole
rių “unijos pinigų. Nekurie 
iš biurokratų jau nebemato 
klasių Amerikoje. Jie nebe
mato indžionkšim), nei strei- 
kierių galvų daužymo, jų su

sitarimai darbdavių su unijo
mis esą daugiau panašūs “ į 
bendradarbiavimą. Net ma
žiukas parsidavėlis unijos vir
šininkas gavo $10,000 tarna- 
gražių už išdavystę unijistų 
reikalų. Atima iš lokalų čar- 
terius “už unijistų kairumą” 
ir kad tas lokalas reikalauja 
“perdaug” iš darbdavių.

Nors mūsų valdančioji kla
sė, monopolistai su Wallstry- 
čiu priešakyje, negirdėtai pra
lobo laike antro pasaulinio 
karo, darbininkams nuošir
džiai dirbant, kad tik padary
ti kuodaugiausiai karo amu
nicijos ir naminių reikmenų, 
kad tik karas prieš fašizmą 
būtų laimėtas. Pokariniais 
metais ištobulino mašineriją 
ir paskubos sistema padidėjo. 
Panaikinus kainų kontrolę, 
pragyvenimo reikmenų kai
nos tapo iškeltos iki negirdė
tos aukštumos ir iš to viso 
monopolistai kas metai vis 
daugiau bilijonų dolerių sau 
susižėrė. Bet monopolistams 
tas negirdėtas praturtėjimas 
atėjo nenormaliais keliais, nes 
karas negali tęstis nuolatos. 
Taipgi ir vertimas darbinin
kų, kad jie vis skubiaui ir sku
biau dirbtų, irgi negali tęstis 
nuolatos, nes darbininkai, 
gaudami tik mažytę dalelę 
pavidale algos, už tuos pro
duktus, ką jie padirba, negali 
tų produktų išpirkti. O kitos 
šalys, su kuriomis mūsų šalis 
daro prekybą, neturi pinigų, 
kad mūsų produktų perviršį 
išpirkti, ir todėl depresija ir 
begalinė bedarbe neišvengia
ma.

To viso dėl monopolistai 
nors ir susižėrė bilijonus do
lerių iš darbininkų prakaito 
ir kraujo, atsidūrė desperatiš
koje padėtyje ir išėjimą iš tos 
padėties jie mato tik trečiame 
pasauliniame kare. O kad 
prisiruošti prie tokio imperi
alistinio karo, mūsų valdan
čioji klasė su Wallstryciu 
priešakyje įsteigė Marshallo’o 
planą, Trumano naują dok
triną, šiaurės Atlantiko paktą 
ir dabar jau rengiasi apgin
kluoti tas šalis, kurios pri
sidėjo prib to šiaurės Atlanti
ko pakto.- Tas viskas yra da
roma Amerikos žmonių lėšo
mis ir tas išstato Amerikos ir 
Europos žmones į baisų ato
minio karo pavojų ; monopolis
tams buvo reikalinga, neatsi
žvelgiant, kokia kaina, gauti 
Amerikos darbo unijų .biuro
kratus sau pagalbon, kad slo
pintų darbo unijų progresą ir 
trukdytų pasipriešinimą Wall
stryto imperialistiniams sie
kiams ir kad ardytų darbinin
kų vienybę užsieniuose, kurie 
priešinasi Wallstryto pasikėsi
nimui pavergti jų šalis.

CIO prezidentas Philip 
Murray buvo gana geras tos 
unijos vadas, jis mokėjo su
taikyti nesutįkimus tarpe de
šiniųjų ir kairiųjų unijistų. 
Dar 1946 metų nacionalėj 
konvencijoj Murray stojo už 
tokią mūsų užsieninę politiką, 
iš kurios būtų naudos visiems, 
o ne tik keliems; už nunaci- 
nimą .Vokietijos ir* sunaikini
mą militarinės galios Vokieti
joje ir Japonijoje, .už sumaži
nimą mūsų karinio budžeto, 
už išlaikymą draugingo ben
dradarbiavimo tarpe trijų di
džiųjų karo partnerių ir prieš 
organizavimą bent kokio blo
ko, kuris ardytų trijų didžių
jų vienybę.

Praeitų metų CIO naciona- 
j Įėję konvencijoje Philip Mur- 
I ray jau buvo kitoniškas žmo- 
i gus. Jo plūdimas Sovietų Są
jungos, komunistų ir progre
syvių unijistų kuone lyginosi 

kuris . vių

Peglerių, Jlieselių ir panašių. 
Nei žodelio prieš žalingą mū
sų užsieninę politiką, nei prieš 
Vokietijos prirengimą karui. 
Kalbėtojom konvencijon Mur
ray pasikvietė Aukščiausio 
Teismo teisėją AVilliam O. 
Douglas, kuris dkgTtavo, kad 
unija pataptų Marshall o pla
no agentūra, kad unijistai 
įkalbėtų Europos žmonėms, 
jog Amerikoje nėra klasių ir 
kad čia niekas neskriaudžia 
kito. Tik kada Sovietų Są
jungos propaganda nukreipė 
Europos žmonių opiniją, — 
sakė Douglas,—prieš Jungti
nes Valstijas, tai dabar Ame
rikos darbo unijos privalan
čios užsidėti sau pareigą lai
mėti tuos žmones atgal. Ame
rikos unijistai *gali būti ge
riausiais misijohieriais nutie
simui kelio link Europos žmo
nių, kurie priešinasi priimti 
Marshall© planą.

Jeigu jau tik tokios bėdos 
mūsų valdančiajai klasei, kur 
yra reikalinga užkirsti kelią 
Sovietų propagandai, tai ko
dėl teisėjas Douglas nesikrei
pia į Wallstryta, kuris giriasi 
turįs moksliniai išvystytą apa
ratą pasigarsinimui ir propa
gandai, arba į Amerikos Fa
brikantų Susivienijimą, 
laiko savo rankose plačiausias 
propagandos priemones — te
legrafą, radiją, National In
dustrial Information Commit
tee ir kitas, į kurias yra su
mobilizuota universitetų, įvai
rių specialybių profesoriai ir 
kiti mokslo žmonės; arba į 
mūsų administraciją, kuri tu
ri ant savo rankų bilijonus do
lerių propagandos tikslui?

Bet, matomai, tas galingasis 
propagandos aparatas jau 
vo ganėtinai išmėgintas ant 
Europos žmonių ir kad ta pro
paganda į Europos žmones 
nepaveikė, nes Europos žmo
nės jau daug pirmiau yra pri
siklausę panašios propagan
dos iš Hitlerio bei Mussolinio. 
Jie yra ant savęs patyrę to
kios propagandos pasekmes. 
Todėl abiejose praeitų metų 
darbo unijų nacionalėse kon
vencijose Murray ir Green’o 
buvo pakviesti Wallstryto 
agentai ir kalbėjo, kad tų 
dviejų darbo unijų agentai 
(žinoma, darbininkų reikalų 
išdavikai) bus geriausi misi- 
j orderiai “nutiesimui tilto” 
link Europos žmonių, kad 
Wallstrytui būtų lengviau 
prieiti ir juos pavergti.

Praeitų metų Amerikos 
Darbo Federacijos nacionalė- 
je konvencijoje buvo priduo
tas iš “veikimo užsienio” ra
portas, susidedantis iš 40 pus
lapių, kuriame buvo praneši
mai, kiek mūsų valdžia pa
siuntė ADF viršininkų į už
sienį ir kiek pati Federacija 
jų pasiuntė į 'įvairias šajis, 
žinoma, kad agituoti už ,-Mar- 
shallo planą ir organizuoti 
penktos kolumnos judėjimą 
visose Europos, Lotynų Ame
rikos ir Azijos šalyse tikslu, 

. kad sunaikinti Pasaulinę Dar
bo Unijų Federaciją bei Lo
tynų Amerikos Konfederaciją 
■(CTAL) ir pastoti kelią įsi
kūrimui kovingų, demokrati
nių darbo unijų Vokietijoje ir 
Japonijoje. Prie to raporto 
William Green dar pridūrė, 
kad tas darbas ADF kainavęs 
160 milijohų dolerių ir kad 
didžiuma tos sumos buvo iš
leista praeitais ( dviemis . me
tais. •

CIO prezidentas Murray 
jau nebemato Amerikoje kla
sių nei uždraudimų streikų. 
Tą rodo jo rašytas straipsnis, 
tilpęs American Magazin iš 
birželio mėnesio, 1948 metų, 
kur jis, tarpe kitko, rašo: 
“Mes neturime klasių šioje 
šalyje... Kolektyvūs derybos 
(unijų su darbdaviais) patapo 
mažiau ginču, o daugiau ben
dradarbiavimu.” Aišku, kad 
Murray straipsnis buvo pla
čiai paskleistas užsieniuose 
žmonių suklaidinimui. Bet 
Amerikoje jo straipsnis yra

bu- komunistai

j toli nuo teisybės, čia yra ne 
vien išnaudotojų ir išnaudoja
mųjų klasės, kurios skiriasi 
viena nuo kitos, kaip diena 
nuo nakties. Taft-Hartley 
įstatymas padarė kelioliką mi
lijonų unijistų antros klasės 
piliečiais, uždra u s d a m a s 
jiems varyti agitaciją už jiems 
patinkamus kandidatus į ša
lies valdvietes. O kas liečia 
d arb d a v i ų “bend rad arb i avi
mą’ derybose su unijomis, tai 
yra Murray bjaurus pasityčio
jimas iš streikuojančių uni
jistų, prieš; kuriuos yra išduo
damos drausmės ir iš pikie- 

, tuofojų galvų daužymo, kurį 
vykdo milicija, policija ir 
kompanijų pasamdyti smogi
kai.

Washingtone šių metų, va
sario 15, ADF prezidentas 
William Green, liudydamas 
Senato Darbo Komitetui, 
skundėsi; kad Taft-Hartley 
įstatymas trukdąs unijų pa
stangas apvalyti unijas nuo 

I komunistų. Greenas pasigyrė, 
kad ADF atlieka darbą ko
voje su komunistais darbo 
unijų judėjime. Bet kada 
Taft-Hartl.ey įstatymas drau
džia uždaras unijų šapas, uni
ja negalinti priversti darbda- 

įmesti unijos suspenduoto
komunisto nario iš darbo. Iš 
to galima padaryti išvadą, 
kad Greeno supratimu tik rei- 

i kia išmesti komunistus iš dar- I 
bų ir lai jie bei jų šeimos 
miršta badu, ir bus baigta su 
jais.

Greenas, Murray, Dubinsky, 
Ruether ir kompanija negali 
paslėpti savo, kaipo darbda
viams parsidavėlių rolės, nes 
jie nei nemėgina įrodyti, kad 

būtų kenksmingi.
unijoms, kad jie griautų jas, 
kad komunistai ardytų unijis
tų vienybę streikuose ar nors 
ką panašaus darytų. Faktų 
apie komunistų elgimąsi uni
jose reikia ieškoti kompanijų 
neapykantoje prieš komunis
tus. Darbdaviai iš patyrimo 
žino, kad komunistai prieina 

. prie darbininkų ir suorgani
zuoja juos į imi ją. Komu
nistai deda pastangas, kad 
unijos iškovotų geresnes dar
bo sąlygas dirbtuvėse ir strei
kuose, juos visuomet galima 
rasti pikieto- priešakyje, o ka
da komunistas tampa išrink
tas unijos viršininku, tuomet 
bosams pasirodo peilis po ka
klu ir dėl pastarosios prie
žasties tapo įdėtas paragra
fas į Taft-Hartley įstatymą, 
kuris draudžia komunistams 
užimti viršininko vietą unijo
se.
$10,400 iš Unijos ir $10,000 

iš Darbdavių

Pastaruoju laiku Toledo, O- 
hio, Willys-Overland šapos 
mitinge buvo pranešta, kad 
buvusis United Auto Work
ers (CIO) 12 lokalo prezi
dentu Richardas Gosser yra 
tyrinėjamas federalių agentų, 
ar jis teisingai sumokėjo tak
sus už 1948 metus.

Mat, skunde prieš Gosser 
jo žmona iškėlė gana intere
singą finansinį . kaltinimą, 
žmona reikalauja dalies iš 
$10,000, kuriuos Gosser gavęs 
iš darbdavių pereitais metais 
už jo “pasitamavimą” darbi- 
ninkų-bosų derybose, apart 
tų, ką Gosser gavo algos iš 
UAW 12-to lokalo po $200 
į savaitę . Gosser dabar pa
keltas į UAW vice-preziden- 
ta.

Čia. tik mažiuko biurokrato 
gautas tarnagrašis iškeltas 
aikštęn, o kiek gauna stam
bieji parsidavėliai? Bet anks
čiau ar vėliau unijistų didžiu
ma įžiūrės tą korupciją ir 
trenks tuos pai*sidavėlius iš 
unijų viršininkų ir jų vietoje 
išsirinks sau ištikimus unijis- 
tus. Pastaruoju lail^u yra 
daug apsileidimo eiliniuose 
unijistuose, bet esamos aplin
kybės juos išbudins ir jie im- 

*sis už taisymo-savo organiza
cijų. J. N. S.

1948 Mėty Ukrainos
Liaudies Ūkio Laimėjimai

. Rašo
1948 metai atnešė ukrai

niečių tautai stambių eko
nominių pergalių. Likvi
duodama sunkius karo ir 
vokiečių okupacijos pada
rinius, Ukraina pasiekė ne
paprastų laimėjimų. Duo
nos, metalo, anglies, maši
nų ir kitos svarbiausios 
produkcijos gamyboj at
žvilgiu, respublikos liau
dis vėl pradeda užimti va
dovaujamą vietą TSR Są
jungoje.
Sunkioji pramone

Ukrainos sunkiosios pra
monės statytojai su pasidi
džiavimu pranešė vadui a- 
pie milžinų - gamyklų Za- 
porožstalio ir Azovstalio 
naujų galingų cechų atsta
tymą bei paleidimą ir ypa
tingai apie Zaporožstalio 
pirmojo ištisinio šveisavi- 
mo aukštakrosnio Nr. 4 pa
leidimą, apie Azovstalio 
pirmos eilės statybos • už
baigimą, apie Dnieprogeso 
naujos galingos hidrotur- 
binos paleidimą darban, a- 
pie tai, kad respublikos me
talurgijos gamyklose pra
dėta eksploatuoti didįjį šti- 
felį, ištisinio šveisavimo 
vamzdžių valcavimo cechą 
ir ištisinio šveisavimo ratų 
valcavimo cechą. Per pra
eituosius metus Ukrainoje 
pradėjo veikti eilė aukšta
krosnių ir valcavimo stovų, 
dešimtys naujų rūdos bei 
anglies šachtų ir kokso ba
terijų. Nebetoli tas laikas, 
kai Ukrainos visos meta- 
lurginės bazes pilnutinis 
atstatymas ir techniškas 
atnaujinimas bus užbaig
tas.
Plano pravedimas 
su kaupu

Ukrainos TSR pramonė 
įvykdė pernykštį planą 
108,5 procento ir davė 43 
procentais daugiau produk
cijos negu 1947 metais.

Palyginti Su 1947 me
tais, Ukrainos metalurgai 
davė šiemet 41 procentu 
daugiau ketaus, 74 proc. — 
plieno, 71 proc. — valcuo
to metalo, 33 proc. — gele
žinės rūdos ir 19 proc. — 
mangano rūdos. Didvyriš
kas tarybinių šachtininkų 
darbas likviduoja sunkias 
žaizdas, kurias fašistiniai 
okupantai padarė angli
niam Donbasui. Donbaso 
šachtininkai davė šiėmet 
22 procentais daugiau ang
lies, negu 1947 metais. Vien 
tik sąjunginės Elektrinių 
Ministerijos įmonėse elekt
ros energijos išdirbimas iš
augo šiemet 43 procentais. 
Per metus respublikos ko
lektyviniuose ir tarybi
niuose ūkiuose pastatyta 
šimtai elektrinių.

Ypatingai dideli laimėji
mai pasiekti atkuriant ma
šinų gamybą. Pokariniais 
metais Ukrainoje atstaty
tos ir pastatytos dešimtys 
įvairiausių mašinų 'gamyk
lų, įsisavintas išleidimas 
naujausių tipų mašinų, ku
rių pirma neišleisdavo. Uk
rainos sostinė — Kijevas ir 
tokie miestai, kaip Gharr 
kovas, Vorošilovgradas, O- 
desa vėl tapo stambiais ma
šinų gamyboj centrais.

Antai, Charkovo maši
nų gamintojai davė dvigu
bai daugiau traktorių, negu 
pernai, galingų modernių 
šiluminių lokomotyvų —2,5 
karto daugiau, turbinų, — 
1,3 karto daugiau, elektri
nių lokomotyvų — 1,1 kar
to daugiau.

Per 100 Kijevo įmonių

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Kovo 17, 1949

L. K.
jau viršijo šiemet prieška
rinį gamybos lygį. Jų tar
pe vadovaujančią vietą už-, 
ėmė mašinų gamintojai, 
kurie viršijo prieškarinį 
produkcijos . išleidimą be
veik 10 procentų. Stam
biausia Vorošilovgrado Le
nino vardo garvežių ga
mykla ne tik garbingai į- 
vykdė savo įsipareigojimą 
dėl plano užbaigimo prieš, 
laiką, bet ir įsisavino nau
jo ypatingo pajėgumo pre-, 
kinio garvežio gamybą.

1948 metais visoje Uk
rainoje garvežių išleidimas, 
palyginti su 1947 metais, 
padidėjo 63 procentais, e- 
lektrinių motorų išleidimas
— 64 proc., ekskavatorių — 
beveik trigubai, traktorių
— daugiau kaip dvigubai, 
traktorinių plūgų — trigu
bai, kombainų išleidimas — 
keturgubai.

Žymiai padidėjo statybi
nių medžiagų, popieriaus ir 
kitų pramoninių dirbinių 
gamyba.
Gamyba liaudies 
būkles pakėlimui

Tarybų valstybės rūpini
masis liaudies materialinio 
gyvenimo pagerinimu pasi
reiškia gamybos augime, 
asortimento praplėtime ir 
plataus vartojimo prekių 
kokybės pagerinime.

Per 1948 metus, palygin
ti su 1947 metais, išleista 
59 proc. daugiau medvilni
nių audinių, 102 proc. vil
nonių audinių, ' 108 proc. 
kojinių ir puskojinių. Smar
kiai padidėjo indų bei bal
dų išleidimas. Maisto pro
duktų gamyba, palyginti su 
pernykščiais metais, taip 
pat žymiai padidėjo: cuk-r 
raus — 69 proc., sviesto — 
58 proc., aliejaus — 40 
proc., mėsos — 34 proc.

Didžiulę reikšmę Ukrai
nos TSR ekonomikos išvys
tymui ir liaudies gyvenimo 
pagerinimui turėjo žemės 
ūkio pasiektos pergalės.

žemes ūkio reikalai
1948 metų bendras grū

dų surinkimas ir vidutiniš
kas derlius iš hektaro žy
miai viršijo prieškarinį dy
dį. Ukrainos TSR įvykdė 
grūdų paruošų planą vieną 
mėnesį septynias dienas 
ansčiau, negu pernai; vals
tybei pristatyta žymiai dau
giau grūdų, negu prieš ka
rą. Per pastaruosius metus 
respublikos kolektyviniai 
ūkiai praplėtė pasėlių plo
tą 11 procentų. Grūdų kul
tūromis buvo užimtas 30, 
procentų didesnis plotas, 
negu prieš arą, o vasaro
jaus kviečių pasėliai virši
jo prieškarinį dydį pusan
tro karto.

1948 metais kolektyvi
niai ūkiai pasiekė didelių 
laimėjimų ir gyvulininkys
tės išvystymo srityje: stam
bių raguočių skaičius, pa
lyginti su pereitais metais, 
padidėjo 43 procentais, 
iaulių — 129 procentais, 
avių ir ožkų — 47 procen
tais, arklių — 37 procen
tais.

Stambūs laimėjimai pa
siekti visose Ukrainos liau
dies ūkio išvystymo srity
se. Pastaraisiais metais ka
pitalinių darbų apimtis 
padidėjo 25 procentais, in
duti niškas paros pakrovi
mas geležinkeliuose padidė
jo vienu ketvirtadaliu. Upės 
transportas pervežė 77 pro
centų daugiau krovinių. Ma- 

(Tąsa 4-me pusi.)
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DETROITO DIENYNAS

(tąsa)
— Bet dar nėra dvylikės, — atsakė 

Paspartutas imdamas iš kišenės laikro- 
dj.

— Aš tai žinau, — atsiliepė Filijas 
Fogas, todėk tamstos nekaltinu. Už de
šimties minučių važiuojam į Duvrą ir 
Kalė.

Paspartutas išpūtė akis manydamas, 
kad jis nesupratęs pono žodžių:

— Tamsta išvažiuoji? — klausė jis.
— Taip, — atsakė Fogas. — Išvažiuo

ju, keliausiu aplink žemę.
Paspartutas, baisiai nustebęs, dar la

biau išpūtė akis.
— Tamsta keliauji aplink žemę? — 

vėl paklausė jis vis netikėdamas savo 
ausim.

— Per aštuoniasdešimt dienų, — atsa
kė Fogas. — Todėl neturim kada gaišti.

— Gi daiktai dar nesudėti! — tarė 
Paspartutas.

— Jokių daiktų nereikia. Paimk ke
lionei tik vieną maišelį. Įdėk į jį man 
dvejus vilnonius marškinius ir tris po
ras kojinių. Tiek pat pasiimk ir sau. 
Daugiau ko truks, prisipirksime kelionė
je. Be to, paimk dar . man apsiaustą ir 
kelionės apklotą. Gerai apsiauk. Bet pės- 
tL vaikščioti, turbūt, negausime arba la
bai maža. Skubink!
, Paspartutas norėjo kažką atsakyti, bet 
nebegalėjo. Iš Fogo jis nuėjo į savo kam
barį, krito į krėslą ir sušuko:

— Štai tau ramybė, kurios aš taip ieš
kojau !... ,

Bet jis tuojau atsikėlė ir ėmė dėti 
daiktus.

Kelionė aplink žemę per aštuoniasde
šimt dienų! Ar jis iš galvos išėjo, ar ku
rių balų? Ne... Gal juokai? Reikia ke
liauti į Duvrą. Gerai. Paskui į Kalė. Te
gu. Tiesą pasakius, tai nebuvo perdaug 
prastas daiktas, nes jau ėjo šešti metai, 
kai berniokas buvo išvažiavęs iš savo tė
vynės. O gal kartais teks pasiekti net 
Paryžių? Sakykit, kas nenorėtų pama
tyti tos puikiosios sostinės? Labai gali
mas daiktas, kad toks., nepaslankus žmo
gus, kaip Fogas, turės kiek ilgiau joje 
pasiviešėti. Be abejojimo. Iš kitos pusės 
taip pat aišku, kad jis neiškentė neišva
žiavęs, tas didžiausias namininkas, ko
ki uo jį visi laikė!

Aštuntą išmušus, Paspartuto ir jo po
no daiktai jau buvo sudėti į maišą. Pas
partutas, dar nevisai atsigodęs, uždarė' 
savo* kambario duris ir nuėjo /pas Fogą.

Fogas jau buvo apsitaisęs važiuoti. 
Pažastyje jis turėjo pasikišęs Bredšo va
dovą, kuriame buvo surašytos visos ke
lionei reikalingos žinios. Jis paėmė iš 
Paspartuto rankų maišą, atrišo ir įkišo 
krūvą banko bilietų.

— Tamsta nie\o nepamiršai? — pa
klausė jis. /
— Nieko. /

— Ar yra mano'apsiaustas ir apklo
tas?

— Štai. «
— Gerai, imk maišą.
Ir Fogas vėl atidavė Paspartutui mai- y są.
— Saugok jį, — pridėjo jis: — jame/ 

yra dvidešimt tūkstančių svarų sterlin-

Maišas kad kiek neišdribo iš Paspartu
to rankų, tartum visas būtų buvęs pri
piltas aukso.

Ponas ir tarnas išėjo. Duris nuo gat
vės uždarė ir užrakino.

Vežėjų birža buvo gatvės gale. Filijas 
Fogas ir tarnas pėsti priėjto prie arklio, 
įsisėdo į vežimą ir nudardėjo į stotį.

Devintos dvidešimt minučių vežimas 
juos privežė prie stoties vartų. Paspartu
tas pirmas iššoko iš vežimo. Paskui išli
po Fogas ir užsimokėjo vežėjui.
**Tuo tarpu priėjo prie Fogo elgetauda

ma moteriškė su vaiku. Ji buvo basa, nu- 
driskus ir prašė pašalpos.

Fogas išėmė iš kišenės dvidešimt gi- 
nių, kurias buvo laimėjęs vistu, ir atida
vė elgetai.

— Prašom imti, — tarė jis: — džiau
giuosi tamstą sutikęs.

Paspartutas vos galėjo suturėti aša

ras savo akyse. Fogas užkariavo dalį jo 
širdies!

Fogas ir jis netrukdami nuėjo į di
delę stoties salę. Fogas liepė Paspartutui 
nupirkt pirmos klasės du bilietus į Pary
žių. Čia grįžtelėjęs jis pamatė visus pen
kis savo draugus, su kuriais dėjo lažy
bas.

— Vyrai, — tarė jis, — aš išvažiuoju. 
Aš imuosi su savim pasą, kurį visur, kur 
bus galima, vizuosiu, kad, man sugrįžus, 
galėtumėt matyti, kaip aš keliavau.

— O! — atsiliepė mandagiai Ralfas, 
— to visai nereikia. Mes pasitikime 
tamstos žodžiu.

— Vis dėlto geriau patikrinti, —at
sakė Fogas. ' ■

— Tamsta nepamiršk, — pastebėjo 
Endrius Stiuartas, — kad turi grįžti...

— Per aštuoniasdešimt dienų, — pa
sakė Fogas, — 1872 metais, šeštadienį, 
gruodžio 21 dieną, vakare devintos ke
turiasdešimt penkios minutės. Sudieu, 
vyrai!

Devintos keturiasdešimt minučių Fili
jas Fogas ir jo tarnas įsidėdo į vagoną. 
Devintos keturiasdešimt penkios minutės 
sušvilpė, ir traukinys pradėjo važiuoti.

Naktis buvo tamsi; smulkus lietus ly
nojo. Fogas, prisišliejęs vagono kertėje, 
nieko nekalbėjo. Paspartutas, vis dar ne- 
atsigodęs, kietai spaudė prie savęs mai
šelį su banko bilietais.

Traukinys nepraėjo dar Sidenhamo 
(Londono priemiestis iš pietų pusės — 
Vert), kaip Paspartutas nusigandęs su
šuko.

— Kas tamstai yr? — paklausė Fogas.
— Aš ... aš ... besiskubindamas ... 

pamiršau ....
— Ką?
— Užgesinti savo kambary gazo rage- 

lį!
— Dabar jau nieko nebepadarysi, — 

atsiliepė Fogas: — už gazą gausi mokėti 
tamsta!

V
NAUJA LONDONO BIRŽOS- 

VERTENYBE
Išvažiuodamas iš Londono Filijas Fo

gas, turbūt, nesitikėjo, kad jo išvažiavi
mas sukeltų tiek triukšmo.

Gandas apie derybas pirmiausia suju
dino “Reformų Klubo” narius. Paskui ta 
naujiena pateko į laikraščius, o laikraš
čiai jau išnešiojo po Londoną ir visą An
glijos karalystę.

Dėl kelionės aplink žemę pakilo tokių 
didelių ir karštų ginčų, jog rodėsi, kad 
vėl prasidėjęs Šiaurės Amerikos karas. 
Vieni laikė'Fogo pusę, o kiti — ir tokių 
greitai pasidarė daugumas — buvo prieš 
ji-

— Apvažiuoti žemę per aštuoniasde
šimt dienų mūsų laikais jokiu būdu ne
galimas daiktas, tai-viena beprotystė! — 
sakė jie. Dėti tokias lažybas yra tiesiog 
negražus daiktas!

Times, Standard, Evening-Star, Mor
ning-Chronicle ir dar kokia dvidešimt ki
tų didelių laikraščių rašė prieš Fogą, tik 
vienas Daily-Tele graph šiek tiek laike jo 
pusę. ' > ' •

Fogą laikė išėjusiu iš galvos žmogum, 
pamišėliu, bepročiu, .o tuos “Reformų 
Klubo" narius, kurie derėjosi, apšaukė 
tiesiog bėsąžiniais.

Reikia žinoti, kad anglai visados labai 
interesuojasi geografijos dalykais. Laik
raščiai tuojau pradėjo dėti tuo klausi
mu smarkiausių straipsnių su labai lo- 
gingais išrodymais. Nebūtum radęs vi
soj Anglijoj skaitytojo, šiokio ar tokio 
luomo, kuris nebūtų ryte rijęs laikraščio 
skiltis dėl Fogo kelionės.

■ Iš pradžios, tik pasklidus gandui apie 
tą kelionę, drąsesnieji vyrai ir daugybė 
moterų stovėjo už Fogą, ypač kai pama
tė to drąsuolio paveikslą, įdėtą viename 
Londono 'žurnale. Kai kurie džentelme
nai galvojo:

— Delko gi neapvažiuosi žemės per aš
tuoniasdešimt dienų? Juk buvo ir gud
resnių dalykų!

Taip kalbėjo daugiausia Daily-'Tele
graph* o skaitytojai.

Pagaliau ir tas laikraštis ėmė /svyruo-. 
U.

(Daugiau bus)

BEDARBĖ DIDĖJA
. f

Nors praeitą menesį likosi 
pagaminta karų ir trokų dau
giau, negu kada automobilių 
gaminimo istorijoj, bet be
darbė, vietoj mažėti — šuo
liais didėja.
„„ Oficialia; paskelbta, kad 
randasi 155,886 bedarbių, 
gaunančių pagelbą.

Bet tame nėra pilnos skait
linės. Daugelis auto kompa
nijų pagal tą teisę valstijoj, 
kuri likosi perleista prie gub. 
Siglerio išmeta du syk dau
giau iš darbo, kurie negauna 
tos pagelbos. Vienas būdas, 
kuriuo auto magnatai apsuka 
darbininkus, tai paleisdami 
darbininką antradienį, tokiu 
būdu jis negali gauti pagel
bės už tą savaitę. Jį gali pa
šaukti kitą savaitę į dirbtuvę 
ant dienos arba poros ir vėl 
jis nieko negauna ir tt.

Tokių bedarbių randasi du 
syk daugiau, negu yra gau
nančių pagelbą. Vien tik 
miesto “welfare” skaitlinė pa
didėjo virš 15 tūkstančių.

Rausta Veidai
Praeitą rudenį laike rinki

mų daugelis guldė savų gal
vas ar tai už republikonų, ar 
už demokratų sąrašą. Visi 
taip buvo užsitikrinę sąžinin
gumu tų veidmainiškų demo
kratiškų ir republikoniškų po
litikierių.

Šiandien jie nieko nebegali 
sakyti, bando išsisukinėti 
versdami bėdą ant priešingos 
jų nusistatymui partijos..

Bet ką mes tikrenybėj ma
tom ? Dembkratai sudaro Kon
grese didumą, o ką jie daro? 
Kodėl jie su Trumanu prieš
akyje neįveda savo skelbtus 
pagerinimus, kuriuos prižadė
jo laike rinkimų ?
' Bet dalykas glūdi ve kame 

■—nė demokratai, ne republi- 
konai nesuteiks gerovės dir
bančiai liaudžiai, nes jiems 
tas dalykas nerūpi. Jiems 
svarbiausias dalykas, tai pa
laikymas karalių ir fašistinių 
valdžių pasaulyje!

O apie darbininkus, ko 
jiems rūpintis, jeigu' vieni ba
du išmirs, tai prigimsta kiti į 
jų vietą.

Tik darbininkai patys gali 
pagerinti savo padėjimą. Ka
da jie -pradės rūpintis apie sa-* 
ve, o ne apie demokratų bei 
republikonų politikierius!

Darbininkai turėtų geriau 
stoti j Progresyvę Partiją, nes 
ten nėra didžiojo kapitalo 
šunelių, kurie veidmainiškai 
loja.

Akademinis Persekiojimas
Kapitalui neatbūtinai reika

linga, kad mokytojai ir profe
soriai būtų niekas daugiau, 
kaip tik paprasti automatiškai 
užsukami gramofonai. Tas, 
kuris parodo savo sveiką pro
tą mokinime, tuojaus liekasi 
paleistu nuo tarnystės.

Mūšų amerikoniškiems im
perialistams reikalingi iš mo
kytojų tik papūgos.

Šiomis dienomis visus ki
tus universitetus pasekė ir jė
zuitų University of Detroit. 
Liekasi atleista apie 26 moky
tojai būk tai, kad mokinių 
skaitlius sumažėsiąs.

Bet kur tau ! Vietoti atleis
tų, kaip dabar pasirodo, įde
dama visokį pabėgėliai iš E- 
uropoš valstybių.

Mat, tie fašistiniai pabėgė
liai ves kovą prieš komu
nizmą, galės geriau nuodinti 
protą ' jaunuomenės.

Atbudo iš Miego
Mūsų miesto majoras galų 

gale atbudo iš miego! Mat, 
atsidarė proga jam atsidurti 
Romos mieste, kur Olympija- 
dos komisija susirinko pasky
rimui vietos dėl Olympijados.

Nors jis pats pasiūlė nu
kirpti algas tran sportacijos 
darbininkams, taip lygiai at
metė sumas pinigų; paskirtas 
dėl vaikų pasibovijimo vietų’ 
ir maudyklių vien tik, kad 
miesto išlaidos nėpadidėtų, 
bet su mielu noru sutiko ke

liauti į Romą, miesto tarybai 
apmokant jo kelionės išlaidas, 
ne iš savo 25 tūkstančių al
gos, kad gavus tą Olympija- 
dą į Detroitą. Miestui išlai
dų pasidarys apie 20 milio- 
nų dolerių, kurioms jis nėra 
priešingas.

Kirsti darbininkams algas, 
nesuteikti ' kelių tūkstančių 
dolerių dėl vaikųz žaislavie- 
čių, tai jo “darbas.”

Ir išmesti šimtais žmonių iš 
gyvenamų namų, palikti juos 
ant gatvės, praleisti apie 20 
milionų taksais sudėtų pinigų, 
tai tas, mat, jam pageidauja
ma, nes jis gauna kelionės 
išlaidas i Roma.

Tai demokratas, ar ne ?

Ne Taip Sklandžiai Einasi 
Reuterio Klikai

Dabar einami rinkimai po 
visus U.A.W.-C.I.O. lokalus 
pradeda parodyti, kad jau 
tveriąs tvirtas pasipriešini
mas Reuterio išdavystei.

Šiomis dienomis Reuteris 
padarė pareiškimą, kad algų 
kapojimas, tai kaltė pačių 
darbininkų. Jis, sako, nepir- 
šęs tokio dalyko, nors kiek
vienas gerai atsimena, kad 
buvo daromos kuodidžiausios 
pastangos, kad toks kontrak
tas būtų priimtas pagal jo 
paliepimą^

Daugelyje lokalų, kiek iki• J;. : , *----------------------- ----

Susirinkimas, Paminėjimas 
Moterų Dienos, Prakalbos

Sekmadienyje, kovo 6, at
sibuvo LLD 25 kp. susirinki
mas. Per pasidarbavimą fi
nansų raštininko drg. A. že
maičio * susirinkimas būvo 
skaitlingas. Dalyvavo dau
giau moterų, negu vyrų, kas 
mūsų kuopoje retai pasitaiko.

Atlikus kuopos bėgančius 
reikalus eita prie paminėjimo 
Moterų Tarptautinės Dienos. 
Minėjimo dienai tinkamą pa
skaitą, parašytą D-rės Johan
uos T. Baltrušaitienės, “Mote
rys šimto Metų Progreso Ke
liu,” pagirtinai skaitė drg. 
Ona Kūčiauskaitė.

Išklausius1 paskaitos, prasi
dėjo užkandžiavimas, kuris 
buvo suruoštas tam reikalui 
išrinktos komisijos. Baigiant 
užkandžiauti, drg. A. žemai
tis visus iš eilės kvietė pa
reikšti savo mintis bėgančiais 
klausimais, ką dauguma daly
vių ir padarė. Minčių buvo 
įvairių, bet jas čionai .karto
ti užimtų perdaug vietos. Bu
vo sumahyta parinkti aukų 
kovai prieš Ober bilių, kuriuo- 
mi mojamasi pasmaugti žmo
nių teises Maryland valstijo
je. Aukų surinkta $11.50 ir 
priduota Lietuvių Progresy
viam Klubui. Tuomi vakaras 
ir baigėsi draugiškoje nuotai
koje, su visi] pageidavimu, 
dažniau turėti tokių susirin
kimų.

Pirmadienyje, kovo 7, at
sibuvo prakalbos Progressive 
Party of' Maryland, paminėji
mui’ metinių sukaktuvių nuo 
partijos įsikūrimo ir protes
tui prieš Ober bilių. Svar
biausiu kalbėtojom buvo kon- 
gresmanas Vito Marcantonio, 
kuris, kaip ir visuomet, pasa
kė gerą prakalbą. Atsižvel
giant į momento svarbumą, 
tai žmonių į prakalbas atsi
lankė permažai. Aukų kovai 
prieš Ober bilių surinkta 
$784.69. Nuo Lietuvių Pro
gresyvių Klubo’ aukų buvo 
priduota $28.50. V.

Mechanizuotas 
Šokolado Cechas

Mechanizuotas Vilniaus 
“žibutės” fabriko šokolado 
gamybos cechas. Pastatyti 
valcai saldainių įdarams ga
minti, mikromašina ir kiti 
įrengimai. 'Numatoma taip 
pat. mechanizuoti ir karame
lės cechą. čia greitu laiku 
numatoma įrengti karamelės 
liniją su transporterio juosta. 

šiolei daviniai rodo, tąi atsi
rado gana didelis pasipriešini
mas. ;

Daugelis gana didelių loka
lų neišnešė pirmuose rinki
muose galutino sprendimo. 
Reikės eiti iš naujo į perbal- 
savimą, kas pats savaimi ro
do tą, kad jiems nebesiseka 
apgaudinėti darbininkus, nes 
jie nebegalėjo gauti tos di
dumos iš syk kaip, kad buvo 
metai atgal.

Nepaisant kokie rezultatai 
bus, bet toks padėjimas paro
do tą, kad 'daugelis pradeda 
atsipeikėti nuo tų saldžių žo
džių ir veidmainingų iš Reu
terio burnos.

Patys Bijosi Savo šešėlio

Kas savaitę taip vadinama
sis “Economic Club,” suside
dantis iš didžiųjų vertelgų ir 
didžiųjų ir trustinių išdirbys- 
tės įmonių parengia lekcijas 
dėl savęs informavimo, kad 
geriau sektųsi jiems savo biz
niuose.

žinoma, kad jie neturi ten 
sau už lektorius jokių ko
munistų, bet užtikimus žmo
nes i§\ universitetų ir kitus 
tam lygius.

Jiems davė lekciją Prof. 
W. E. Spas iš New Yorko Uni
versiteto. Jis juos labai iš
gąsdino, nes pasakė, kad mū
sų piniginė sistema esanti 
“nebeatmokama” tai tie 260 
bilionų valstybės skolų, /kad 
neatbūtinai didžiajam kapita
lui reikia tverti kitą, naują 
politinę partiją, kad išgelbėti 
savo kailį ir savo pinigus.

O kitaip tai viskaę nueis 
prie socializmo ir komunizmo.

’ Politicos.

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit‘ suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra- 

' žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110
Į----------------------------------------- - ■ .....

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

(Kampas 68th St.)

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

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

. ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui 

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

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
1 ■ ............ ..............------------------------------------------- - ' ' .
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Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774<

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

prakilniuose namuose be eksti-a išlaidų..
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
' ■ Z c.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

1948 METŲ UKRAINOS 
LIAUDIES ŪKIO LAI

MĖJIMAI
(Tąsa nuo 3-čio pusM 

žomis upėmis pervežta be- 
vei dvigubai daugiau rovi
mų, negu 1947 metais.

Namų statyba
Ypatingą reikšmę Tary

bų Ukrainai turi gyvena
mųjų namų ir kultūros - 
buities statyba. Per karo ir 
okupacijos metus fašisti
niai plėšikai sudegino ištisus 
miestus ir kaimus. Per tre
jus pastaruosius metus Uk
rainoje atstatyti ir naujai 
pastatyti įvairūs pastatai, 
kurių bendrą plotą sudaro 
per 10 milijonų kvadratinių 
metrų; kaimuose pastatyta 
416 tūkstančių namų.

Pramonės ir žemės ūkio 
laimėjimai sudarė nepa
prastai palankias sąlygas 
išplėsti valstybinę ir koope- 
ratyvinę prekybą. Panaiki
nus korteles ir kelis kartus 
sumažinus kainas valstybi
nėse ir kooperatyvinėse 
parduotuvėse, smarkiai su
mažėjo kainos ir rinkose. 
Per dvejus pastaruosius 
metus kainos kooperacijoje 
sumažėjo trigubai, o kainos 
kolektyvinių ūkių rinkose 
— penkis kartus.

Ukrainos darbo žmonės 
sutiko 1949 metus su galini! 
gu ekonominiu bei kultūri
niu pakilimu. Tatai yra pa
tikima naujų respublikos 
ūkinių laimėjimų garantija 
ketvirtaisiais p e n k mečio 
metais.



Qeveland, Ohio DETROITO ŽINIOS
IŠ DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 

SUSIRINKIMO
Kovo 4 d. tapo sušauktas 

draugijų sąryšio susirinkimas. 
Kadangi šis susirinkimas buvo 
pirmas šiais metais, tad buvo 
išrinkta ir sąryšio valdyba. 
P5rm. P. Nemura sekr. J. že- 
brys, fin. sekr. J. Stripeika, 
ižd. F. Bauža. Per pasta- 
ruosius*kelis metus visos prie 
sąryšio prigulinčios draugijos 
savo įvairius parengimus užsi
registruodavo pas drg. P. Ra- 
džers, bet šiais metais drg. 
P. R. neapsiėmė į sąryšio val
dybą. tai tas parengimų regis
travimo darbas pavestas są
ryšio sekr. J. žebriui. Tokiu 
būdu, nuo dabar visos draugi
jos tuom reikalu kreipkitės 
prie sąryšio sekr. J. Žebrio.

Sąryšis taipgi nutaikė su
rengti spaudos pikniką, bet 
kuomet reikėjo išrinkti komi
siją to pikniko surengimui, 
niekas neapsiėmė. P. Kurulis 
ir P. Nemura apsiėmė tik su
rasti vietą tam piknikui, o kas 
rūpinsis visu jo surengimu, 
kol kas nenumatoma. Perei
tais metais sąryšis turėjo iš
rinkęs Politinę Komisiją, kuri 
gerokai veikė rinkimų laiku ir 
suorganizavo Wallace kliubą 
iš virš 50 narių. Rinkimams 
praėjus Wallace kliubas pali
ko Progresyvės Partijos kliu
bas ir rūpinasi politiniais 
klausimais. Tokiu būdu, są
ryšio Politinė Kom. pati per 
save pasinaikino, tačiaus drg. 
Simans iš tarptautinio veikimo 
pateikė gana platų ir išsamų 
raportą, kuris buvo su užgy- 
rimu visų priimtas. Raporte 
pranešė, jog yra rengiamas 
tarptautinis spaudos bazaras, 
kurio surengime jau weikia 
11 skirtingų tautų. Nutarta 
ir lietuviams kiek galint prie 
to darbo prisidėti. Į komisi
ją apsiėmė J. N. Simans, M. 
Karsokienė, A. Gendrėnienė 
ir J. Stripeika. Kas turi ką 
nors paaukoti minėtam baza- 
rui, gali priduoti virš minė
tai komisijai arba palikti LDS 
kliube 9305 St. Clair Ave. 
Bazaras įvyks kovo 19-20, Bo
hemian National Home, 4939 
Broadway Ave.

★
LDS Kliubas

Mūsų LDS kliubas jau ati
darytas *ir skaitlingai ,lanko
mas. Turime pasididžiuoti, 
kad įsigijome švarią ir malo
nią nuosavą užeigą, bet dar 
nėviskas pilnai užbaigta. Biz
nio vieta užbaigta, bet erd
vus skiepas, kurį ištaisius bus 
galima laikyti ir gana sl/ait- 
lingus susirinkimus, dar neuž
baigtas. Teko girdėti, jog 
kliubo direktoriai rengiasi 
paprašyti šiam darbui talkos 
ir savo locnomis • rankomis 
įrengti svet. susirinkimams. 
Manau, jog tai geras suma
nymas, juk LDS narių tarpe 
yra visokių specialistų ir- bent 
kiek pasišventus, tai lengvai 
galifna padaryti, tik patartina 
nieko nelaukus imtis už dar
bo. Nemažai LDS narių ir 
kliubo simpatikų jau pasiren
gia minimiems darbams.

LDS 15-tds Aps. Konf.
Nors dar Aps. komitetas 

oficialiai nėra paskelbęs LDS 
15-tos Aps. konf. laiką ir vie
tą, bet jau žinoma, jog konf. 
įvyks geg. 29 d., pas drgg. 
Rubus ant ūkės ir po konf. 
ten pat piknikas. Čion vis
kas atrodo smagu ir gera, ta
čiau tuom pačiu kartu ma
tomas ir tokis nemalonumas, 
geg. 27-28 ir 29 Clevelande 
įvyks LDS Bowling turna
ment, o 29 d. Bolininkų Ban- 
kietas, tai yra, tą pačią die
ną skirtą Aps. konf. ir pikni
kui. Kiek teko patirti, tame 
kalti yra Bowling turnamen- 
to rengėjai, jie tam pasirinkę 
dienas nepranešė sąryšio sekr. 
Jeigu būtų užsiregistravę tas 
dienas, aišku, Apskritys būtų 
turėjęs pasirinkti konferenci
jai ir piknikui kitą dieną. 
Geistina, kad tokių klaidų at
eityje visos draugijos vengtų.

J. Žebrys.

Kas Bus Kovo 20 Dieną?
Nejaugi norėtumėt, kad 

kiekvienam pasakyčiau, kas 
ištikro bus trečiame nedėldie- 
nyj, 2 vai. po pietų?

Nugi—atsibus susirinkimas 
mūsų Literatūros Draugijos 
52 kp., Draugijų Svetainėje, 
4097 Porter. Įdedu antrašą 
ir laiką, kad visi nariai išti
kro žinotų, kad tame laike ir 
toje pažymėtoje vietoje visi 
dalyvautumėte šiame kuopos 
susirinkime.

Gal tokio paraginimo ir ne
būtų buvę reikalo paskelbti, 
bet šiame laike mes susidu
riam su gana svarbiais bėgan
čiais reikalais, tai šį paragi
nimą matau reikalingu pada
ryti.

Pirma, mes turime išrinkti 
skaitlingą delegaciją i Civilių 
Teisių Kongreso Nuvažiavimą, 
kuris prasidės penktadienio 

I vakare, Music Hali, ir seks su 
šeštadienio posėdžiais Jewish 
Cultural Center, 2705 Joy 
Road. Negi Detroitas pasi
duos Grand Rapids, Mich., 
arba ir Scotvillei? Būtų ge
da !

Antra, kuopa turėtų iš tikro 
padaryti kokį vakarėlį, kad 
kuopos iždą pakėlus. Ne pro 
šalį būtų mūsų kuopos na
riams pasimokyti iš 288 k p.

Trečia, tai festivalio klausi

Lawrence, Mass.
Didelė Bedarbė

Pas mus yra didelė bedarbė. 
Tik iš American Woolen Co. 
fabriko yra paleista nuo darbo 
10,000 darbininkų ir darbinin
kių. O ’kur/dar kitos audimo 
dirbtuvės?

Bedarbių skaičius didelis. 
Vien pašalpą imančių yra 15,- 
000, o daug yra tokių, kūmų 
pašalpa jau išsibaigė? Jie laukia 
1 d. balandžio ir po to paskuti
nius Čekius ims kolektuoti.

Tai tokia pas mus padėtis. 
O ar seniai prezidentas Trumą- 
nas pasakojo, kad bedarbės pas 
mus nebus. Na, bet kas jam 
galvoje. Šią žinią rašant, jis 
sau kaitinasi Floridoj. Pamena
me, kaip laike pereitų rinkimų 
Truruanas ir jo šalininkai ža
dėjo visokių žmonėms gerovių, 
o dabar, kaip matome, tai tre
čias mėnesis Kongresas tik kal
ba,. nieko kito dar neatliko, 
kaip tik Trumanui alg<ą pakėlė. 
Spauda, radijas veda propa
gandą prieš komunistus, darbi
ninkų organizacijas ir Tarybų 
Sąjungą, pasakoja apie “Ame
rikoj rojų,” bet užtyli tą, kad 
jau milijonai žmonių yra be
darbių eilėse.

k Palyginkime tą su velionio 
Roosevelto darbais! Kada Roo- 
seveltas užėmė prezidento vie
tą, tai jau antrame mėnesyje 
jo tarnystės buvo atlikta visa 
eilė darbų žmonių gerovei. Gi 
dabar, tai tik biliai ir biliai 
prieš darbo žmones!
* Laike rinkimų Trumanas pa
žadėjo, kad bus atšaukta Taf- 
to-Hartley įstatymas. O ką da
bar daro? Tik kalba, kaip jį 
“pataisyti.” Patsai Mr. Truma
nas ir jo valdininkai laike rin
kimų sakė, kad republ ikonų 
riksmas apie komunistus, rau
donuosius, tai yra tik blofas. 
Gi dabar tuo riksfnu užsiima 
jo valdininkai, leidžia bilionūs 
dolerių užsieniuose prieš liau
dį, prieš tų šalių demokratiją, 
prisidengdami skraiste “kovos 
prieš komunizmą,” o savo ša
lyje piliečių reikalais nesirūpi
na. Ir kad sukėlus tiems savo 
“darbams” pinigų, tai dar ren
giasi taksus kelti ant darbo 
žmonių, gi didžiulėms kompani
joms bilionūs dolerių grąžino iš 
jų pirmiau sumokėtų taksų. Ne
veltui vienas amerikietis sakė, 
kad gal ir auksinius dantis dar 
aptaksuos arba atims nuo pa
prastų piliečių. •

★
Raudonasis Kryžius skelbė, 

kad reikalinga daug kraujo, 
bet pasirodo, kad gavo 'tik 95 
puskvortes. Ntafote, kokis skir

mas. Nariai iš tikro turėtų 
tuomi daugiau pasirūpinti, ne
gu kad iki šiol. Laikas labai 
greitai bėga, bet jokių ap
čiuopiamų dalykų nesimato.

Apie tą turėtum kuodau- 
giau&iai susirūpinti, nes 29 d. 
balandžio jau čia pat.

Užbaigoj noriu priminti, 
kad susirinkime draugai tu
rės ir bilietus dėl Music Hall, 
nes išrodo, kad nė vienas ne
norės praleisti to vakaro, ten 
išgirsti senatorių Wm. Lan
ger iš Washington, D. C. Jis 
specialįąi atkeliaus, kad ve
dus kovą už civiles teises. 
Prie to, bus ir Morris Sugar 
iš pat teismabučio New Yor- 
ko mieste.

Prie to, bus ir muzikalis 
programas*. Taigi tokios pro
gos mažai kada pasitaiko, 
kur pasižymėję žmonės daly
vaus sykiu. Jiems tolima ke- i 
lionė ir nuovargis, o mums 
tai tik savo karu arba miesto 
busti pavažiuoti.

Beje, dar randasi keli na
riai ir su duoklėmis pasilikę, 
nu, kad taip sau pasiskubin- 
tu.mėt ii’ atėję ant susirinkimo 
atsilygintumet, ką gerai žinot, 
kad reikia atlikti.

.Paimkim sau už patarlę ( 
vietoj: “geriau vėliau, negu 
niekad,” tai kad “knegrei
čiausiai, tai kuogeriausiai.”

Jūsų geras draugas.

tu m as. K a d a b u vo ve d am as k a- 
ras prieš hitlerizmą, tai tada 
darbininkai ir' darbininkės ma
siniai davė kraujo. Gi dabar, 
kada yra karo isterija, kursty
mas prie karo, tai Raudonasis 
Kryžius negavo tinkamo atsilie
pimo. žmonės nenori karo, tai 
ir neatsiliepė.

Maple Parko atidarymas ir 
minėjimas dienraščio Laisvės 
30 metų gyvavimo sukakties 
greitai įvyks. Dienraščio jubi
liejaus minėjimas įvyks sekma
dienį, 3 d. balandžio, Maple 
Parke. Rengia ,LLD 37 kuopa ir 
LDS 125 kp. bendrai. Dalyvaus 
Vincas Andriulis, dienraščio 
Vilnies redaktorius iš Chicagos.

Šiame parengime turėsime 
svečių iš Haverhill, Bostono, 
Lowelio, Nashua, Worcesterio 
ir kitų kolonijų. Banki'etas pra
sidės 2:30 vai. po pietų. Visus 
ir visas kviečiame dalyvauti.

S. Penkauskas.

Springfield, III.
Mirė Jurgis Stankevičius I
Vasario 21 d. mirė pažąngiė- 

tis Jurgis Stankevičius, sulau
kęs 72 metų amžiaus.

Velionis per visą savo gyve
nimą buvo progreso palaikyto
jas ir kovojo progresyvių eilė
se už geresnį ir laimingesnį 
darbo žmonių gyvenimą. Velio
nis visados skaitė darbininkiš
kus laikraščius (kaip tai Vilnį 
ir kitus).

Prigulėjo prie SLA, Eaglės 
Lodge,) LLD 7-toj kuopoj, ku
rioje tarnavo kaipo finansų se
kretorius per ilgus metus.

Velionis paėjo iš Kybartų 
miestelio, Virbalio valsčiaus ir 
Vilkaviškio apskrities. Jaunas 
būdamas mokinosi siuvėjo ama
to. Pramokęs siuvo kaimuose 
Lietuvoje, taipgi ir skersai ru- 
bežių — Prūsų Lietuvoje. Vė
liau išvažiavo į Angliją sau ir 
šeimynai laimės ieškoti. Čia no
rėjo verstis siuvėjo amatu, bet 
kalbos trūkumas kliudė gavime 
gero darbo. Tuomet pasiblaškęs 
po Londoną, Liverpoolį, paga
liau persikėlė į Glasgow į ang
lių kasyklas pelnytis sau duo
ną.

Susitaupęs - keletą šilingų 
persikėlė į Ameriką ir apsigy
veno Athen’o apylinkėje, dirb
damas anglies kasyklose. Vė
liau. persikėlė į Springfieldą, 
kur jam reikėjo pergyventi 
skaudų pfotarpį savo gyveni
mo.

Jo žmona, dirbdama Leland 
viešbutyje naktimis, heTaimin- 
gai nužengė nuo ketvirto aukš
ta į tūšČįą' keltuvo skylę ir aijf 

vietos užsimušė, palikdama ve
lionį savo gyvenimo draugą la
bai .sunkioje padėtyje su pri
augančiais penkiais vaikučiais-

Nors tai Jurgio buvo skau
dus laikotarpis jo gyvenimo, 
bet velionis viską pergyveno, 
išaugino vaikus, ir visuomet 
stipriai laikėsi darbininkiškame 
judėjime'

Velionis tapo palaidotas Oak 
Ridge kapinėse, palikdamas gi
liam nuliūdime 3 sūnus, dvi 
dukteris ir daug draugų ir 
draugių.

Lai būna lengva tau, Jurgi, 
šios šalies žemelė!

Šunskinis.

Elizabeth, N. J.
Vasario 19 d., LDP Klubas 

surengė vakarėlį, , pagarbai 
dienraščio Laisvės vajininkų ir 
skaitytojų. Dalyvavo ir Anta
nas Bimba iš Brooklyno. Lais
vės patriotai nutarė pasveikin
ti dienraštį Laisvę jos 30 m. < 
jubiliejaus proga. Aukavo se
kamai :

M. ir A. Ražanskai,\$l().
Po $5: G. Budris, Z. Stasiu- 

lis.
L. Sheralienė $4. ’
Po $3: D. Burkauskai, A. 

Pociūnas, J. Zagreckas, C. ir 
U. Yanušiai.

Po $2: A. Lukoševičius, P. 
Grigutis, P. Vaičionis, A. Stri
peika, G. ir H. Kudirkai, K. 
Čiurlis, M.Gasparaitienė,M.La
zauskienė, L. Slančauskas, J. 
Wizbor, K. Pociūnas, P. Poš
kus, J.. Pūtis, A. Skairius, M. 
Petkūnienė (Worcester, Mass.), 
J. Zaleckas, D. Kuritis, R. Ka
šėta, J. ir O. Verteliai, F. Vil
činskas.

Po $1: W. Paulauskas, M. 
Rudžionis, P. Račkauskas, F. 
Savičius, M. Kazlauskienė, 
Draugė, F. šaulys, B. Makutie- 
nė, A.. Lozauskas, J. Davis, S. 
Liutkus. P. Taras, V. Jakštis, 
J. Gracįup. Viso $90.00,

Civilinių leisiu Kongresui
Lietuvių Komitetui prisiųsta 

blanka ir $55.00. Anksčiau bu
vo priduota $40, ir dabar gau
ta $15. Pinigus surinko Pranas 
Šiaulys sekamai:

LDP Klubas $25.
Po $5: F. šiaulys ir LDS 35 

kp.
Po $1: A. Saulėnas, A. Pau

lauskas, GeoJ Kudirka, Walter 
Žukas, Stanley Balto, Peter 
Vaičionis, L.. Bartkienė, A. 
Stripeika, Mrs. A. Whitman, A. 
Amshiejus, John Yorke, Karo
lis Pociūnas, Mrs. A. Simonai
tis, D. Krūtis, P. Račkauskas, 
J. Wizbor, M. RuchiOnis, F. 
Vilchinskas; K. Čiurlis, A. 
Skairius.

Širdingai dėkojame geriems 
rėmėjams už gražią finansinę 
paramą. K. čiurlys.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Lietuvių Progresyvių balsuotojų 
Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
kovo 20 d., 10:30 vai. ryto. Malo
nėkite visų draugijų atstovai- daly
vauti susirinkime, pribūkite p'tmk- 
tuališkai. — J. (63-64)

HARTFORD, CONN;
Svarbus Pranešimas Lietuvių Vi

suomenei. Kovo 20 d., 2 vai. dieną, 
Liet. Piliečių salėje, 2Ž7 Lawrence 
St., LDS 79 kp. rengia sveikatos 
klausimu prakalbas. Kalbės dr. J. J. 
Kaškiaučius, iš Newark, N. . J. Te
ma: “Slogos, kataras, ^šalčiai ir jų’ 
susipainiojimai.“ Daktaras atsaki
nės į klausimus, pasirašykite klaus- 
simus iš anksto. Tad svarbu, kad vi
si dalyvautų. Paprašykite ir kitus 
lietuvius ateiti. Tema svarbi. — 
Kom. (63-64)

NEW HAVEN, CONN.
ALDLD ir LDS Apskričių Komi

tetų posėdis I įvyks kovo 20 d., Liet. 
Salėje, 243 Front St. Pradžia 10 v. 
ryto. Todėl visi nariai nesivpiuoki- 
te, būkite laiku. — F. J. Repšys, 
ALDLD apskr. sekr. (63-64)

NEW haven, conn.
Kovo 20 d., 2:30 vai. dieną, Gus 

Hali, pirmininkas Kofnunistų -Parti
jos Ohio vąlst., taipgi vienas , iš areš
tuotų 12-kos asmenų kalbės. Mr. 
Hali, buvęs plieho darbininkas ir 
Laivyno veteranas kalbės apie da
bartinį teismą ir taipgi kitus svar
bius 'šių dienų klausimus, kaip tai: 
bedarbė, darbai ir karas. Komisija 
kvięčia visus skaitlingai dalyvauti, 
kad tai būtų didžiausias' “jūsų civi
linių teisią gynimo“ mitingas New 

.Haveno istorijoj. įvyks Hotel Garde 
(prieš RR stotį). \ (63-64).

AUGA NAUJOJI LIE
TUVOS PRAMONE 
(Tąsa nuo 2 pusrapio) 

trinkai Bartusevičius ir.Sa
kalauskas, įdiegę nauju 
kailių dažymo metodą prieš 
atiduodant apdirbimui, 40 
procentų padidino darbo 
našumą.

Vykdant įsipareigojimus, 
Lietuvos pramonė pereitais 
metais žymiai pakilo. Padi
dėjo bendros produkcijos 
išleidimas. Viršum plano 
įvairiu dirbinių pagaminta 
už 18 milijonu rublių. 26 
procentais nadidėio darbo 
našumas. Įsisavintos nau
jos produkcijos rūšys, pra
dėta elektromotorų, metalą 
plaunančių staklių, aliumi
ninių indu, faneros, dvira
čiams padangų, alebastro 
gamyba. Įmonėse išsiplėto
jo naujas sąjūdis dėl ren
tabilaus darbo. Daugelis 
gamyklų bei fabrikų ne Įtik 
atsisakė nuo dotacijos, bet 
ir gavo pelną. Respublikos 
pramonė, ištisai paimta, da
vė 32 milijonus rublių vir- 
šumplaninių sankaupų.

Mūsų įmonės išlaiko toly-: 
gų, aukštą darbo tempą, i 
pasiektą pereitų metų pa-I 
baigoje.
Pilnas laimėjimas 
užtikrintas

Nueitas pirmasis atkūri
mo etapas. Lietuvos pramo
nė gavo modernią techniki
nę bazę, sukaupė pakanka
mai jėgų.

Mūsų fabrikų bei gamyk
lų kolektyvai parėmė naują 
pradžią maskviečių, vado
vaujančių kovai dėl apy
vartinių lėšų apyvartos pa
spartinimo. JNetenka abejo
ti, kad Lietuvos pramonė 
taip pat atpalaiduos valsty
bės reikalams dešimtis mi
lijonų rublių.

Mes turime visas sąlygas 
sėkmingai ir pirma laiko. į- 
vykdyti pokarinį penkmetį. 
Mūsų įmonių kolektyvai 
kupini kovinės energijos 
bei ryžtumo garbingai į- 
vykdyti pasiimtus įsiparei
gojimus ir sėkmingai iš
spręsti uždavinius, kuriuos 
augančiai Lietuvos pramo
nei iškelia valstybė.

New Yorke sulaikyta mo
teriške su trimis tarbomis, 
kuriose rado $352 smulkių pi
nigų. Pas ją radę ir kelis 
raktus į subway stočių kasas. 
Ji atsisakiusi paduoti pavar
dę..

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

I’amirškitc savo amžių! Tūkstančiai yra 
gaivūs po 70 m. Pabandykite "gaivinimų” 
su Ostrcx. Turi tonikų dėl silpnų, nuvar
gintu jausmų, iš priežasties vien tik kūnui 
trūkumo geležies, |<ų daugelis vyrų ir mo
terų vadina “scnutfiu.” Pabandykite Ostrex 
Tonic Tablets dėl gaivumo, jautimosi jau
nesniu, šyuidien pat. Naujas "susipažin
kite” size tik 50c. Parsiduoda visose vais
tinėse, visur.
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GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

■ Savininkas
417 LorimeF Street

“ Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- ;

žovių ir pieninių valgių. : 
gražus, pasirinkimas. "
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Egzaminuojant Akis,:
: Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius:

Drs. Stenger & Stenger
; Optometrists

394-398 Broądvvay 
Brooklyn, N. Y.

tef. ST. 2-8^42 . , -

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Mokslininkų Paskaitos 
Periferijoje

LAZD1JAJ, 48. XIL 26.— 
Su dideliu susidomėjimu iš
klausė lazdijiečiai viešėjusio 
čia Mokslų Akademijos nario- 
korespondento prof. Ruokio 
paskaitas. Pirmojo praneši
mo tema — “Kolektyvinių 
ūkių santvarkos pranašumas.” 
Apie atominę energiją ir jos 
panaudojimo technikoje per
spektyvas pranešėjas papasa
kojo antroje paskaitoje.

Leipalingio valsčiuje tą pa
čią dieną Mokslų Akademijos 
narys - korespondentas prof. 
Indriūnas skaitė pranešimą— 
“Reakcines dvasiški jos anti
liaudinė veikla.”

B. kenkus.
★ ★ ★

Nauji Įrengimai
VILNIUS, 48. XL. 26.— 

Vilniaus “Tauro” alaus dary
klos vyriausioje mechaniko 
skyriaus kolektyvas įsiparei
gojo iki vasario mėn. 1 die
nos įrengt’ alaus pilstymo ir 
bonkų plovimo automatus ir 
60 metrų ilgumo transportie- 
rių. Automatas per tą laiką 
pripils ir išplaus dvigubai 
daugiau bonkų, negu*dabar. 
Du žmonės bus paliuosuoti ki
tiems darbams.

‘'“Tauro” elektrikai įsiparei
gojo iki sausio 15 dienos 
įrengti ir paleisti į darbą 
transformatinę pastotį.
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TELEPHONE
STAGG 2-5048
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RES. TEL.
. HY. 7-8631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
1 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

5)

2

5)
1

>5

ESI

LAISVĖS
SPAUSTUVĖ

’ GALI JUMS PATARNĄUTl
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, 
i ' Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
i parengimams. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
! rūpesčio iš anksto aflikus savo pareigas.

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

Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite pątenkinti. 
Kainos už spaudos .darbus Laisvėk spaustuvėje yra 
prieinamos.

Į Reikalu spaudos darbų rašykite:

LAISVE
i 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
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PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 ŠO. 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.

w RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238
V V " V V V ™ w V ▼ V V Vv v * w V T w1 1

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-<.ctv,, Kovo 17, 1949

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS-

z VALYTOJOS NAKTIMIS
Su Department Krautuve 

Pageidaujama Valymo Patyrimas 
6 Dienos. Valandos maždaug nuo

5 iki 12 vai. naktį.
' Kreipkitės

' EMPLOYMENT OFFięE
HEARN’S

689 Broad St., Newark, N. J.
(80

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MATUOTOJAI
Su Department Krautuve’ 

Pageidaujama Valymo Patyrimas 
6 Dienos. Valandos maždaug nuo 

5 iki 12 vai. vakaro.
Kreipkitės

’’ EMPLOYMENT OFFICE
HĖARN’S j

689 Broad St., Newark, N. J.
(«O

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

Kovo 20 d., bus rodoma įdortii Sb- 
vietinė filmą ‘Miracle of Dr. Petrov/ 
Russian National Center, 166 Vil
lage St., pradžia 3 vai: dieną. Bus 
rodoma du sykius. Kurie negalėsite 
ateiti 3 vai., ateikite 6 v. v. Įžanga 
65c. Rengėjai — Rusų, Lietuvių ir 
Ukrainų bendras komitetas. Pelnas 
skiriamas svarbiem visuomeniškiem 
reikalam. — Kom. (62-63).

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

Newark 4, N. 
HUmboldt 2-7964

13

4

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue - 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas ialdotuve*

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
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N(‘HYirko^zWž/a7inloi Aukos Civilėms
Teisėms Ginti

Vėžiui Susekti Klinikos

Delegacijoms Pavyko Laisves Bazaro Pabaigtuves ir
Atidėti Sprendimą
Ragangaudišky Bilių

Referatas Apie Strazdelį

Republikonai ir demokratai 
New York o valstijos senato
riai praėjusį antradienį suti
ko atidėti sprendimą-balsavi- 
mą žadėtų tą dieną nubalsuo- 

• . ti ragangaudiškų bilių. Jais 
yra Scanlan, McMullen, Mauhs 
biliai.

Diskusijos tų bilių atidėtos 
tik vienai dienai. Tačiau ir 
tas rodo, jog telefonai assem- 
bylmanams ir senatoriams, te
legramos, rezoliucijos ir de
legacijos į Albany juos pavei
kė. Antradienio vakarą, ka
da buvo tikėtasi svarstymo tų 
bilių, Senato galerija buvo 
perpildyta delegacijomis. Tas 
senątorius nervino, nes žino, 
kad ateis kiti rinkimai. Prie 
protestuojanqios pilietijosakių 
nebūtų lengva balsuoti už 
gangaudiškus bilius.

sma-

pietų

ra-

Aidiečiams
pri-Visi Aido Choro nariai 

valo lankyti kožna pamoką 
iki sekmadienio, gegužės ^8- 
tos, nes mes dabar mokomės 
dainas operetei “Čigonams,” 
kurią pastatysime tą dieną 
Liberty Auditorijoje. Pamo
kos prasideda 8 vai. vakaro 
ir yra svarbu choristams su
eiti laiku kožno penktadienio

. President.

Dovanos Laisvės 
Bazarui

A. Montvila iš Elizabeth, N. 
J., atsiuntė bazarui $5. Dė
kojame už dovaną.

L. Administracija.

PATAISA
Auditorijos žiniose Laisvės 

No. 58-me buvo pasakyta, 
kad Jakubavičius padarė ir 
pjitaisė gražų veidrodį prie 
|ekrūmio. Pavardė turėjo 
būt: Jakubauskas.

tuolaikines toje srityje 
su prasti 

panašius
istorijos, pagelbės 
amerikietišk uosius 
įvykius.

Tą pačią dieną

Atvyksiančių į Liberty Au 
ditoriją šį sekmadienį, 
20-tą, laukia įdomus ir 
gus pobūvis.

Lygiai 3 valandą po
daktaras Antanas Petriką re
feruos apie Lietuvos liaudį 
mylėjusį ir jos pamylėtą ku- 
nigą-poetą Antaną Strazdelį. 
Tai labai įdomi tema apie ne
paprastą dvasiškį. Ir svarbi 
šiandieną, kuomet jau mūsų 
šalyje, mūsų pačių mieste pra- | 
deda atsirasti tokių Strazdelių 
(dvasiškiai Melish, Brookly
ne). Liaudies kovoms už tai
ką, prieš neteisėtumą įsisiū- ; 
buojant amerikietiškųjų Straz-. |(evj*,j.lug 
dėlių pradės pasireikšti dau- ■ 
giau.

rengiamos 
ir Laisvės bazaro pabaigtuvės.

Kadangi bazaras pilnai įsi
siūbuos apie valanda vėliau, 
lai atvykstantieji į bazarą pa
sitarnaus savo žinybai, savi
švietai, jeigu pirm ėjimo ba- 
zaran užeis išklausyti refera
to. O atėjusieji išgirsti refe
rato taip pat nepadaryt klai
dos paskui užėję bazaran šio 
lo įsigyti, pasivaišinti, pa-

šokiams gros Jurgio Kaza- 
orkestras. Įžanga 

Pradedant pietumis ir 
j baigiant vėlai vakarą veiks 

Pažinimas lietuviškojo Straz-į auditorijos restorantas.

Garsusis Kompozitorius 
Dalyvaus .Gardene

D. Šostakovič

Įdomiai ir Vertingai 
Paminėta Tarptautinė
Motery Diena

kuo-Atitinkamai laikams, 
met imperialistai kursto pa
saulį į kitą karą, brooklynio- 
čių Lietuvių Motorų Apšvie- 
los Klubas saviškį minėjimą 
pravedė su programa už tai
ką. Tą reikalą stipriai užak
centavo viešnia kalbėtoja 
Margaret Krumbein.

Margaret pasakė įspūdingą 
kalbą .(lietuviškai) apie pa
saulio moterų veiklą už taiką. 
Taipgi papasakojo labai įdo
mių įspūdžiu iš Pasaulinių 
Demokratinių Moterų Kon
greso už taiką ir iš apsilan
kymo eilėje Europos šalių 
kelyje į tą kongresą ir iš jo.

Keliais žodžiais jos turtin
gos kalbos neaprašysi. Pa
tartina 'visiems dalyvauti te
nai, kur ji dar kalbės.

M u z i k o s- d a i n ų programą 
suteikė jaunukas Albertas 
Augulis, gražiai pagrojęs ar
monika, ir-Suzanna Kazokyte, 
pianu akompanuojama muzi
kės Bronės Sukackienės (ša- 
linaitės) jautriai ir skambiai 
sudainavusi kelias dainas. 
Pirmininkavo Katrina Petri- 
kienė, klubo pirmininkė.

Programos eigoje tdipgi žo
džiu kita sveikino moteris J. 
Siurba, bėgamais civilių tei
sių gynimo reikalais tarė kelis 
žodžius A. Bimba, o R. Mi- 
zara metė žvilgį į bendrą pa
dėties vaizdą 
pasaulyje.

Grupė gerų 
gamino pietų 
lygiai 1 vai.)
broth su pyragaičiais, hamės, 
paukštienos su viskuo prie jos 
paduodamu, pyragaičių su ka
va. Svečių buvo daug, bet 
pamatinio maisto užteko net 
pavėlavusiems.

Po programos vieni rinko- 
aukojo civilėms teisėms ginti 
fondui, kiti šiaip pabuvojo- 
pasivaišino iki vakaro. Au
kos vienų jau buvo paskelb
tos, kitos dar bus paskelbtos 
vėliau. Klubietės dėkingos 
programos dalyviams ir visuo
menei už visokeriopą paramą 
jų darbui. R.

mūsų šalyje ir

gaspad inių pa
laikų (pradėta 
gerus pietus—

ant
aukojo po $1 : Pe- 

Jankaitis, 
Robertas

Per Petrą Grabauską 
bl a n k os 
Iras Grabauskas, 
Alfredo Weslcr, 
Feiferis . Po 50c.: Jonas Juš
ka, Albert Wesley, .Elena 
Riskevičiūtė, M. Jakubauskas 
35c. Joe Byron 30c. Po 25c : C. 
Alex, Al. Deikus, U. Andrie
jus, Jonas, Juozas, Ignas, No. 
13, Juozas, Juozas, Statkau-

A. Litvaitis, J. Kazlaus- 
Viso $9.15.’

eitis,

K. Deps $10. .
Vaitkus $5.
Liepa (per Buknį) $< 

Buknys $2.

Brooklyne dabar randasi 
dvi vėžiui susekti-tyrinėti kli
nikos. Viena iš jų veikia prie 
Kings County ‘ligoninės, kita 
prie Beth EI. Jos abi patar
nauja mažų pajamų žmonėms 
(biednuomenei) nemokamai. 
Už patarnavimą apmoka ati
tinkamos įstaigds.

Tačiaiu norint gauti nemo
kamą patarnavimą, pirm to 
reikia gauti atitinkamą liū- 
dymą iš Little Red Door In
formation Center, 135 Mon
tague St. Pasisakymo, kad 
nori gauti nemokamą patar
navimą, neužtenka, jie ištiria, 
nustato, kam jį teikti.

Taksy Mokėtojų Linijos 
Šiemet Mažesnės

Kovo 15-tą (iki pusiaunak
čio) buvo paskutinė taksų už 
1948 metus sumokėjimo ar 
pareiškimų įteikimo, diena. 
Paprastai paskutinėmis tak
sams sumokėti dienomis žmo
nės miniomis apguldavo raš
tines. šiemet priešpaskutinės 
dienos buvo pusėtinai ramios, 
rodant, kad jau daug eilinių 
gyventojų išsibrauk ė iš taksų- 
mokėtojų laipsnio, nebeuždir- 
bo per metus nei po $500 al
po $400- kiekvienam šeimos 
nariui1.

$5: 
če- 
W. 
.Jo

Kaltina Išvaginęjime 
Pinigą iš Laiškų

Šaltis Atsimoka

Dmitri šostakovič, pasau
liniai paskilbęs Tarybų Sąjun
gos kompozitorius, bus vienu 
iš tarptautiniai žymių svečių, 
dalyvausiančių “United for 
World Peace’’ masiniame mi
tinge, įvyksiančiame kovo 27- 
tos vakarą didžiajame Madi
son Square Gardene.

Mitingą rengia National

Council of the Arts, Sciences 
and Professions sąryšyje su 
įvyksiančiu pasaulio meninin
kų, mokslininkų ir žymių pro
fesionalų suvažiavimu New 
Yorke. Bus praneštos pasek
mės to ^uvažiavimo.

Mitingui tikietai jau gauna
mi dabar tos organizacijos 
centre, 49 W. 44th St. Kai
nos nuo 60 c. iki $3.60.

LAISVES
BAZARO

Mir ė
• 57
349

UŽBAIGIMAS

George KleckaUskas, 
metų amžiaus, gyvenęs 
Rodney St., Brooklyne, staiga 
mirė kovo 14 d., namuose. 
Pašarvotas Bieliausko- koply
čioje, 660 Grand St. Bus pa
laidotas kovo 17 d., šv. Ka
zimiero kapinėse, L. L Paliko 
nuliūdusią seserį Evą Ručins
kienę ir tolimesnius gimines.

Įvyks šį Sekmadienį

KOVO- MARCH 20 D.
Liberty Auditorium

Bus gražus susiėjimas ir pasilinksminimas.

Geo.. Kazakevičiaus Orkestrą 
Gros Šokiams

Bazaras prasidės 3-čią vai. po pietų, 
muzika nuo 6-tos vai. vakaro.

ĮŽANGA TIK 40 c

Kviečiame visus dalyvauti šiąme pasi 
linksminime ir tuomi paremti savo 

dienraštį.

Romąn Grischuk, 56 metų, 
gyveno 777 DeKalb Avenue, 
Brooklyne, mirė' kovo 14 d., 
Cumberland ligoninėje. Pa
šarvotas Bieliausko koplyčio- 

Alyvų 
Paliko 
šeimą,

je. Laidos kovo 17 d., 
Kalnelio kapinėse, 
nuliūdusia žmona ir 
taipgi daugelį giminių.

metų, 
Metropolitan A- 

Brooklyne, mirė kovo 
Kings County ligoni- 

Buvo pašarvota grabo- 
Bieliausko koplyčioje.

Lucia Gorcione, 48 
gyveno 605 
venue, 
12 d., 
nėję, 
riaus
Palaidota kovo 15 d., šv./ Jo
no kapinėse.

Severino Santarella, 54 me
tu, gyvenęs 513 Onderdonk 
Avė., Brooklyne, mirė kovo 9 
d., Queens General ligoninėje. 
Buvo pašarvotas, Bieliausko 
koplyčioje. Palaidotas kovo 
13 d., šv. Jono kapinėse. Pa
liko nuliūdusius žmoną, tris 
sūrius ir tolimesnius gimines.

Visomis virš minėtomis lai
dotuvėmis rūpinosi Matthew 
P. Ballas Funeral Home, 660 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

M
P.
Per V. Čepulį ant blankos: 

LLD 1-ma kuopa $15. Po 
A. Bimba, V. Bunkus, V. 
pulis. Po $1 : D. Mažilis, 
Skuodis, A. Globičius, M.

-kubauskas. Viso $34.
Civilinių Teisių Kongreso 

Lietuvių Komiteto brookly- 
niškis skyrius -dėkingas vi
siems už paramą.

Čia skelbiamos aukos yra 
liktai einančiosios per brook- 
lyniškį skyrių. Kitų miestų 
atskaitas tūlas jau matėte, o 
kitas dar matysite Nacionalio 
Lietuvių Komiteto paskelbia
mas kituose Laisvės pusla
piuose. A.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba-. 

rys pavieniam asmeniui. Dėl dau
giau informacijų, prašome kreiptis: 
Mrs. Jacinienė, 105 South 3rd St., 
Brooklyn, N. Y. (62-64)MATTHEW A.BDYUS

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Quebec, Canada. — Gais
ras padarė milioną dolerių 
nuostolių.

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ SUSIRINKIMAS
Įvyks' kovo 17 d., 8 v. v. Liberty 

Auditorijos patalpose, 110-06 At
lantic Ave. (kamp. 110th St.) Rich
mond Hill. Raportas' iš pramogos ir 
kiti svarbūs reikalai. Kviečiame ir 
ne nares. .— Valdyba. (62-63)

PARDAVIMAI
Parsiduoda 

Geroj vietoj, 
virš 20 metų, 
biznį, o jeigu

bučeme ir groseme. 
Biznis išdirbtas per 
Galima pirkti vientik 
kas norėtų, tai gali

ma pirkti ir su namu. Noriu greitai 
parduoti, kaina ne aukšta. Priežas
tis pardavimo, silpna -sveikata. 
Kreipkitės: V. Bubėnas, 58 North 
Ave., Garwood, N. J. (Ideal Food 
Market), Tel. WE. 2-1210. (59-64)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:' fc'lrakare

Penktadieniais uždaryta

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn*! 1, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

TONY’S JL
UP-TO-DATE,

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
. GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Pasinaudokite gera .proga įsigijimui ■ 
labai reikalingų daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators 
Washing Machines - Electric Appliartęes 

Gas & Combination Ranges
TT A DOT f fi 895-897 Broadway 

VivJe Brooklyn 6, N. Y.
JOSEPH N. ZAYAN, Rcp.

Kurie užeis su šiuo skelbimu, gaus nuolaidu kainose.
EVergreen 8-2439-2240

New Yorke areštuotas laiš- 
Ralph Rippere, 66 

nion 
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Buvęs viduržiemio 
vykęs į Kaliforniją 
šiltus kraštus ^šaltis 
pavasariop, bando 
viršlaikį. Jau apie

Uni 
per

w. L.

kanešys 
metų, gyvenęs ' 819 
Ave., Bronx, dirbęs 
metus pašte.

Pašto inspektorius
Nestor sako jį užtikęs telefo
nų būdelėje su 130 laiškų, 
adresuotų įvairioms organiza
cijoms. Jis turėjęs su savi
mi ii- valizą su $3,581 pini
gais.

Suimtas, sakoma, Rippere 
prisipažinęs vaginėjęs iš laiš
kų pinigus per pastaruosius 8 
mėnesius. Per visą amžių dir
bęs pirm išeinant ant pensi
jos jis norėjęs susikrauti tur
telio, kad nebereikėtų rūpin
tis.

laiku iš- 
ir kitus 

dabAr, 
atidirbti » 
savaitė,

kai jis Now Yorke kas dieną 
nuspaudžia šilumą žemiau 30 
laipsnių. Antradienį tempe
ratūra buvo nupuolusi iki 25 
laipsnių. Trečiadienį tebebu
vo šalta.

BROOKLYN £

gLABOR LYCEUMS 
DARBININKŲ . ĮSTAIGA J 

gSalės dėl Balių, Koncertų, Ban-l 
y kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.J 
W Puikus steičius su naujausiais I 
y įtaisymais. £
I KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS g

v y a y

Kainos Prieinanjos. 
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupęms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

r7TTDTFG! DAD 41 r GRAND STREET/Ali? B AK BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS' - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR <& GR/LL
r

Degtinės, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 
I

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)- Ketv., KęVo 17, 1949
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