
Kur tie milijonai? 
Pagalvojo ir susiprato. 
Vėl kiša nosį i slastus. 
Jau ir taip per daug. 
“Sulaužė,” bet “nepalau

žė!”
Veidmaininga ištikimybė.
“Gutter-snipe.”

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
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Man jau nusibodo laukti. 
Viešai noriu paklausti, kur 
dingo tie BALFo penki mili
jonai dolerių? Juk kun. Kon
čius prižadėjo tiek surinkti. 
Jeigu surinko, tai kur 
padėjo, kad nėra jokios 
skaitos ?

Labai galimas daiktas, kad 
su kun. Končiaus pažadais at
sitiks tas pats, kas atsitikd>su 
prezidento Trumano.

I

Unija Atranda Penkis 
Milionus Bedarbiu 
Jungi. Valstijose

Senato Komitetas Užgyrė Rendų Pakėlimą
15 Nuošimčių per Sekamus 18 Mėnesių

—■  f) __________ :  . ■ ' q------------------- -----------------------

Protestantai dvasininkai nu
tarė neieškoti bendro fronto 
su Vatikanu. Jie surado, kad 
popiežius tebėra nepripažinęs

• protestantų lygiais dievo su
tvėrimais. Kur katalikų baž
nyčia turi galią, kaip, pavyz
džiui, Ispanijoje, protestantų 
vieros pasekėjams neleidžia 
nė poterių kalbėti!

Reikia žinoti, kad beveik 
visi protestantai yra Martyno

* Liuterio pasekėjai. O Liuteris 
buvo sukilėlis prieš popiežių. 
Jis buvo

* agentu ir 
pat šiai 
amžinai 
nėmis.

paskelbtas velnio 
visi jo pasekėjai iki 
dienai tebelaikomi 
pražuvusiais

JUOS į 
at-

Jungtinėse Valstijose yra (5 
milionai bedarbių, kaip 
skaičiuoja CIO Elektriniri- 
kų, Radijo Darbininkų ir 
Mašinistų linijos centras.’

Valdžios cenzo biurąK 
skelbdamas bedarbių skai
čių, nedaskaito apie pus
antro milibno bedarbių, sa
ko Russ Nixon, buvęs Har
vardo Universiteto ekono
mijos profesorius. Nixo- 
nas dabar tarnauja kaip 
washingtoniškis tos unijos 
atstovas.

Imant dėmesin bedarbių 
šeimas, Nixonas atranda, 
jog dabar 15 milionų ame
rikiečių kenčia vargą dėl 
nedarbo.

Automobiliu Fabrikai 
Paleido Dar 16,000 
Darbininky

žmo-

buržuazija niekoItalijos 
nepasimokė iš labai nesenos 
istorijos. Ji vėl kiša nosį į 
tuos pačius slastus, kuriuose 
turėjo Mussolinio laikais.

Tada Italija susidėjo su 
Hitleriu ir sudarė Fašistinę 
Ašį. Tos * Ašies misija buvo 
apsidirbti su bolševizmu .

Dabar pakilo Atlanto Są
junga, kuri taip pat turi mi
siją apsidirbti su komunizmu. 
Premjeras de Gasperi tempia 
Italiją į šitą sąjungą.

Lietuvių 
bus

Romoje Įsteigta
Kunigų Kolegija. Joje 
gaminami nauji kunigai.
^Bet kur jie dėsis? Lietuvo

je kunigų užtenka. Antra, 
Romos kolegijoje pagaminti 
kunigai netiks Lietuvai ir Lie
tuvon nepateks.

Sakyčiau, kad Romos Ko
legija gamins kunigus dėl A- 
merikos lietuvių. Bet visi ži
nome, kad čia tarpe kunigų 
eina kova už vietas, 
ma per daug. •

Jų esa-

Kunigų Draugas džiaugiasi, 
“jog kardinolas Mindszenty 
tik fiziškai tėra palaužtas. 
Stipri jo valia nebuvo ir nėra 
palaužta.”

O tas tik reiškia, kad tas 
Draugas bjauriai mela- 
kai kasdien rašyda- 
kad kardinolo valia 

kad jis

pats 
vo; 
vo, 
visiškai sulaužyta,
pats nežino, ką jis šneka, kai 
teisme prisipažįsta prie kalti
nimų.

Jeigu kardinolo valia nebu
vo ir nėra palaužta, tai reiš
kia, kad ji$ žinojo, ką jis 
kalbėjo prisipažindamas prie 
kaltės. Tai reiškia, kad jis 
yra sąmoningas, šaltakraujis 
kriminalistas, savo šalies išda
vikas, užsienio imperialistu 
įrankis. Kaip tik už tai jį 
liaudies teismas ir nuteisė am
žinai kalėti.

Washington. Dabar

J. T. Korespondentai 
Šaukia Nežudyt Graikų 
Laikraštininko

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų korespon
dentų sąjunga pasiuntė rei
kalavimo telegramą monar

cho - fašistinei Graikijos 
valdžiai. Jie reikalauja pa
naikinti mirties bausmę pa- 
žangi am laikraštininkui 
Menolisui Glezosui.

Glezos karo metu buvo 
kovos vadas prieš nacius 
įsiveržėlius. Bet kitko, w jis 
nuo istorinės graikų šven- 
nuo istorines graaikų šven
tovės Akropolio.

Plinta Partizany Kova 
Pietinėj Korėjoj

Seoul, Korėja.—.Smarkė- 
ja ir platėja partizanų ko
va trijose provincijose 
prieš amerikonų pastatytą 
dešiniąją pietinės • Korėjos 
valdžią. Ta valdžia, paga- 
liaus, pripažino, kad parti
zanai vis stipriau atakuoja 
valdinę policiją ir 
kariuomenę pietinėse 
Čolla ir K y u n g s a n g 
provincijose ir Čeju saloje, 
į pietus nuo Korėjos saus- 
žemio.

General Electric Paleido 
3,980 Darbininky

Schenectady, N'. Y. — 
General Electric kompani
ja paskelbė, jog šiemet 2 
nuošimčiais sumažina sam
domų darbininkų skaičių 
— paleido 3,980 darbininkų. 
Kompanijos atstovas sakė, 
jog toliau dar reikės paleis
ti “šiek tiek” žmonių iš dar
bo;

balandžio, 30
ištikimybės g francjjZy Lakūnas

Ji ruošiama 
pakenkti Pir-, 
— Tarptauti- 
šventei. Prie 
prisidėjusių ii’

New Yorke 
dieną ruošiama 
demonstracija.” 
tuo tikslu, kad 
majai Gegužės 
nei Darbininkų 
jos ruošimo yra
darbo unijų vadų.

Savo kraštui ištikimybė yra 
brangus daiktas. Kiekvieno 
piliečio pareiga būti1 savo 
kraštui ištikimu.

Bet tokia ištikimybė, kokia 
bus rodoma balandžio 30 d., 

(Pabaiga 5-tam pusi.)

Teisiamas Kaip Išdavikas
Paryžius. — Karinis tei

smas tardo buvusį garsų 
Prancūzų lakūną Dieudonne 
Costesą, kaip išdaviką. Ka
ro metu Costes tarnavo na
ciams kaip karinis jų šni
pas. Jis, tačiau, sakosi “ap
gaudinėjęs” vokiečius ir 
“padėjęs” talkinin k a m s 
prieš nacius.

Karinis tei-

. k .* • * 0 • r a . -VD* J • :J• 14 '
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Washington. —Bankinis- 
pinigįnis senatorių komite
tas pasiūlė Senatui užgirti 
gyvenamųjų namų rendų 
pakėlimą 15 nuošimčių per 
18 mėnesiu nuo kovo 31 d., 
kada išsibaigia dabartinis 
rendų kontrolės įstatymas.

Senatorių komitetas per
ša rendas didinti dalimis— 
spalių 1 d. pakelti jas 5 
nuošimčiais, po šešių mėne
sių paskui vėl 5 nuošim
čiais, o po kitų šešių mėne
sių dar pabranginti rendas 
5 nuošimčiais.

Perša Suteikt Valstijoms Teisę 
Atmest Feel erulę Renetų Kontrolę

Bet jeigu kur rendos per 
dvejus paskutinius metus 
jau pakeltos 15 nuošimčiu, 
pagal vadinamą “laisvą su
sitarimą” tarp savininkų ir 
įnamių, tokiuose atsitiki
muose jos neturėtų būti di
dinamos, s&ko senatorių ko- z v
mitetas.

Tačiaus komitetas daro 
išimtį ir leidžia flar pakelti 
rendas tiem savininkam,

jeigu jie; girdi, “negalį iš
siversti,”' nepaisant 15 nuo
šimčių pakėlimo pagal “su-, 
sitarima” su įnamiais.

Komitetas siūlo paliuo 
suoti nuo federalės rendų 
kontrolės tokias valstijas, 
kurių gubernatoriai praneš, 
kad jos turi vietinius val- 
stijinius įstatymus rendoms 
tvarkyti.

Pranešama, jog visas Se-

natas pirmadienį ar antra
dienį ims šį pasiūlymą 
svarstyti.

Kongreso Atstovų Rūmas 
praeitą antradienį nutarė, 
kad atskiros valstijos, mies
tai ir apskritys gali atmest 
federalę rendų kontrolę ir 
įvest savo vietinę kontrolę 
arba paliuosuot namų savi
ninkus nuo bet kokios ren
du kontrolės, c

Sykiu kongresmanai pa
darė tarimą, kuris reika
lauja užtikrinti savinin
kams “tinkamą pelną.”

PRISAIKDINTA DŽIŪRĖ KOMUNISTŲ VADAM TEISTI
New York. — Trečiadie

nį Federaliniame apskrities 
teisme buvo prisaikdinta 
džiūrė vienualikai komunis
tų vadų teisti. Džiūrė susi
deda iš 7 moterų ir 5 vyrų.

Komunistų vadai kaltina
mi, kad jie skelbė marksiz
mą - leninizmą, o tatai būk 
reiškią “mokymą nuversti 
Amerikos valdžią jėga ir 
prievarta:”

Teismas prasideda * šį 
penktadienį.

Komunistų advokatai — 
Harry Sacher, Richard 
Gladstein ir kt. — vėl pro
testavo teisėjui Medinai, 
kąd jis uždraudė jiems ap
klausinėti kandidatus i 
džiūrimenus. Teisėjas tiktai 
pats juos klausinėjo ir at
metė net raštu statomus 
apsigynimo advokatų klau
simus apie busimųjų džiū- 
rėS'-narių politiką.

Teisėjas taipgi atmetė ad
vokatų reikafavimą suteikti 
jiems dar bent keletą pasi
priešinimų - reikalavimų 
pašalint tūlus džiūrės na
rius, kaip komunistų prie
šus.' '

Teisėjas Medina užgyrė 
kaip “bešališką” džiūrima- 
ną S. Reynolds, buvusį 
Rupperto bravoro alaus

Juditha Coplon1Antru , 
Kartu Įkaitinta

Washington. — Čionaiti- 
nis federalis apskrities teis
mas taip, pat įkaitino Judi-1 
thą Coplon, teisingumo dė- 
partmento raštininkę, kad 
jinai paėmus “sekretnus” 
valdžios popierius , ir ban
džius perduoti juos sovieti
niam inžinieriui Valentinui 
Gubičevui.

firmą kartą ją įkaitino 
New Yorko federalis teis
mas. Sykiu su ja buvo areš
tuotas New Yorke ir Gu- 
bičevas, Jungtinių Tautų 
pareigūnas? Gubičevas pa
reiškė, kad jo areštas yra 
“purvina prieš - sovietinė 
provokacija.”

Peiping. — Kinų komu
nistai- liaudininkai ketina 
užimti ir Formozos salą, 
Kinijos tautininkų tvirtovę.

Berlin. — Vokiečių ko
munistai gamina .konstitu
cijos planą visai Vokieti
jai.

Komunistai vėl Protestavo prieš Teisėjo Vienpusiškumą
pardavinėtoją (seilsmaną), 
nors Reynolds priklauso 
prieškomunistinei Šventojo 
Vardo Draugijai. ‘

Medina taip pat patvirti
no Jamesą F. Smythą, Bell 
Telefonų laboratorijos me
chaniką, narį prieškomunis- 
tiriio Amerikonų Legiono.

/ Federalė grand džiūrė, 
kuri praeitą vasarą pradi
niai įkaitino komunistų va
dus, buvo daugiausiai suda
ryta iš poniškų asmenų — 
kompanijų viršininkų, ban
kininkų, profesionalų ir kt. 
. Dabartiniam komunistų 
tardymui teisėjas Medina 
tyčia panaudojo skirtingą 
busimųjų džiūrimanų sąra
šą, kur yra daugiau vadi
namos “žemesnės' klasės” 
narių.

DŽIŪRĖS SĄSTATAS 
Visi 12 dabartinės džiū-

buvo uždrausta 
advokatam kvo- 
partijai jis dar-
I

Berliner, šeimi-

negrė
vyras

rės narių jau pirmiau yra 
tarnavę federalėse • džiūrė- 
se. Todėl teisėjui gerai ži
noma jų politika,

Šios džiūrės nariai yra 
sekami:

Thelma Dial’ienė, 
šeimininkė, kurios 
yra orkestras vadas.

Russell Janney, teatrinių 
veikalų statytojas scenoj ir 
rašytojas.

Ida Howell’iene, negrė 
moterų dailinimo įstaigos 
(beauty .shop) savininkė, 
taksi važi ko žmona.

Kathryna E. Dunn, bu
vusi Wall Stryto šėrų vers
lininkų raštininkė.

George L. Smith, negras, 
nekilnojamo turto ir kailių 
pardavinėtojas. Pirmiau jis 
tarnavo kaip svečių priėmė
jas Delaware ir Hudson ge-

Amerika Įleis Šosiakovičiį ir 22 Kitus 
Sovietinius-Rytinius Delegatus Dalyvaut 
Kultūros Konferencijoj Dėl Taikos
Jungi Valstijų Valdžia Sykiu Smerkia Tą Konferenciją

ležinkelio kompanijos pir
mininko raštinėje. Jis yra 
rinkimų apskrities kapito
nas. Bet 
komunistų 
sti, kuriai 
buojasi.

Lilliana
ninkė, kurios vyras yra vil
nonų pardavinėtojas (seils- 
manas).

Patrick Š. Reynolds, bu
vęs Rupperto bravoro alaus 
pardavinėtojas, narys kle
rikalinės Šventojo Vardo 
Draugijos.

Henry E. Allen, inžinie
rius, narys prieškomunisti- 
nės Liberalų Partijos ir 
aukotojas prieškomunisti- 
nei Americans for Demo
cratic Action organizacijai.

Lilliana z Schlesinger, 
Franklin Simon kompani
jos pardavinėjimų skyriaus 
tarnautoja; apdraudos kom
panijos agentė.

James F. Smyth, Bell Te
lefonų laboratorijų mecha
nikas, prieškomunistinio 
Amerikonų Legiono^ narys.

Carrie L. Robinson’ienė, 
našlė, akinių kompanijos 
raštininkė.

Gertruda Corwin, kurios 
vyras yra pardavinėtojas.

Detroit. — Hudson auto
mobilių kompanija paleido 
iš darbo 12,000 žmonių* 
Budd Wheel pasiuntė namo 
3,000 darbininkų, o Briggs ' 
paleido 1,000. Budd ir 
Briggs kompanijos gamina 
automobiliams dalis.

CIO Auto. Darbininkų 
Unija tvirtina, jog kompa
nijos paleidinėjimais sten
giasi pribausti darbininkus 
taip, kad jie sutiktų dau
giau darbo atlikti už tą pa
čią algą.

Hudson kompanija per
nai gavo $13,225,923 gryno 
pelno, tai yra septynetu 
milionų daugiau, negu 1947 .
m.

Marylando Seimelis 
Užgyrė Žiauru Diliu 
Prieš Komunistus

Annapolis, Md. — Mary- 
lando valstijos seimelio at
stovų rūmas 115 balsų prieš 
1 užgyrė f asistuojančio at
stovo Ober’io sumanymą — 
uždrausti Komunistų Par- . 
tiją ir įkalinti jos vadus 20 
metų, o narius taip pat Aj 
bausti kalėjimu.

Marylando seimelio sena
tas jau pirmiau vienbalsiai 
užgyrė šį bilių prieš komu
nistus. t ' •

Pažangiosios darbo uni
jos ir progresyviai piliečiai 
reikalavo atmesti tą “raga
niška” biliu. V 4.

jos 5, Lenkijos 4 ir Jugosla
vijos 5.

Žadėdamas duoti vizas 
visiem minimiem delega
tam, valstybės departmen- 
tas, kartu smerkė pačią 
Kultūrinę - Mokslinę Kon
ferenciją dėl Taikos. Sako, 
kad ta konferencija būsian
ti panaudota “komunisti
nei propagandai skleisti.” 
Bet, anot valstybės de
partment, “Jungtinių Val
stijų vyriausybė taip tvirtai 
esanti pasišventus žinių ir 
žodžio laisvei,” kad įlėis ir 
tuos pasiuntinius iš “antra
pus geležinės uždangos.”

Valstybės departmentas, 
tačiau, atsisakė duoti įleidi
mo vizas Vengrijos delega
tams; tai todėl, kad Ven
grijos valdžia liepė pasiša
lint keliems diplomatiniams 
Amerikos atstovams.

(Vengrų valdžia kaltino 
tuos amerikinius diploma
tus už suokalbiavimą su 
vengriškais atžagareiviais, 
siekiančiais nuverst Veng

. Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas 
pranešė, jog duos vizas-lei- 
dimus dvidešimt trims dele
gatams iš Sovietų Sąjungos 
ir jos kaimynų atvykti į 
Kultūrinę - Mokslinę Kon
ferenciją Pasaulio Taikai 
Išlaikyti.

Ta konferencija įvyks ko
vo 25-27 d. Waldorf Asto
ria viešbutyje, New Yorke. 
Ją šaukia amerikiečių Dai
lininkų, Mokslininkų ir 
Profesionalų Nacionalė Ta
ryba,

Konferencijoje ’dalyvaus 
pasauliniai išgarsėjęs so
vietinis muzikos kompozito
rius Dmitrius šostakovi- 
čius ir 6 kiti Sovietų meni
ninkai, mokslininkai ir ra
šytojai.

Valstybės departmentas, 
be to, įleis šion šalin ketu
rių kitų kraštų delegatus, 
esą, “iš anapus geležinės 
uždangos,” dalyvauti mini
moj konferencijoj.

Iš, Rumunijos atvyks 2 
delegatai, iš Čechoslovaki- rijos liaudies respubliką.)

Burmos Sukilėliai Apsupo 
Rangoon Didmiesti

Rangoon, Burma. — Ka
ren tautybės partizanai ap
supo pietinę Burmos sosti
nę, Rangoon didmiestį. 
Pirm keleto dienų jie užė
mė vidurinės Burmos sos- 
tamiestį Mąndalay.

Karen tautiečiai 
lauja pilnos savival 
kovoja išvien su 1
tais prieš dešiniąją Burmos 
valdžią, kaip praneša As
sociated Pfess.

Dar 5 Šalys Prašomos 
Į Atlanto Santarvę

Washington. — Karinės 
Atlanto santarvės sumany
tojai — amerikonai ir ang
lai — kviečia prisidėti Ita
liją, Daniją, Norvegiją, Is
landiją ir fašistuojančią 
Portugalijos valdžią.

(Italijos komunistai sei
me ir darbo unijose išvysto 
kovą prieš savo valdžios 
traukimą į tą priešsovieti- 
nį karo bloką.) 'į: į

Pradiniai Atlanto santar
vės kūrėjai yra Jungtinės 
Valstijos, Anglija, Kanada, 
Francija, Belgija, Holandi- 
ja ir Luksemburgas.

reika- 
iybės ir 
omunis-

Valdžia Pardavė Šimtus 
Sprogstančiu Radiją

Washington. — Valdžia 
yra pardavus šimtus mažų 
radijo - imtuvų duotuvų, 
kaip atliekamų nuo karo 
daiktų. Tie radijai buvo už
taisyti žiupsniais smarkių 
TNT sproginių. Sproginiai 
jau apdegino kai kuriuos 
tokių radijų pirkėjus.

TNT buvo įdėta, kad ga
lima būtų sunaikinti radi
ją, jeigu matoma, kad prie
šas gali radiją pagrobti.

KINŲ TAUTININKAI 
LAUKIA DAUGIAU PA
RAMOS Iš AMERIKOS

Nanking, Kinija. — Nau
jasis Kinijos tautininkų 
premjeras gen. Ho YingČin 
sakė, jog “mielu noru pri
imtų paramą iš Jungtinių 
Valstijų”. Tuo tarpu tauti
ninkai sakosi norį susitai
kyti su komunistais-liaudi- 
ninkais.

Kinų komunistai pasmer
kė tautininkus už dvivei- 
džiavimą.

Newark, N. J
ektrininkų Unija kovoja 
prieš įneštą New Jersey 
valstijos seimeliui bilių, nu* 
kreiptą prieš “raudonuo
sius.”

------------------—
ORAS. — šaltoka, apsi

niaukę.
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Amerikos Lietuvių Centro Veikla

New

metų 
Pittsbur-

MŪSŲ OBALSIAI, 
MŪSŲ DARBAI

Bėgyje pastarųjų kelerių 
metų pažangieji Amerikos 
lietuviai turėjo tris didžiu
lius suvažiavimus.

Pirmasis įvyko 1943 me
tų gruodžio mėnesį 
Yorko mieste.

Antrasis — 1945 
lapkričio mėnesį 
ghe.

Trečiasis — 1947 metų 
kovo mėnesį Brodklyne.

P ii ‘majame su važ i avime, 
įvykusiame antrojo pasau
linio karo metu, buvo iškel
tas obalsis: “Artinkime 
Pergalės Dieną!”

Tai .buvo teisingas šūkis, 
svarbus šūkis, iškeltas prieš 

Sanskridį oficialiai šaukia Independent Citizens Com- Amerikos lietuvių visuome- 
mittee of the National Council of the Arts, Sciences and ngs akis tuomet, kai reikė-

Protestai — Protestai Prieš Taiką
Skaitytojas, be*abejojimo, jau žino, kad š. m. kovo 25- 

27 dd. New Yorkan yra šaukiamas pasaulio kultūros ir 
mokslo atstovų pasitarimas - suvažiavimas pasaulinei

Šaukėjų priešakyje yra toki žymūs amerikiniai mokš- 
lininkai, kaip Harvardo universiteto profesorius Dr. 
Harlow Shapley.

Professions. Šiai organizacijai priklauso daugybė žy
miųjų Amerikos mokslininkų, 
menininkų.

Spaudoje buvo paskelbta, jog į šį pasaulinį sanskridį 
_ - « •• • T 1 • V •

jo visos tautos, visos šalies
kultūrininkų ir visuo-į j§gOS koncentruoti tam, kad 

j laimėjus karą prieš fašisti- 
! nę ašį.

atvyks ir T. Sąjungos delegacija, susidedanti iš visame f Karas buvo laimėtas. Per- 
pasaulyje plačiai žinomo kompozitoriaus Dmitrio Šos- į ga|g pasiekta.
takoVičiaus, rašytojo Aleksandro I?adejevo, Petro Pav
lenko, Aleksiejaus Orpino, Sergiejaus Gerasimovo, My
kolo Čiaurelio ir Jono Rožanskio.

Iš Lenkijos, Rumunijos, Vengrijos, Čechoslovakijos 
taipgi žada atvykti delegacijos.

Kitais žodžiais, sanskridis siekiamas! padaryti tikrai 
dideliu, reprezentuojančiu viso pasaulio tautų kultūri
ninkus ir mokslininkus.

Tik prieš keletą dienų* patys žymiausieji Amerikos 
kompozitoriai ir muzikai pasiuntė telegramą Dmitriui 
Šostakovičiui, kviečiant jį kogreičiausiąi atvykti Ame
rikon, kur kompozitoriaus profesijos kolegos nekantriai 
jo laukia.

Viskas gerai, viskas puiku!
Rodosi, kas gi jau čia galėtų .drįsti priešintis tokiai 

konferencijai, tokiam sanskridžiui, kurio tikslas yra 
taika pasaulyje?

Įvykusiame antrajame 
suvažiavime mes iškėlėme 
jau kitokį šūkį: “Laimėjo
me Karą — Laimėkim Trn'-

Šis obalsis taipgi buvo 
savo vietoje, laiku iškeltas, 
Galime pasididžiuoti tuo, 
kad Antrasis Demokratiniu 
Amerikos Lietuvių Suva
žiavimas aiškiai numatė 
dar 1945 metais, jog karą 

! laimėjus, taika kabojo ba
lanse, užtikrintos taikos 
.nebuvo; visokį naujo karo1 

i provokatoriai jau tuomet 
Kiekvienas, rodosi, galėjo šiuo žygiu tik pasidžiaugti/° Padėję šūkaloti apie 

kita kara! v vtik palinkėti jam geriausių pasekmių.
Bet ne! . .
Štai, Amerikos Legiono komandierius Perry Brown j mes, faktinai 

pasiuntė justicijos sekretoriui Tom Clark’ui reikalavimą, j nome antrojo 
kad jis neįsileistų Amerikon T. Sąjungos delegacijos! ............... 1

Tą patį padarė ir žydų fašistų — American Jewish 
League — prezidentas rabinas Benjamin Schultz.

To paties sieksis, matyt, ir kitos reakcininkų organi
zacijos.

Mr. Brown skelbia, būk “rusai atvykstą čia tuo tikslu, 
kad padėti vietinei subversyvei grupei” savo darbą ves
ti. ‘Subversyve grupe’ Legiono komandierius skaito tuos 
Amerikos kultūros ir mokslo atstovus, kurie darbuojasi 
pasaulinei taikai palaikyti!

Mes visuomet teigėme, jog Amerikos reakcininkams 
šiandien viskas yra ne-amerikinis, subversyvis, kas tik 
stoja už taiką.

Stovėk tu už karą, — būsi “geriausias šalies patrijo- 
tas”!

Stovėk tu už taiką — busi “aršiausias Amerikos prie
šas” ? -

Štai, ko mes dagyvenotne!
’Turime atsiminti, jog už tokiu Brownu, už tokių

Trečiajame suvažiavime 
tik paantri- 
suvažiavimo 

i sūkį, pasisakydami už tai- 
I ką, laisvę ir gerbūvi, — 
gerbūvį mūsų krašto liau- 

! džiai, darbo žmonėms.) 7 ,
Nuo trečiojo mūsų suva

žiavimo praėjo dveji metai. 
Ką gi mes šiandien mato
me? Pirmiausiai: ar teisin
gai mes savo suvažiavime 
formulavome klausimus?

Man rodosi, jog kiekvie
nas, pažvelgęs į mūsų tre
čiojo suvažiavimo nutari
mus, pasakys: teisingai, — 
labai teisingai!

Šiandien ‘ kiekvienam yra 
aišku, jog taikos reikalas, 
žmonių -laisvės* reikalas, 
gerbūvio reikalas yra di-

Schultzų nugaros stovi Wall strytas, karo ruošėjai, — džiuliame pavojuje.
tie, kuriems naujasis karas neštų bilijonus dolerių peL 
no.‘

Viso to akiregyje Amerikos liaudis privalo pastiprinti 
savo jėgas kovai prieš karo ruošėjus, kovai už taikos 
palaikymą!

P. S. Kai straipsnis buvo surinktas, atėjo žinių, jog ■ 
mūsų valstybės departmentas, pagalios, sutiko įsileisti j 
atstovus Tarybų Sąjungos, Lenkijos, Rumunijos ir če 
cboslovakijos. Neįsileidžia tik Vengrijos atstovų/

Amerikos 
galvatruk-

Vėliau mūsų valdančioji 
klasė sieksis tokį paktą su
daryti Viduržemio karštų, 
o dar vėliau — Pacifiko 
kraštų.

Tolydžio mūsų šalis yra 
beatvangiai ginkluojama; 
atomo bombos kraunamos 
ir kraunamos. Viskas sku
biai taikoma naujam karui!

Mes žinome, jog Ameri
kos- liaudis karo nenori. Ži
nome ii’ tai, kad ir viso pa
saulio liaudis karo nenori, 
jam priešinga. Tačiau kol 
kas, ypačiai Amerikoje, 
darbo žmonės, nusistatę 
prieš karą, dar nėra užten
kamai gerai organizuoti, 
kad galėtų karo ruošėjams 
ryškiau pasipriešinti.

Civilinės Amerikos žmo
nių teisės taipgi yra pavo
juje. Mūsų ’ suvažiavimas 
aiškiai numatė prieš dvejis 
metus, kur link Wall Stryto. 
“įkvėpta” mūsų - vyriausy
bė krypsta.

Siautėja nepažabotas rau- 
dOnbaubizmas, raganų me
džiojimas. Pažangesnieji 
žmonės, valdžios tarnauto
jai, sijojami, mėtomi iš vie
tų tik dėl to, kad jie kada 
nors kur tai ištarė žodį gal 
už taiką, gal prieš Wall 
Štrytą, gal prieš kokį Wall 
Stryto berną; tiktai todėl, 
kad jie kada tai ir kur tai 
ištarė palankesnį žodį socia
listinei T. Sąjungai.

Štai, New Yorke teisiama 
vienuolika Komunistų Par
tijos vadų, — jie teisiami 
dėl to, kad organizavo 
marksistinę politinę parti
ją, kad Iwvojo už darbo 
žmonių interesus "ir taika. 
Jeigu šiam teismui pavyk
tų nelegaližuoti komunisti
nę partiją, tai, žinokime, 
jog reakcija tik čia nesusto
tų: ji. siektųsi tuomet nele
galizuoti ir kitas darbinin
kų politines, ekonomines ir 
kultūrines organizacijas. 
Fašistinis elementas Vokie
tijoje ir Italijoje, atsiminki
me, pirmiausiai pradėjo ko
voti komunizmą. Kai komu
nizmas jam pavyko (laiki
nai) nugalėti, tuomet jis 
grobė už gerklės kiekvieną 
kitą darbo žmonių organi
zaciją ir pavienius asmenis.

Be teismų, be persekioji
mų, puolimų ant pažangių
jų žmonių, be lynčiavimo 
negrų, reakcininkai, Kon
grese ir valstijų seimeliuo
se, siekiasi pravesti įstaty
mų, žiauriai 
prieš , kiekvieną 
žmogų.

bia, jog šiandien yra apie 
pustrečio milijono bedar
bių. Tačiau neValdinės skąi-- 
tmenys sako, jog yra su virš 
penki milijonai ^bedarbių. 
Ir nedarbo banga tvirtėja, 
užuot silpnėjus?

Jeigu tokiais tempais ne
darbas plėsis, kokiais plė
tėsi par pastaruosius tris- 
keturis mėnesius, tai neuž
ilgo atsistos prieš mūsų 
kraštą labąi rimta nedarbo 
problema.

Visa tai čia sužymėjau 
tam, kad paryškinus teisin
gumą tos linijos,, kurią mū
sų trečiasis suvažiavimas, c- /
įvykęs prieš dveji s metus 
Brooklyne, priėmė.

Ji buvo teisinga. Suva-! 
žiavimas aiškiai numatė tai, I

kas stovi mūsų krašto prie
šakyj.

Dėl viso to išvados savai
me plaukia tokios: mes pri
valome daugiau darbuotis, 
mes privalome daugiau 
burtis į krūvą, jungtis su 
pažangiąja Amerikos visuo
mene kovai prieš tas nege
roves, kurias prieš mus sta
to valdančioji klasė.

' t i

Kiekvieno miesto, kiek
vienos valstijos darbo žmo
nės turi prieš savo akis ai
bes visokių svarbių uždavi
nių. Jie čia negf galima 
visi sužymėti.

Užtenka priminti, kad 
mes visi drauge privalome 
kovoti už taiką, už civilines; 
laisves, taipgi už gerbūvį 
darbo žmonėms!'

Rojus Mizara, 
Am. Lietuvių Centro 

x Prezidentas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

nukreiptų 
pažangesnį

Kokia Bausme Taikoma 
Komunistų Vadams?

Tiriami Istoriniai Paminklai

ALYTUS.—Istorinių pamin
klų tyrimo darbą atlieka 
kraštotyros rateliai, organi
zuoti prie klubų - skaityklų. 
Kraštotyrininkai suregistravo 
ir parengė apskiityje esančių 
16 piliakalnių ir 22 senkapių 
aprašymus. K. Gintautas.

★ ★ ★
Nauji Cechai 

r /

KLAIPĖDA, 48. 'XII.29. — 
“Pergalės” gamybinės. artelės 
nariai plečia esamus cechus, 
steigia' naujus ir kovoja dėl 
viršumplaiiinių sankaupų. 
Batsiuvių cechas,' metini pla
ną Įvykdęs pirm laiko, davė 
valstybei 45,000 rublių san
kaupų.

“Pergalės” artelės nariai T 
Įsipareigojo paleisti naujus 
cechus: vulkanizacijos, mui
lo virimo, Įsteigti naują liejy
klą namų apyvokos reikme
nims liedinti ir kita.

V. Mikalauskas.

Kiekvienam sveikai pro
taujančiam žmogui šian
dien aišku, jog vyriausias 
komunistų vadų sulaikymo, 
apkaltinimo ir teisimo 
tikslas yra padaryti Ame
rikoje nelegališku komunis
tinį sąjūdį. Norima Komu
nistų Partiją pastatyti už 
įstatymų ribų. Reikia ne-

niu ir atsargesniu keliu. 
Vietoje masiniu areštų, su
imta tiktai vyriausi parti
jos vadai, tiktai partijos ko
mitetas. Jiems primetamas 
suorganizavimas ir palaiky
mas politinės partijos, kuri 
skelbia marksizmo - leniniz
mo mokslą, tai yra, skelbia 
socializmo įvedimą Ameri-

r

Valstybės, prokuroras John F. X. McGohey

/

Jie Laimėjo!
Kas sakė, kad 81-masis Kongresas, kurio daugumą 

sudaro prezidento Trumano partijos nariai, praves nau
dingų liaudžiai įstatymų?!

Tie, kurie taip sakė, didžiai klydo. Tik tvirtas, sąlydus 
Amerikos žmonių sąjūdis galėtų priversti Kongresą tar
nauti liaudžiai, o ne saujelei pelnagrobių.

Per pustrečio mėnesio posėdžiavęs, 81-masis Kongre
sas nepraleido dar nei vieno naudingo liaudžiai įstaty
mo.

O per pastarųjų keletą dienų šis Kongresas jau pasi
nio jo eiti 80-tojo Kongreso pramintu keliu.

Filibusterininkai — pietinių valstijų žemvaldžių ir 
fabrikantų atstovai, — susitarę su kitais demokratais ir 
respublikonais senate, — palaidojo bent šioje sesijoje ci
vilinėms teisėms ginti bent kokius įstatymų projektus.

Filibusterininkai gali pasidžiaugti: mes laimėjome 
daugiau, negu norėjome!

Žemesniuosiuose Kongreso rūmuose priimtas neva 
nuomų kontrolei bilius, bet tas bilius yra tokis, kad jis 
atidaro stambiųjų namų savininkėms progas pakelti 
nuomas, apiplėšti žmones.

Kai kurie mano, būk šis Kongreso žygis uždavė smū
gį prezidentui Trumanui.

Mes gi sakome: šis Kongreso žygis užduoda smūgį 
darbo žmonėms.

.Mes žinome, jog prezidentas Trumanas niekad už sa-
2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Kovo 18, 1949

Iš mokyklų, pavyzdžiui, 
jau' šiuo metu šalinami pro
fesoriai ir mokytojai. dėl To, 
kad jų pažiūros nesutinka 
su Wall Stryto garbintojų 
pažiūromis. O kas būtų, jei 
reakcininkam pavyktų pra
vesti įstatymai, kurių pro
jektai yra įnešti į valstiji- 
nius seimelius?!

Be viso to, nedarbas bei- 
džia į Amerikos darbo žmo-

Mūsų krašto valdančioji 
i klasė, kuriai rūpi pasaulio 
užkariavimas 
imperializmui, 
Čiais rengiasi naujam ka
rui, į tą sūkurį prievarta 

: traukdama kiekvieną bur- 
; žuazinę šalį, esančią jos 
' “įtakoje.”

Organizuojama Šiaurės 
Atlanto Paktas, bei sutar
tis, kurion siekiama si 
įtraukti Vakarų Europos ir 
Skandinavijos valstybes. Ei
nant tuo paktu, Amerika 
pažada tas šalis ginkluoti 
— ginkluoti jas karui priešinių duris.
T. Sąjungą. x ; Valdinės skaitlinės skel-

vo programą karštai nekovojo ir nekovos.
Tumet, kaijo siūlomieji punktai buvo pradėti Kongre

se svarstyti, tai jis pats išvyko Floridon atostogų!
Prezidentas Trumanas dabar lengvai galės pasidi

džiuoti: mano programa yra gera, aš esu geras, bet 
Kongresas manęs neklauso.

Bet kieno tasai Kongresas, ponas prezidente? Kurios 
partijos atstovai Kongrese sudaro daugumą?

Žinome, jog demokratų partijos nariai sudaro daugu
mą abiejuose Kongreso rūmuose.

Tai kas^i dėl to kaltas?
Vyriausiai kalta yra demokratų partijos vadovybė,- 

kurios priešakyje stovi pats prezidentas. •
Liaudis privalo budėti!
Jei darbo žmonės tylės, 81-masis Kongresas atliks dar 

žalingesnių jai darbų.
Mūsų nuomone, darbo unijos turėtų būti pirmutinės 

šitoje kovoje dėl geresnių darbo žmonėms įstatymų pra
vedi mo Kongrese. * . -

giant Lietuva, p'er desėtkus 
metų komunistai buvo me
džiojami, baudžiami ir ka
linami. Argi tas išgelbėjo 
kapitalizmą tose šalyse nuo 
suirutės ir klasių kovos? 
Neišgelbėjo.

Tai kodėl Amerikoje jau^ 
būtų kitaip?,

Tie vienuolika komunistų 
partijos vadų, kurie šiuo 
tarpu yra teisiami New 
Yorke, atstovauja ir gina 
tam tikras idėjas. Jų nu
baudimas, jų uždarymas į 
kalėjimą, nesunaikintų tos 
idėjos. Jų vietas, aišku, už
imtų kiti žmonės. Darbas 
už jas eitų savu keliu, kaip<^ 
ėjo Lietuvoje, kaip Smeto
na buvo komunistų orgąni-' 
zaciją uždraudęs. Gaila, 
kad mūsų prezidentas Tru- 
manas nėpasimokė iš buvu- < 
šio 'Lietuvos diktatoriaus 
Smetonos — nėpasimokė 
tos paprastos tiesos, jog su 
priespauda . ir bausmėmis 
naujų laikų idėjos nuslopin
ti negalima. Kapitalisti
niam išnaudojimui opozici
ja nesunaikinama, nenusjo-

Asmeniškai teisiamie
siems grūmoja didelis pavo
jus. Jeigu jie būtų pripažin
ti pagal Smith Act kaltais,, 
kiekvienas jų gali būti nu
baustas dvidešimties metų 
kalėjimu ir 20 tūkstančių 
dolerių. O tai reikštų beveik 
viso amžiaus ’kalėjimą.
‘ Tačiau teisiamieji yra 
nekartą pareiškę, kad jie 
mažiausia rūpinasi savo as
mens likimu. Kiekvienas jų, 
jie sako, yra pasirengęs 
viskam. Kas jiems pirmoje 
vietoje stovi ir daugiausia 
rūpi, tai Amerikos demok
ratijos ateitis. Jų riuteisi- 
'mas ir pasodinimas kalėji- 
man-už skelbimą socializmo 
idėjų būtų pradžia ‘ fašizmo 
Amerikoje.

Taip į šią bylą žiūri tei-

koje. Jeigu teismas pripa
žins teisiamuosius vadus 
Amerikoj užviešpataus kla
sinė ramybė. Nebebus kam 
skelbti socializmo, idėjas ir 
kurstyti darbo žmones prieš 
kapitalistinį išnaudojimą.

Tik vieną dalyką, matyt, 
gražiai", pamiršta tie, kurie 
suruošė komunistų vadams 
teismą, būtent," kad partijos 
nuvarymas į pogrindinį gy
venimą dar. nereiškia jos li
kvidavimą. Juk istorija pil
na pavyzdžių. Visuose fa- sįamieji ir visa pažangioji 
šistiniuose kraštuose, pra- visuomenė, 
dedant

pamiršti, kad buvo laikai, 
kai toji partija buvo nele- 
gališka. Tai buvo reakcijos 
siautėjimo laikais po Pir* 
mojo Pasaulinio • Karo.

Ar toji istorija pasikar
tos? Tai klausimas, kuris 
šiandien labai rūpi kiekvie
nam pažangai tikinčiam 
Amerikos piliečiui. Nuo to 
priklausys visa Amerikos 
demokratijos padėtis.

Anais laikais, kaip atsi
mename, Komunistų Parti
ja nebuvo įstatymais už
drausta. Ji buvo nuvaryta į 
kaltais,' tai partija nebega
les legališkai, viešai gyvuo
ti. .Ji turės vėl nueiti į po
grindinį, nelegalų - gyveni
mą. * s

Vyriausybė mano, jog ši
taip bus galima apsidirbti 
su politine opozicija. Bus 
likviduota politinė darbi- į 
ninku klasės partija ir 
ppgrindinį gyvenimą pro
kuroro Palmerio puolimais 
ir masiniais areštais. Tais 
masiniais puolimais ir žmo
nių terorizavimu pasipikti
no padorioji Amerika ir pa
laipsniui partija atsteigėS 
savo legališką, viešą gyya-~~ 
Vimą.

Šiandien einama *gudres- k
• I

■ t ' ■ .

Komunistą advokatai: iš kairės j dešinę: ^Richard Gladstein, 
Louis F. Me Cabe, George W. Crocket, Abraharti J. Isserman.

kraštuose, pra- visuomenė.
Vokietija ir bai- Salietis.



Ryga — Tarybų Latvijos 
Sostinė

Rašo A. F.

Ryžių Sėjimas Tarybų 
Sąjungoje

? Rašo V. TVERLIONIS
1. Stambus respublikos 
pramonės centras

Ryga yni sostinė Latvi
jos Tarybų Socialistinės4 
Respublikos — vienos iš še
šiolikos lygiateisių didžios 
Tarybų Sąjungos respubli
kų. Ryga — Latvijos revo
liucinio proletariato lop
šys, miestas, apgaubtas 
darbo liaudies kovos prieš 
engėius šlove.

1940 metais Latvijos dar
bo žmonės nuvertė neap-

• kenčiamą buržuazinę vy
riausybę ir paskelbė res-

* publikoj Tarybų valdžią.
1940 metų rugpiučio 5 die
ną Latvijos Tarybų Socia
listinė Respublika buvo pri
imta į Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos sudė
tį.

Vokiškųjų - fašistinių 
grobikų užpuolimas 1941 

‘ metais laikinai pertraukė 
Latvijos liaudies laisvą gy
venimą. Bet Tarybinė Ar
mija, į šipulius sutriuškinu
si vokiškąsias - fašistines 
gaujas, grąžino latviams 
laisvę ir nepriklausomybę, 
t Nuo to laiko tepraėjo ke- 
tveri su puse metų, bet 
kaip ryškiai pasikeitė Ry-

♦ ga!
Aš esu pačiame miesto 

centre — Aspazijos bulva
ro ir Brivibas bulvaro ker
tėj. Keliuose žingsniuose 
nuo manęs — didžiulis gra
nito paminklas. Tai» Laisvės 
paminklas. Tai Laisvės pa
minklas. Čia prasideda gra
žus Brivibas bulvaras, ku
ris paskui susijungia su tie
sia kaip strėle gatve. .Tai 
Laisvės gatvė — centrinė 
miesto arterija. Čia, Rygos

* širdyje, yra vyriausybiniai 
ir stambūs visuomeniniai 
pastatai—respublikos Auk
ščiausiosios Tarybos, Mini
strų Tarybos, Latvijos Ko
munistų Partijos Centro 
Komiteto rūmai.

Ties Laisvės paminklu 
susikryžiuoja visos tram
vajaus linijos, siejančios so
stinės centrą su bet kuriuo 
miesto rajonu. Pro pa
minklą prabėga komforta- 
biliški žydri > autobusai, e- 
lektrobusai su ženki. “ZIS”, 

« automašinų “Pobeda”, “ZIS 
-110”, “Moskvič’ srovės.

Rendauninkų tarybos Linden, 
N. J., atstovas Harry Mop- 
sick 'buvo nuvykęs į VVash- 
ingtoną reikalauti rendaunin- 
kams apsaugos nuo apiplėši
mo ir nuo evikcijų. Dabartinis 
visašališkas rendų4 kontrolės 
įstatymas baigiasi šio mėnesio 
31-mą. Stambiosios namų sa- 

J/- vininkės bankininkų ir ap- 
draudų firmos darbuojasi tą 

įstatymą panaikinti.

Mano dėmesį pritraukia 
didelį vitrina, esanti bulva
ro kampe. Vitrina nukabi
nėta įvairiaspalviais skel
bimais, bet, kaip pasirodė 
susipažinus su jais, jų turi
nys vienas. Tai kas gi pa
rašyta skelbimuose?

“Rygos geležinkelio val
dybai reikalingi visų sta
tybos specialybių darbinin
kai. Darbininkai aprūpina
mi butu, darbui drabužiais, 
paskola individualinei gy
venamo namo statybai bei 
gyvuliams įsigyti. Teirau
tis — Merkelio gatvėj Nr. 
1.”

“Kelių - tiltų trestui rei
kalingi darbui Rygoj prity
rę kelio inžinieriai, daili
dės, statybos darbininkai. 
Teirautis Brivibas • g-vėj 
Nr. 3.”

“Rygos spaustuvei reika
lingi raidžių rinkėjai, są
skaitininkai, staliai. Tei
rautis Muitos gatvėj N r. 

.1.”
Šalia manęs stovi žila

plaukis senis.
— Štai kaip keičiasi lai

kai, — sako jis, kreipda
masis į mane, — dar visai 
neseniai, kai Latvija buvo 
ulmaninė, čia vitrinoj taip 
pat buvo daug skelbimų, 
bet visai kitokio turinio. Iš 
tų skelbimų galima buvo 
sužinoti, kiek bedarbių bu
vo mieste. Čia buvo įvai
riausių profesijų žmonių, 
troškusių bet kokiomis są
lygomis gauti darbo ulma- 
ninėj Latvijoj....

Ir iš tikrųjų, buržuazi
nėj Latvijoj buvo apie 70 
tūkstančių bedarbių. Bet 
šita praeitis visiems lai
kams nugrimzdo amžiny
bėn. Tarybų Latvija ir jos 
sostinė įžengė į naują gy
venimą. Ryga iš miesto su 
naminės gamybos įmonė
mis, tapo stambiu pramoni
niu bei kultūriniu respubli
kos čentru.

1946 metais Latvijos' 
Aukščiausioji Taryba priė
mė įstatymą dėl penkmečio 
plano respublikos liaudies 
ūkiui atkurti bei išvystyti. 
Šitas įstatymas turi nema
ža. straipsnių, skirtų toles
niam Tarybų Latvijos sos
tinės ūkiniam , bei kultūri
niam suklestėjimui.

Rygoj visu spartumu ei
na fabrikų, gamyklų, mo
kyklų, gyvenamų namų sta
tyba. . Rygos statybai pa
deda visos Tarybų Sąjun
gos respublikos. Mieste nė
ra tokios įmonės, kuri ne-, 
būtų, gavusi naujų staklių 
ir mašinų, žaliavos ir me
džiagų iš įvairių Tarybų 
Sąjungos kampų. Naujau
sia tarybine technika pil
nutinai aprūpinta Rygos 
vagonų gamykla, esanti 
Pabaltijyj tarybinės vago
nų statybos pirmagimio. 
Rygos lengvoji pramonė 
nebūtų galėjusi sėkmingai 
vystytis, jeigu Uzbekija ir 
Kazachija nebūtų siuntu- 
sios jai medvilnės ir vilnų, 
o Rusija ir Baltarusija — 
linų. Medvilnės, linų ir vil
nų, atsiųstų per pastaruo
sius dvejus metus į- Rygą, 
vertė sudaro 75 milijonus 
rubliu, v

Didžiulė pagalba leido 
Latvijos sostinei ne tik at
kurti pramonę, bet ir iš pa- 
šaknų praplėsti ir aprūpin
ti ją naujausia technika. O 
tai negalėjo neatsiliepti 
darbo našumo pakėlimui. 
Pavyzdžiui, radijo imtuvų 
išleidimas Rygos gamykloj 
“VEF” tjk per pastaruosius 
dvejus su puse metų išaugo

Jeigu jums svarbu atšaukimas Taft-Hart ley akto, tam veikti laikas tuojau.' Dabar 
parašykite kongresmanui savo nuomonę; Tūkstančiai laiškų, už ir prieš, dabar su
plaukia į Washingtona. Fabrikantai nea psileidžia nepranešę savo noro palaikyti tą 
įstatymą. Tačiau darbo žmonės yra didžiumoje. Viskas priklauso nuo to, ar jie veiks 
savo naudai. Čia newyorkietis republiko nas senatorius Irving M. įves su trimis pa- 

gelbininkėmis surūšiuoja 20,000 jam atsiustų laišku.

devynis kartus, o telefonų 
aparatų — septynis kartus. 
Rygos fabrikas “Raudona
sis kvadratas” išleidžia a- 
valynės per pamainą 2į 
karto daugiau, nęgu prieš 
dvejus metus.

Per pokarinio penkmečio 
metus pramoninės įmonės 
pakeitė savo išvaizdą. Jos 
sėkmingai įsisavino seriji
nę gamybą motorų - vago
nų sekcijų . elektrifikuo
tiems geležinkeliams, tram- 
vajiniams varikliams, uni
versalinėms ' h i d r o turbi
noms, tarpmiestinėms tele
fono stotims ir kitoms nau
joms produkcijos rūšims.

1948 metais Rygos pra
monė įvykdė metinį planą 
du mėnesius pirma laiko. 
1948 metais Rygos' pramo
nė išleido produkcijos 46,7 
procento daugiau, negu 
1947 metais, pasiekusi 92,5 
procento, palyginti su 1950 
metų lygiu. O prieškarinis 
Rygos gamybos lygis jau 
pralenktas 85 procentais.
2. Mokslo ir 
kultūros miestas

Latvijos sostinė — Ryga 
teisėtai gali būti laikoma 
mokslo bei kultūros miestu. 
Rygoj išleidžiama 10 res
publikinių laikraščių, devy
ni žurnalai. Mieste atida
ryta per šimtą mokyklų. 
Rygos pasididžiavimas yra 
Latvijos TSR Mokslų Aka
demija, pirmą kartą įkur
ta prieš trejus metus. Mok
slų Akademija jungia 16 
institutų, dvi stambias.fun- 
damentalines bibliotekas ir 
J. Rainio vardo literatūros 
muziejų. Mokslų Akademi
jos prezidiumas reguliariai 
išleidžia mokslinį žurnalą, 
kuriame skelbiami žymiau
sių Latvijos mokslininkų o- 
riginalūs straipsniai ir pra
nešimai. Visą savo darbą 
Mokslų Akademija tvarko 
glaudžioje sąsajoj su res
publikos liaudies ūkiu. Prie 
Mokslų Akademijos veikia 
nuolatinės komisijos — su
teikiančios pagalbą pramo
nei, kolektyviniams ūkiams, 
yra vandens resursų tyri
mo komisija ir kitos.

1948 metų pabaigoj Lat
vijos TSR Mokslų Akade
mija pravedė išvažiuojamą
ją sesiją Rygos vagonų ga
mykloj. Sesija padėjo inži
nieriams, technikams ir 
priešakiniams d a r b inin- 
kams — gamybos novato
riams moksliškai suformu
luoti savo mintis, pastatyti 
gvildenimui problemas, dar 
neįvykdytas praktikoj. Iš- 
važiuojartiosios Mokslų A- 
kademijos sesijos rezulta
tai netrukus pasireiškė į- 
monės darbe. Vagonų ga
mykloj jau įsavinta lieji
mas po spaudimu, » kalaus 
ketaus apdeginimas grei

tais metodais, elektros su
virinimas ultratrumpuoju 
laiku.

Rygoj veikia septynios 
aukštojo mokslo įstaigos. 
Tarp jų Valstybinis Uni
versitetas, Žemės Ūkio A-| 
kademija, Konservatorija, 
Dailės Akademija, Teatri
nis Institutas, Kūno Kultū
ros Institutas ir kiti.

Šiais metais Rygos Že
mės Ūkio Akademijos stu
dentų delegacija važiavo į 
Maskva, kur dalyvavo Pir
mosios Visasąjunginės že
mės ūkio aukštojo mokslo 
įstaigų studentų mokslinės 
konferencijos darbu ose. 
Konferencijoj buvo išklau
syta 135 studentų praneši
mai. Geriausieji praneši
mai buvo premijuoti. Pir
mąją premiją gavo Rygos 
Žemės Ūkio Akademijos- 
studentas P. Rasinš už 
mokslinį pranešimą “Me
džių nuosakinimas chemi
niu stimuliatorių pagal
ba?’

Vakarais Rygos gyvento
jai gali kultūringai praleis
ti savo laisvą laiką teat
ruose ir kinuose. Dabai’ 
mieste atidaryta 8 teatrai 
ir 22 kinoteatrai. Vadovau
jančiu teatru Rygoj teisė
tai laikomas Valstybinis 0- 
peros ir Baleto Teatras. 
Pirmoji šito teatro solistė 
yra Stalininės premijos 
laureatė Elfrida Pakui. Per 
pastarąjį laiką teatras pa
rodė savo scenoj tokius 
stambius spektaklius, kaip 
latvių nacionalinį baletą 
“Laima”, parašytą jauno 
latvių kompozitoriaus - A. 
Liepinio, Asafjevo baletą 
“Bachčisarajaus f o n t a - 
nas”. Šiomis dienomis Ope
ros ir Baleto Teatre įvyko 
Rimskio - Korsakovo ppe- 
ros “Sakmė apie Kitežo 
miestą” premjera. Ši opera 
pastatyta pirmą kartą vi
soje latvių operos, teatro is
torijoje.

Rygos teatruose stato
mos geriausios tarybinės 
pjesės, tokios kaip “Už 
tuos, kuria jūroj,” B. Lav- 
reniovo “Lūžis”, B. Čirsko- 
vo “Nugalėtojai”, Fadieje- 
vo “Jaunoji Gvardija”, K. 
Simonovo “Rusų klausi
mas” ir kitos. Pastaruoju 
metu Rygos teatrų reper
tuaras praturtėjo tokiomis 
naujomis latvių dramatur
gų pjesėmis, kaip Vilio La- 
cio “Pergalė”, *Į kurį uos
tą”, “Molis ir porcelanas”, 
“Kaip Garpeteruose darė 
istoriją” Arvido Grigulio ir’ 
kt.

Keturiems geriausiems 
Rygos Dailės Teatro meis
trams— Lilytei Bersin, A. 
Filipson, E. Smūgiui, O.' 
Skulmei už Rainio pjesės 
“Ugnis ir naktis” pastaty
mą suteiktas garbingas

Stalininės premijos laurea
to vardas.

Latvijos sostinėj gyvena 
ir dirba tokie įžymūs Lat
vijos rašytojai, kaip A. U- 
pitis, V. Lacis, A. Saksė, 
J. Sudrabkalnas ir kt. Savo 
kūriniuose jie apdainuoja 
socialistinį darbą. Pagrin
dinis jų kūrinių didvyris — 
tarybinis, žmogus, kuris ko
voja dėl naujo socialistinio 
gyvenimo.

Viena Rygos gyventojų 
mėgstamiausių meno šakų 
yra kinas. Apie tai įtikina
mai byloja kino teatrų lan
kymas. Tik 1948 metais 
Rygos kino-teat’ruose atsi
lankė per 5 milijonus žiū
rovu.

Rygos meninių filmų stu
dija dubliravo latvių kalba 
geriausius tarybinius meni
nius filmus. Nacionalinės 
Latvijos kinematografijos 
laimėjimas yra meninis ki- 
nofilmas “Grįžimas su per
gale,” kur parodytas kovos 
kelias latvių šaulių-gvardie- 
čių Didžiojo Tėvynės karo 
metais bei Latvijos liaudies 
tarybinis patriotizmas.

Rygos d o k umentalinių 
filmų studija 1949 metais 
išleido pilnametražinį spal
votą filmą “Tarybų Latvi
jos Dainą Šventė.”

Filmas atvaizduoja dai
nų šventę, kuri įvyko li948 
metų vasarą Latvijoj. Šito
je šventėje dalyvavo 1500 
liaudies chorų, kurie jungė 
beveik 100 tūkstančių atli
kėjų. Baigiamieji Dainų 
Šventės koncertai. įvyko 
Latvijos sostinėj Rygoj, 
su suvažiavo iš visos res
publikos 30 tūkstančių ge
riausių dainininkų. Dainų 
šventė praėjo kaip didelė 
visaliaudinė r e s p u blikos 
darbo žmonių šventė. Ry
šium su ‘ Dainų Švente lat
vių tauta gavo iš Generali
simo Stalino sveikinimą.

Aš buvau Rygoj tomis 
dienomis, kai Latvijos sos
tinė sveikino savo įžymų 
latvių kompozitorių, . Lat
vijos liaudies artistą, pro
fesorių Emilį Melngailį, 
kuriam sukako 75 metai. 
Melngailis buvęs didžiausio
jo rusų kompozitoriaus 
Rimskio - Korsakovo mo- l 
kinys, kuriamais nuo jau
nų dienų įskiepijo meilę 
liaudies kūrybai. Ir ne at
sitiktinai Melngailis laiko
mas latvių muzikinės tau: 
tosakos pradininku. Per 50 
savo kūrybinės veiklos me
tų Melngailis surinko per 
5 tūkstančius originalinių 
melodijų, sudarančių latviij 
muzikinės tautosakos pa
grindinį fondą. Bet pilną 
pripažinimą nuopelnų vys
tant muzikinę kultūrą E. 
Melngailis įgijo tik sukūrus 
Latvijoj Tarybų valdžią.

(Daugiau bus)

TSR Sąjungoje—pati šiau
rinė ryžių sėjimo riba pa
saulyje. — Tarybinių ryži- 
ninkų pasauliniai rekordai. 
—Iš vieno lauko du derliai 
per metus: ryžiai ir žuvis.

Nuo senų laikų ry
žiai laikomi š4 i 1 i- 
m ą mėgstančia kultūra. 
Tolimiausios ryžių sėjimo 
ribos Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse siekia šiaurės 
platumas 37 laipsnio, Ispa
nijoje — 43 laipsnio, Itali
joje 46 laipsnio, Japonijoje 
— 45 laipsnio. Tarybinis 
biologijos mokslas bei že
mės ūkio praktika išplėtė 
ryžių sėjimo ribas TSR Są
jungoje. Ryžiai “perkelti į 
šiaurę.” Tarybų šalyje toji 
senovinė žemės ūkio kultū
ra auginama rajonuose, e- 
sančiuoše apie šiaurės pla
tumos 50 laipsnį.

Dar neseniai TSR Sąjun
goje ryžių sėjimas buvo 
sukoncentruotas išimtinai 
Vidurinėje Azijoje. Dabar 
toji kultūra sėkmingai au
ginama naujuose rajonuo
se Šiaurės Kaukaze, Kuba- 
nėje, Volgos žemupyje, pie
tinėje Ukrainos dalyje ir 
net pamaskvyje. Žymiai iš
siplėtė ryžių , pasėlių plo
tai. Į pokarinio penkmečio 
pabaigą (1950 m.) jų dydis 
beveik padvigubės, palygin
ti su 1932 metais. Dvide
šimt kartų padidės ryžių 
plantacijos Ukrainoje.

. Per tarvbu valdžios me
tus dvigubai padidėio ry
žiu derlingumas. 1914 me
tais vidutiniškas derlius 
sudarė 12 centneriu iš kiek
vieno hektaro, o 1940 me
tais i is pa siekė 25.1 centne
rio. Tarvbu Saiungoie vra 
tūkstančiai kolektvviniu ti
kiu. kurie savo pasėliu plo
te gauna po 30 ir daiiaiau 
centneriu rvžiu iš kiekvieno 
hektaro. Toki derliu, pa- 
vvzdžiiii. 1948 metais su
rinko visi Kazachiinq TSR. 
(kiliko rninnn kolekHrvimoį 
ūkiai. Tadžikuos TSR Re- 
garo radono Lenino vardu 
knlektvvinio ūkio brigadi
ninkas Avazovas Ravšanes 
triių hektaru sklvne gavo 
no 54.6 centnerio iš hekta
ro. O Krasnodaro krašto 
kolektyvinis ūkis “1-sios 
kavaleriios armiioš perga
lė” 27 hektaru sklype nuė- 
mė po 51 centnerį iš hek
taro. Dar daugiau — Ode
sos srities Molotovo vardo 
kolektvvinis ūkis gavo po 
93 centnerius rvžiū iš hek
taro. Šie pavyzdžiai nėra 
išimtis.

TSR Sąjungos kolektvvi- 
niuose ir tarybiniuose ū- 
kiuose išaugo puikūs meis
trai - rvžininkai. Kazachi- , 
ios TSR Iii jos rajono ko
lektyvinio ūkio “Kzyl-tu” 
grandininkas Ibrajus Ža- 
chajevas 10 hektarų sklype 
kas metai surenka rekordi
nius ryžių derlius. 1943 me
tais jis gavo po 136 centne
rius, 1944 metais — 147,8 
centnerio, 1945 metais — 
156 centnerius, 11946 metais 
— 162 centnerius, 1947 me
tais — 158 centnerius. Toks 
pats derlius surinktas ir 
pereitaisiais metais...

Ryžių veisimo istorija 
nežino tokių aukštų derlių, 
kokius surenka daugelis ta
rybinių ryžininkų - sta- 
chanovininkų.

Ryžių derlingumo padi
dėjimas — tarybinėse ry
žių plantacijose įgyvendi
namos žalieninės žemdir-

I bystės sistemos įvedimo re
zultatas. Šiuo metu visi ry-
3 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)—Penkt., Kovo 18, 1949

žius sėjantieji kolektyviniai 
ūkiai pereina prie žalieni- 
nės sėjomainos. Tarybiniai 
agronomai ir kolektyvinių 
ūkių valstiečiai - ryžininkai 
išgvildeno naują savitų sė
jomainų metodiką, kur ry
žių, ryžių - žuvies, pievinis 
ir žuvies ūkis eina pakaito
mis. Pavasarį, praslinkus 
kelioms dienoms po ryžių 
sėjos ir plantacijų patvin- 
dymo, į vandenį įleidžiami 
karpio bei karoso mailiai. 
Žuvelės sparčia auga, išnai
kina maliarinį uodą. Rude
nį kolektyviniai * ūkiai iš 
yieno lauko surenka iš kar
to du derlius: ryžių ir žu
vies.

Kai kuriuose rajonuose į- 
vykdomas taip vadinamas 
sauso slėnio ryžių veisimo 
būdas; čia plantacija neuž- 
liejama ištisai vandeniu, o 
drėkinama lietaus įrengi
mais. Šitas būdas bus pla
čiai taikomas TSRS europi
nės stepių bei miškų-stepių 
dalies kolektyviniuose ū- 
kiuose; visur čia įvedama 
žalieninė žemdirbystės si
stema, įrengiami tvenkiniai 
bei vandens rezervuarai 
laukams drėkinti.

Tarybiniai ryžininkai at
lieka didelį darbą dirvože
mio įdirbimo pagerinimo, 
jo patręšimo ir rūšinės 
sėklos gavimo srityje. Ry
žių rūšių gausingumas (kai 
kuriose šalyse jų skaičius 
siekia dešimt tūkstančių) 
paaiškinamas ne tik tuo, 
kad toji kultūra yra seno
vinė, bet ir ryžių nepapras
tu sugebėjimu greit prisi
taikyti prie naujų išorinės 
aplinkos sąlygų. Ryžių pa- 

, vyzdžiu dar sykį patvirti- 
1 namas akademiko Lysen
ko mokslas apie tai, jog gy
vas organizmas bei gyveni
mo sąlygos sudaro vienin
gumą, jog augalo įsigytą
sias savybes busimosios 
kartos paveldi.

Remdamiesi Mičiurino ir 
Lysenko mokslu, tarybiniai 
selekcininkai ir kolektyvi
nių ūkių valstiečiai, darą 
bandymus, parinkimo bei 
sukryžiavimo metodais iš
augino daug aukštai der
lingų ryžių sėklos, kuri 
duoda gerus derlius įvai
riausiose dirvožemio bei 
klimato sąlygose.

William Russell, pirmininkas 
New York Metropolitan Fair 
Rent Komiteto, stambiųjų na
mų savininkų organizacijos, 
kalbėdamas senatiniam bankų 
subkomitetui reikalavo leisti 
kelti rendas 25 nuošimčius. 
Kongresmanų didžiumai pa
gailo kompanijų ir bankierių 
“biednystės,” jie 263 balsais 
prieš 153 nubalsavo nebeat
naujinti rendų kontrolės įsta
tymo. Bilius paduotas sena
toriams, kurie, daleistina, ne 
mažiau supras ir atjaus ban- 

kieriųr" ašaras.
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UŽUOJAUTA

(tąsa)
Ir kaip nesvyruosi? Spalio 7 dieną Ka

raliaus Geografijos Draugijos pranešime 
pasirodė didelis straipsnis, kuriame šis 
klausimas buvo labai plačiai ir giliai iš 
visų pusių apsvarstytas. Straipsnio au
torius išrodė visą Fogo sūmanymo bepro
tystę. Straipsnio nuomone, viskas buvo 
prieš kelionės pasisekimą: ir žmonės, ir 
gamta. Pasisekimui reikalingas buvęs 
negirdėtas atvažiavimo ir išvažiavimo 
valandų sutaikymas, kurio iš tikrųjų ne
buvę ir būti negalėję. Europoje dar gali
ma buvę tikėtis atvažiuoti ir išvažiuoti 
paskirtomis valandomis; bet niekas ne
galėjęs tvirtinti, kad galima būtų perva
žiuoti Indiją per tris dienas ir Ameriką 
per septynias. Fogas, kaip laikraštis 
sprendė, negalvojęs apie netikėtas kliū
tis: juk galėjo pagesti garvežys, ištikti 
prastas oras, apnešti sniegu kelią ir t.t. 
Kas galėtų guldyti galvą, kad traukinys 
nešoks nė karto nuo bėgių visą kelionę? 
Kas galėtų guldyti galvą; kad garlaivio 
nesuturės priešingas vėjas arba didelis 
rūkas? Labai dažnai susivėlina dviem, 
trims dienoms patys gerieji laivai. O te
gu ti sykį Fogas susivėlina, ir viskas žus! 
Jeigu jis viena valanda paskiau atva
žiuoja, tuomet jam reikia laukti kito gar
laivio, kuris gali atplaukti tik po kelių 
dienų. Ką tuomet darysi? Suprantamas 
daiktas, geriau grįžti namo.

Tas straipsnis padarė didžiausią * 
triukšmą. Beveik visi laikraščiai jį atsi
spausdino, ir Fogo popieriai labai nu
krito.

Visiems žinoma, kokie baisūs derybų 
mėgėjai anglai. Palinkimas derėtis yra 
įėjęs į jų kūną ir kraują. Išvažiavus Fo- 
gui, pirmomis dienomis dėjo lažybas dėl 
tos kelionės per aštuoniasdešimt dienų 
ne tik “Reformų Klubo” nariai, bet ir 
daugybė kitų žmonių. Fogas virto tikra 
Londono biržos vertenybė, kuri buvo 
kainojama lygiai, kaip ir kiti popieriai.

Praėjus penkioms dienoms po išvažia
vimo, ypač kai pasirodė Geografijos 
Draugijos pranešimuose straipsnis, Fo
go kaina pradėjo žymiai kristi. Iš pra
džios nukrito penkiais procentais, paskui 
dešimčia, toliau dviem dešimtim, netru
kus penkiomis dešimtimis ir, galų gale, 
visu šimtu!

Galop jam beliko vienas šalininkas — 
senas lordas Albermalis, stabo ištiktas 
žmogus.

Tas lordas, ligos prikaltas prie krėslo, 
būtų mielai ątidavęs visus savo turtus, 
kad galėtų apvažiuoti žemę nors per de
šimtį metų. Jis sudėjo lažybas už Fogą 
iš keturių tūstančių svarų (100,000 
frankų). Ir kai jam išrodinėjo, kad ta 
kelionė tiek pat nenaudinga, kiek ir ne
protinga, jis pasitenkino atsakomu:

— Jeigu tas dalykas įvykdomas, tai 
tegu pirmutinis mėgina anglas!

Kaip matome, Fogo šalininkų nuolat 
mažėjo; po truputį visi, ir ne’ be pamato, 
ėmė kilti prieš jį. Bet vienas netikėtas 
atsitikimas visai, sugadino Fogo reika
lus.

Septintą dieną po jo išvažiavimo, va
karo devintą'valandą. Londono policijos 
viršininkas gavo šitokią telegramą:

IŠ SUEZO Į LONDONĄ
Rouanui, Policijos Viršininkui.

Seku banko vagį Filiją Fogą. Prašau 
tuojau siųsti įgaliojimą areštuoti Bom
bėjuje (Anglijos Indijoje).

Fiksas, seklys.
Galima numanyti, kokį įspūdį padarė 

ta telegrama!...
Įsiste£>eję gerai į Fogo fotografiją, 

kabėjusią kartu su kitų klubo narių fo
tografijomis, išrado, kad jis, kaip lašas 
į lašą, panašus į tą poną, kurį matė tą 
dieną Banke. Dar atsiminė, koks.slaptin
gas buvo Fogo gyvenimas, atsiminė jo 
staigų išvažiavimą, ir visiems tada pa
aiškėjo, jog ta nepaprasta kelionė aplink 
žemę buvusi jo paties gudriai sugalvota, 
kad galėtų geriau sumėtyti pėdsakus ir 
išsisukti iš policijos nagų.

VI ' .
TEISINGA AGENTO FIKŠO 

NEKANTRYBĖS PRIEŽASTIS
Štai kokiuo būdu buvo atsiųsta tele

grama apie Fogą.

Trečiadienį, spalio 9 dieną, laukė at
plaukiant ryto vienuoliktą valandą Mon
golijos garlaivio į Suezą. Tas garlaivis 
buvo penkių šimtų arklio jėgų ir galėjo 
pakelti sunkumą ligi dviejų tūkstančių 
aštuonių šimtų tonų. Mongolija plauky
davo iš Brindizio į Bombėjų ir buvo lai
koma greičiausiu garlaiviu. Atvažiuoti 
iš Brindizio į Suezą ir iš Suezo į Bombė
jų ji .padėdavo daug mažiau laiko, negu 
buvo skiriama. , •

Laukiant garlaivio, du žmonės vaikš
čiojo po krantą tarp didelės minios Vieti
nių gyventojų ir atvažiavusių iš kitur į 
tą miestą, kuris dar neseniai tebuvo 
menkas kaimelis ir į kurį dabar, Le- 
sepso dėka, žmonės iš visų kraštų plauk
te plaukė. (Lesepsas (1805-1894) — 
prancūzų inžinierius, sumanęs ir praka
sęs Suezo kanalą.)

Vienas iš jų buvo Anglijos konsulas, 
atsiųstas į Suezą; čia gyvendamas kas
dien savo akimis jis matė, — nors Bri- 
tanijos vyriausybė ir anglų inžinierius 
Stefensonas pranašavo tikrą nepasiseki- 

' mą, ~ plaukiant pro šalį garlaivius, ku
riais galima buvo nuvažiuoti iš Anglijos 

(į Indiją perpus greičiau, negu pirma, ka
da važiuodavo aplink pro Gerosios Vil
ties kyšulį, 

•s

Antras buvo mažas, pasausęs žmoge
lis, kuriam po didelių antakių žibėjo 
žvitrios, gudrios akys. Tuo metu jis kaž
ko labai nekantravo: negaldėmas nustyg
ti vietoj, jis vaikščiojo, stoviniavo, žval
gėsi.

Tas žmogus vadinosi Fiksas; jis buvo 
vienas iš tų seklių, arba policijos agentų, 
kurie, pavogus Anglijos Bankui pinigus, 
buvo išsiuntinėti į įvairius uostus. Tas 
Fiksas turėjo labai budriai žiūrėti visus 
važiuojančius Suezo kanalu ir, jei kuris 
pasirodytų įtariamas, sekti ligi gaunant 
įgaliojimą areštuoti. ’ ,

Prieš dvi dienas Fiksas buvo gavęs iš 
Londono policijos viršininko spėjamo va
gies pažymių aprašymą — to paties dai
liai apsitaisiusio džentlmeno, kurį matę ' 
Banko salėje tą dieną, kai pavogė pini
gus.

Fiksas laukė nekantriai atplaukiant 
Mongolijos, suprantamas daiktas, dėl tos 
priežasties, jog už vagies suėmimą buvo 
prižadėta didelė dovana.

— Vadinasi, tamsta sakai, kad tas 
garlaivis nepasivėlins? — klausė jis kon
sulo bent dešimtą kartą.

— Ne! — atsakė Fiksui konsulas. — 
Kanalu plaukti jam beliko 160 kilomet
rų; dykas galas jam tokia kelionė! Sa
kau tamstai, kad Mongolija visuomet lai
mėdavo dvidešimt penkių svarų dovaną, 
kurią duoda vyriausybė laivams, atplau
kiantiems į paskirtą vietą dvidešimt ke
turiomis valandomis anksčiau - negu rei
kia.

— Ar tas laivas plaukia tiesiai iš 
Brindizio? — klausė Fiksas.

— Tiesiai iš Brindizio; iš ten jis iš
plaukė sekmadienio vakare penktą va
landą. Todėl būk kantrus, jis netrukus 
bus jau čia. Tik aš nesuprantu, kaip 
tamsta iš to pažymių aprašymo galėtum 
pažinti tą žmogų, jei jis kartais ir būtų 
tam laive?

— O! — atsakė konsului Fiksas, — 
mes tokiuos žmones greičiau užuodžiąm, 
negu pažįstam. Čia reikia turėti tam tik
rą uoslę. Savo gyvenime aš ne vieną tokį 
paukštį sugavau, ir tegu tik man tas va
gis dabar atplauks, taį jau, be jokio abe
jojimų,-nebeištr.ūks iš mano nagebų!

— Linkiu tamstai didžiausio pasiseki
mo. Tikrai vagyste nemaža.

— Puiki vagystė ! — atsiliepė Fiksas 
trindamas rankas. — Penkios dešimtys 
penki tūkstančiai svarų! Nedažnai tokia 
laimė pasitaiko! Dabar dideli vagys —. 
retenybė! Šių dienų vagims tenka pa
kliūti už kelis šilingus !

— Tamsta taip gražiai kalbi, — tarė 
Fiksui konsulas, — jog aš nieko dau
giau nenoriu, kad tik tamsta laimėtum, 
bet man vis matos, kad sveikas nieko ne
peši. Iš tų pažymių, kuriuos tamsta ga
vai, matyti, kad vagis labai panašus į 
teisingą žmogų!.

(Daugiau bus)

A. L. S. “Laisvoji 
nauja vadovybė 1949-ms 

metams
Buenos Aires. — Argentinos 

Lietuvių Sąjunga “Laisvoji 
Lietuva” įvykusiame atstovų 
suvažiavime sausio 23 dieną 
šių metų tapo išrinkta Centro 
Valdyba, šiems 1949 metams 
slaptu atstovų balsavimu.

Sausio 29 dieną bendrame 
senosios ir naujai išrinktos 
Centro Valdybos posėdy tapo 
pasiskirstyta pareigomis se
kančiai :

Kisielius Antanas — pirmi-

apie pareigų užėmimą pik
nike,. ruošiamame sausio 30 d.

Šis pasitarimas sudarė ma
lonų įspūdį visoms susirinku
sioms ir visos su pakeltu ūpu, 
energija ir pasitikėjimu išsi
skirstė, pasižadėdamos akty
viai dirbti Moterų Skyriaus di
dinimui ir mūsų kultūrinio dar
bo vystymuisi.

V. Bendoraitienė.

Detroit, Mich.
ninkas.

Kažukauskas Selvestras — 
vice- pirm.

Balčiūnas Juozaš — sekr.'
Janušonis Jonas — ižd.
Glavinskas Petras — sekr. 

pavaduotojas.
Kaikarys Juozas — ižd. pa

vaduotojas.
Zuoza Kazys—spaudos dar

bo vedėjas.
Žilinskas Pranas — literatū

ros ir bibliotekos vedėjas..
Stanaitis Jurgis —.turto glo

bėjas.
Baliukonis Krisius ir Mon

kevičius Ramonas — parengi
mų vedėjai.

Pasibaigus posėdžiui buvo 
padėkuota draugams pasitrau
kusiems nuo atsakomingų pa
reigų už jų aktyvų darbą praė
jusių metų bėgyje, primenant, 
kad ir toliau kaip iki šiolei 
dirbtų mūsų kultūrinio darbo 
vystymuisi ir Sąjungos klestė
jimui, o naujai išrinktai Centro 
Valdybai palinkėta kuogeriau- 
sios kloties plėsti ir didinti Są
jungos veikimą kultūros ir ap- , 
švietos pagrindais. Narys.

NAUJAS KAPAS
Buenos Aires. — Gruodžio 27 

dieną, 1948 metais Fiorito li
goninėje staigiai, pasimirė tau
tietė Kastutė Berteškaitė Ur- 
šuliakienė, vos sulaukusi 21 
metų amžiaus. Paliko didžiame 
nuliūdime savo mažametę (vos 
vienų metų ir 2-jų mėnesių) ' 
dukrelę Onytę, ir gyvenimo 
draugą, motiną Oną, ir Stasį į 
Vaitulevičius, dėdes Juozą ir 
Antaną Janušaičius, tetą Mari
ją ir jos vyrą Juozą Boruttis ir 
daugybę draugių kaimynų ir 
pažįstamų. -

Velionė paeina iš Lietuvos, 
Beržinių kaimo, Keturvalakių 
valsčiaus, Vilkaviškio apskr.

Kastutė Uršuliakienė palai
dota Sarandi kapuose. Ilsėkis 
ramiai ir amžinai brangi drau
gė, šios šalies žemelėje, o tavo
liūdintiems artimiesiems ir
draugėms sunkaus liūdesio va
landoje išreiškiu nuoširdžiausią 
užuojautą. Draugė.

Iš įvykusio Moterų Skyriaus 
Pasitarimo

Buenos Aires. — Sausio mė
nesio 23 d., šių metų įvyko, 
A.L.S.. “L.L.” Moterų Skyriaus 
narių pasitarimas, kuriame da
lyvavo nemažas skaičius mote
rų. ' ' .

Labai malonu matyti kas kart 
vis didesnis skaičius' moterų, 
stojančių į organizuotą veiki
mą. Tai gražus pavyzdis mūsų 
demokratinei kolonijai. Gražu 
klausytis, kaip susigrupavę
moterys įimtai ir nuodugniai
svarsto einąmuc^ius mūsų kul
tūrinio veikimo klausimus. Bu
vo perskaityti laiškai, gauti iš 
Brazilijos lietuvių demokrati
nių moterų, kame nutarta duoti 
atsakymą su padęka už tokį 
Brazilijos lietuvių moterų 
draugiškumą.

Buvo prisimintą apie x nu
veiktus darbus Moterų Sky
riaus pastangomis ir • tenka 
duoti didelis kręditas ypač 
darbščioms šeimininkėms, ku
rios yra daug pasidarbavusios 
Sąjungos patalpose užkandžių 
paruošime ir taip pat ruoštuo
se parengimuose.

Po to buvo išrinkta šiems 
metams Moterų Skyriaus val
dyba, kuri pareigomis pasiskir
stys pirmame valdybos susi,- 
rinkime. Pabaigoje Jbuvo svars-

MIRĖ ALEKAS LEVICKAS
Mūsų Literatūros Draugija 

52 kp. neteko vieno iš seniau
sių narių, Alekas atkeliavęs 
iš Lietuvos surasti geresnį gy
venimą, negu buvo po carais 
Lietuvoje.

Nuo pat savo pirmų dienų 
atvažiavęs prieš pirmutinį 
pasaulinį karą, jis apsigyveno 
Detroit Mich. čia išgyveno 
iki savo mirties; jis mirė kovo 
12 dieną po ilgos ir sunkios 
ligos.

Alekas buvo LLD 52 k p. 
vienas iš pirmutinių narių, 
nors nekurį laiką buvo nuo 
kuopos pasišalinęs, bet 1943 
metais įstojo atgal į kuopą ir 
išbuvo jos nariu iki mirties.

Pastaraisiais metais dėl 
sąlygų ėmė mažai dalyvumo 
organizacijos veikime, bet bu
vo pastovus ir rėmėjas mūsų 
darbininkiškos spaudos, kaipo 
prenumeratorius. Jis visados 
rėmė gausiai finansiniai kai
po spaudą, taip lygiai ir vi-
sokius pažangius darbininkų 
klasės reikalus, niekados ne
atsisakydamas nuo gausios 
aukos.

Lai lengvas jam būna am
žinas poilsis!

Jo Draugas.

Liūdnoj Valandoj * 
Mirusio Draugo

ALEKO LEVICKO
Jo žmonai, sūnui, seserei ir visiem giminėm.

Nuo Progresyvių
J. Nausėda
J. A ran u k
K. Rinkimas
A. ir O. Demskiai

Partijos narių,
A. Gotauta
J. Davis
St. T vari jonas
J.. Ginaitis

Detroit, Mich.
J. Morkūnas
J. Janionis
J. Danta

daugiausiai išrinkti atstovų į 
šį suvažiavimą, bet tuom pat 
syk pageidaujama, kad ir ne
rinkti, kurie esate užintere-

DienraŠčio Vilnies redakto
rius V. Andrulis yra vienas iš 
gabiųjų rašytojų ir kalbėtojų 
pažangiųjų lietusių tarpe. Tai

suotais dabartiniame padėji
me mūsų šalyję kas liečia ci
vil es teises, persekiojimą uni
jų, akademinę liuosybę ir 
persekiojimą tautinių mažu
mų, turėtumėt visi dalyvauti 
ir išgirsti tikrą padėtį, ir pa
matyti kas bus daroma, ,kad 
atsteigūs mūsų konstitucijos 
teises delei visų lygiai.

Dalyvaukite visi, kad ir ne 
delegatai.

Reporteris.

So. Boston, Mass.
Vilnies Redaktorius V.
Andrulis Kalbės So. Bostone

Šį sekmadienį, kovo 20 d., 
1:30. vai. po pietų, Piliečių 
Klubo Svetainėj, 318 Broad
way, So. Bostone, įvyksta la
bai svarbios prakalbos, kur 
bus tinkamai išaiškinti svar
biausi šių dienu klausimai.*■ . *■

nepraleiskite šios progos iš
girsti jo kalbą. /
Trečiadienį Bus 
Pasikalbėjimas

Trečiadienį, kovo 23 d., va
kare, Piliečių Klubo kamba
riuose bus visų So. 'Bostono ir 
apylinkių pažangiųjų organi
zacijų narių ir pažangiosios 
spaudos skaitytojų bendras 
susirinkimas, kuriame daly
vaus V. AndrtfTter' ir nuosa- 
miau paaiškins apie organiza
cijų veiklą, apie spaudą ir ki
tus abelnus klausimus.

Visus kviečia dalyvauti
LLD Kuopa.

Havana, Kuba. — 13 Lo
tyniškos Amerikos kraštų 
pareikalavo, kad holandai, 
anglai ir francūzai apleistų 
savo užimtus plotus Loty
nų Amerikos srityje.

CHARLES J. ROMAN

Detroito Trupiniai
/ ----------

Moterų Dienos Parengimas
Nors ir neturėjom radio, 

per kurį pastoviai praeitais j 
laikais buvo Moterų Dienos 
parengimas garsinamas, bet 
vistiek jis buvo labai pasek
mingas, kaip moraliai, taip ly
giai ir finansiniai.

Programas turinyje buvo 
labai geras su vietinėmis 
spėkomis, kaip tai Mote
rų Choru, Aido Choru 
ir Merginų Sekstetu, ukrai- 
nų šokikų gana didelė grupė 
ir dvi viešnios iš Cicero, III.— 
Stanevičienė ir Dočkienė.

Laidotuvių 
. Direktorius

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

I

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELBHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Publika buvo visu progra-
mu užsiganėdinus.

Neturint radio, mano su
pratimu, reikėjo .komitetui pa
daryti kokį šimtą didelių kor
tų išdėstyti po lietuviais apgy
ventas apylinkęs iš kalno.

šį sykį programas nebuvo 
ilgas, nors galėjo būti trum
pesnis, kas neša savimi dau
giau naudos, duodant daugiau 
progos visięms susieiti po pro- 
gramo pasišnekučiavimui. Pa
tartina turėti tik kokią valan
dą ir pusė, gal kiek daugiau.

Civil Rights Congress
Mūsų draugijos ir klubai 

gauna pžkvietimus dalyvauti
metiniame suvažiavime C. R
C. kuris prasidės su 1 diena 
balandžio programų Music 
Hali, kur dalyvaus senatorius 
Langęr iš Washington,, D. C., 
Dr. J. Finley Wilson ir Mor
ris Sugar, kuris pribus iš New 
Yorko, kad apšviesti bėgį ei
namo teismo,

-'Music Hall turėtų perpildy
ti, nes bus visiems svarbu iš
girsti tuos įžymius žmones. 
Prie to, bus dar ir muzikalis 
programas.

Tuom pat syk noriu atsi
kreipti į visus, kad 'šeštadienį, 
2 dieną balandžio, Jewish 
Cultural Center, 2705 Joy, 
Rd., atsibus pats suvažiavi
mas C. R. C., kuriame daly
vaus ir Morris Sugar visą lai- 
ktį.

Draugijos turėtų kiek galint

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 mylimiesiem^ 

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

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68 th St.j

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

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

ko jūs reikalausite. ,
Specialistai Pritaikymui 

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

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Kovo 18, 1949



Cliffside, N. J
įvairios Vietos Žinios

8 d. kovo pasimirė senas 
vietos lietuvis' Julius Renke 
Jis buvo 76 metų amžiaus, iš 
Lietuvos suvalkietis.

Renkiai visada kooperuoda^ 
vo su šio miestelio progresy
viais žmonėmis ir dalyvauda
vo mūsų parengimuose. Di
delė užuojauta pasilikusia) 
našlei Onai Renkienei.

E. Eatman. Gusas 
pirmame

Freddy Mills, pirmu syk jis 
ketvirtadienį pasirodė ringėje, 
Newark, N. J. čia jis susikibo 
su starkiu negru sunkiasvoriu 
boksininku
nugalėjo šį galijotą 
raunde į 21 sekundę “nokautu.”

Dabar pas sportą mylinčius 
cliffsidiečius ūpas vėl pakilo ir 
tikim, kad ateinančią vasarą 
Gusas parveš atgal čamj5ijono 
diržą iš Londono į Cliffsidę.

Union City, N. J., Callite 
Co. užsidarė atleisdama 600 
darbininkų. Sako, subankrū-

šiais metais turėsime “karš
tus” miesto valdininkams rin
kimus. Republikonai, kurie jau 
per 15 metų valdo miesto ad
ministraciją, dabar' jų mašina 
bus suardyta. Ant demokratų 
tikieto bus kandidatais darbo 
unijų nariai.

Majoru — Edward J. Kem- 
ly, antrojo karo veteranas ir 
Inžinierių Susivienijimo narys. 
Kaunsilmanais — Melvin (Tex) 
Richcreek, prezidentas Alumi
num Co. darbininkų unijos, 
CIO lokalo 316, ir Francis J.

na
rys. Nuosavybių aprokuotoju 
(assessor) — Albert. C. Espo
sito, Ford Motor Co. darbinin
kų unijos CIO lokalo 96, virši
ninkas.

Kazys Darbininkas.

čia išdirbdavo dėl elektros 
įvairius reikmenis ir iki šiol 
dirbdavo dviemis pakaitomis, 
Darbininkai priklausė Radio 
and Machine Workers unijai 
(CIO) lokalui 448. Unijos 
delegatas pareiškė, kad tai ne 
subankrūtavimas, bet bjaurus
fabrikantų skymas prieš uni- ' Murphy, plumberių unijos 
ją.

Karo laiku šioje dirbtuvėje 
dirbo virš 1,500 darbininkų. 
Dabar irgi turi daug užsaky
mų ir iki šiai dienai buvo dir
bama dviem pakaitomis, hįc 
subankrūtavimas, bet permai
nyti dirbtuvei vardą, kad pa
daryti ją neunijine, pareiškė 
delegatas.

Newark, N. J

Vinco Andrulio Prakalbų Maršrutas 
ALDLD 7-ios Apskrities Ribose

Nor.

pasi-

Stoughton, 
vakare.
Stoughton,

KRISLAI

Sekmadienio ryte patėmijau 
risčia skubinančią Mrs. E. Ker- 
nean. žinodamas iš praeities 
kaipo bažnyčią lankančią mo 
teriškę, jos užklausiau : “Ar 
į bažnyčią skubinatės?” Ji man 
atkirto:

ką tu manai, kad aš 
Tegul kardinolas Spell- 
savo skebais klierikais

me 
pa

skebas? 
man su 
poteriauja. No 
church! Aš einu 
sipirkti.”

Taip privalėtų 
darbo žmonės.

more to 
laikraščio

protauti visi

pro fesi jonai ioMūsų miesto 
sporto pažiba buvo ir yra bok
sininkas, Gus Lesnevich. Nuo! 
praeitų metų liepos mėnesio, t. 
y., nuo tada, kai Gusas pra
laimėjo vidutinio svorio čam- 
piono karūną Londone prieš

Šosfakovičius Lankysis
Dr. Harlow Shapley iš Har

vardo Universiteto astronomi
jos observatorijos ii- paskil- 
bęs Sovietų kompozitorius Di- 
mitrius šostakovičius bus 
Nbwarke. Jie bus ant garbės 
svečių platformos Mosque 
Theatre laike New Jersey 
valstijos artistų, mokslininkų 
ir profesionalų masinio mitin
go, kuris įvyks antradienį., ko
vo 29 d., vakare.

šiame parengime bus geri 
kalbėtojai, dainininkai ir 
tysite žymius artistus, 
vau kite!

Drg. V. Andrulis maršru
tuos su prakalbomis mūsų ap
skrityje sekančiose vietose ir 
sekamomis dienomis:

Kovo 20 d. South Boston, 
Mass., po pietų.

Kovo 20 d. Worcester, 
Mass., vakare.

Kovo 21 d., Worcester, 
Mass., pasikalbėjimas.

Kovo 22 d. Hudson, Mass., 
prakalbos.

Kovo 23 d. South, Boston, 
Mass., pasikalbėjimas.

Kovo 21 ir 25 dd., 
wood, Mass.

Kovo 26 d. Montello, 
kalbėjimas.

Kovo 27 d. Montello, po 
pietų, prakalbos.

Kovo 27 d.
Mass., prakalbos

Kovo 28 d.,
Mass., pasikalbėjimas.

Kovo 29 d. Bridgewater, 
Mass., prakalbos.

Kovo 30 d. Bridge water, 
Mass., pasikalbėjimas.

Kovo 31 d. Lynn, Mass., 
prakalbos.

Balandžio 1 d., Cambridge, 
Mass., prakalbos.

Balandžio 2 d. Lawrence, 
Mass., pasikalbėjimas.

Balandžio 3 d. Lawrence, 
Mass., prakalbos po pietų.

Balandžio 3- d. Lowell,
Mass., prakalbos vakare.

Balandžio 4 d. Lowell,
Mass., pasikalbėjimas.

Balandžio 5 d., Nashua, 
H., prakalbos.

Balandžio 6 d., Nashua, 
H., pasikalbėjimas.

r

Los Angeles, Cal.
ma-

Daly-

Miami, Fla.

Balandžio 7 d. Haverhill, 
Mass., prakalbos.

Balandžio 10 d. Lewiston, 
Me., prakalbos po pietų.

Balandžio 10 d., Rumford, 
Me., prakalbos vakare. ’

Balandžio 13 d. Gardner, 
Mass., prakalbos.

Drg. V. Andrulis yra vienas 
iš geriausių lietuvių rašytojų 
ir kalbėtojų. Gerai garsinkite 
jo prakalbas ir, jeigu galima, 
turėkite programas, 
mes bus geros.

(Tąsa nuo 1-mo pus).)
bus veidmaininga. Pirmoji 
Gegužės yra Amerikoje gimu
si darbininkų šventė, 
darbininkai išreiškia 
aitkščiausį ištikimumą 
savo kraštui, tiek savo 
sei.

Joje 
savo 
tiek 
kla-

o pasek-

Gavime 
vajų pa-

Vajus Naujų Narių
ALDLD Centras 

skelbė . įrašymui naujų narių 
su pirma diena vasario ir 
baigsis su .pirma diena gegu
žės. Kuopom bei pavieniam, 
kurie įrasys ciaugiausiai naujų 
narių, Centras skiria dovanas. 
O 7-tos Apskrities komitetas 
savo posėdyje nutarė ; 
$20 ir padalino į tris < 
Kuopos ar pavieniai, 
daugiau narių, dovanas 
sekančiai: pirmas prizas 
ir du po $5.

Todėl, 7-tos Apskrities 
buotojai, ALDLD 7-tos 
skrities komitetas prašo 
visų : laimėkit ir pasiimkit šias 
mūsų skirtas dovanas, pasi
darbuodami įrašyme naujų 
narių. Apskrities komitetas 
nutarė kuopoms kvotų neskir
ti, paliko laisvai kuopom kon
kuruoti šiame vajuje. Drau
gės ir draugai yra prašomi pa
sidarbuoti.

Apskrities Sekretorė,
D. Lukienė.

“Gutter-snipe” vadinamas 
laikraštininkas, kuris žemiau
siomis šlykštybėmis maitina 
savo skaitytojus. “Gutter- 
sniperio” titulą pilnai, užsi
tarnauja kun. Prunskis. Jis 
daug rašo. Kunigų Draugas 
kasdien mirgą jo raštais. Bet 
jo medžiagos ir įkvėpimo šal
tinis — laikraštinis šiukšly
nas. 1

skirti 
dalis, 
įrašę 
gaus 
$10,

dar- 
Ap- 
jūsų

Lewiston-Auburn, Me

šį sykį jis “autoritetu” susi
rado kokią “gutt&r-snipe” 
Gretta Palmer. Toji pažinu
si “Kunigą Jurgį. 
“Kun. Jurgis” jai : 
daug apie Tarybų 
rauddnarmietes. Ir 
kun. Prunskis apie 
tojas sužinojęs nuo 
Palmer:

“Tos raudonosios karės bu
vo girtos. Šūkaujamos ir rė
kaudamos jos veržėsi j greti
mai esanti savotiška viešbutį 
jauniems darbininkams ir 
grasindamos šautuvais i r 
brauningais vertė gyventi su 
jomis. Tuos, kurie atsisakė, 
spardė kojomis ir šautuvų 
buožėmis daužė, kol tie ėmė 
šauktis pagalbos.” (D., Kovo

T a s 
pasakojęs 
Sąjungos

tas kovo-
• minėtos

SANDĖLIS KNYGŲ
Aukso Altflriiikas. mahltj kifjRa, 

Oluloido apdarais. Tilžės spaudimo
Vainikėlis-—jaunuomenės knyga
Didysis Kamybia Šaltinis. Knyga 

panaši maldoms kaip didysis šaltinis, 
stambus drukas, tvirtai apdaryta ...

Visų metų gyv. Šventųjų, sudaryta 
Biblija, visas Sv« raštas; apdaryta .......
Evangelijų knyga (nėr metus), and. 
Francijos JLournes, knyga tapie 500 pusi., 

su paveikslais, tvirtai apdaryta
l.alio didysis zodvnas, apdarytas . ... . 1 
Lietuviškai-Angclvkas žodynas ...........
Lengvas būdas išmokt angliškai ..........
Naujausia didelė sapnų knyga
Laimė ir Planetų nuspėjimą! ..............
Sidabrinis Grabelis, graži apysaka 
Savizrolas, didis štukorius ..................
Velnias ir Kapitonas, jdomiis skaitymai, 

3 tomai knyga, 400 pusi. ... ...
Lietuviška Gaspadinė, su 450 naudingų 

receptų ....... ............................. <•..........
Gudrus ricinenukas, graži apysaka 
Raginis, gražios apysakos ............ ..
Pranašavimai apie Svieto Pabaiga .. .
Kaip Tapti Jungt. Valst. Piliečiu .......
Gražiausių Dainų Rinkinys, jtnyga .... 
Gyvenimas, mirimas ir laidotuvės 

girtuoklio, 15 paveikslų ...............
Nebijok mirti, nes nūn mirties 

nepabėgsi, 20 paveikslų ........ .......
Pekla, kam ji reikalinga ir kokius 

žmones ten kankina. Su paveikslais 
Praloto Olšausko darbai. Su paveikslais 
Karvės nauda ir sūrių padarymas 
Istorija, sena ii nauja su paveikslais 
Sveikata—ligoniams, aprašo apie 350 

skirtingų vaistiškų augmenų .......
Apie l rbka, didelj razbainlnkų .......
Žemaitės vaizdeliai -ir apie Čigonus 
Duktė akmcnoriaiis; graži apysaka .....
Karalaitis ir žmogus—atsitikimas 
Stebuklas—Kūčių Nakčia; dzūko pasaka 
Du broliai ii majoro duktė ..............
Raganiška lazdelė, juokingi skaitymai 
Paslaptys Talmudo Žydų; du mokiniai 
Apie Roocrtą Velnią ir gražią Irlandą 
Amžino Žydo kelionė r^r svietą ...........
Onutės laimė ir balta vergija ...........

1.75

1.00
4.25
3.50
3.25

3.75 
15.00 
3.25 
35c.
1.75

25c,
50c

1.50

1.25
30c.
35c.
1.25
25c.
75c.

30c.

60c.

35c.
25c.

25c,

25c. 
35c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
40c.

žoles Arbatos Formoje
Nuo nervų, išgąsčio, bvmigėz, galvoje 

ir ausyse ūžimo . ...... ...................
Nuo dusulio, asthmos; palengvina 

atkosėti. varo laukan dulkei .......
Vyriškumo pataisymui; ši arbata 

vyrams ir moterims ............
Suvalnijimui kietų vidurių .........
Nuo cukrinės ligos (diabelcs) ... 
Plaukų tonikas, valo pleiskanas, 

nušašėjhnas, stabdo niežulį ir 
apsaugoja nuo pražilinto . ....

Nebūk sutukfs, cik kiidyn .........
Nuo visokių rhenmatiškų sausgėlų 
Nuo užsi.-ienėjusio kataro, bronkaitis, 

hey fever -vrba Rose Catarrh ...
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo ....... i
Nuo geltligės ir tulžies ligų ...........
Nuo odo.v išbėrimų, ouėkų ir tt...........
Sunkių mėnesinių icguliavimas ........ .
Nuo širdies ir vandeninės ligos ...........
Palangos Trajanka, šaknys arielkai 
Nuo kosulio, kokliušo, peršalimo ...........
Nuo surūgusio nilvo (heart burn) .......
Nuo aukšto kraujo spaudimo .......
Kraujo valytojas; ši arbata valo kraują 

nuo visokių nešvarumų, o kad kraujas 
būna švarus, tuomet galite apsisangoti 
nuo daugelio ligų .......................

Gražiausių Ramunėlių—svaras ...........
Liepos Žiedų—svaras ...........................
Trukžolių šaknų — svaras 
Pelūno Metelių — svaras ..................
Apvynių — svaras ...............................
Valerijonų šaknų—svaras ..................

M. ŽUKA1TIS
334 Dean Street, North, 

Spencerport, N. Y.

Kerą

85c.

60c.

1.35
60c.
85c.

60c.
85c.
60c.

J. 25 
60c. 
75c. 
75c. 
75c. 
60c. 
75c. 
60c. 
85c. 
1.00

60c

2.25 
2.50 
75c. 
4.75 
2.50

žinios iš Saulėtos Padangės
Per visą žiemą buvo pikni

kai pono Mockaus vienkiemyj 
kožną sekmadienį. Piknikus 
laikė Lietuvių Piliečių Kliu- 
bas, BALE ir SLA 44 kuopa. 
Visi piknikai buvo skaitlingi 
ir pašokim ingi.

Lietuvių Piliečių Kliubas tu
ri daugiau, kaip tris šimtus 
narių. Lietuviai visokios poli
tinės pakraipos veikia drau
giškai. Kliubas per žiemą bu
vo surengęs keturis balius su 
įžanga $1.50 nuo ypatos. Ba
liai buvo gana pelningi. Kliu
bas yra pasibrėžęs pasistatyt 
savo narna siu sale; tam tiks
lui yra varomas paskolos va
jus. Linkėtina kliubui gerų 
pasekmių, Laikraščių į Mia- 
mį pareina visokios pakrai
pos.

LLD 75 kuopa per žiemą 
surengdavo po vieną pikniką 
kožnas mėnesis. Vasario 20 
dieną buvo šaunus piknikas, 
apart kitų darbuotoju drau
gės Nelė Tamošiūnienė ir 
Ona Litvinienė prigamino py
ragaičių, kurie davė gražaus 
pelno. Ačiū joms!

Kovo 6 dieną buvo paskuti
nis LLD kuopos piknikas, 
publikos dalyvavo daugiau, 
kaip šimtas. Pikniko suren
gimui daugiausiai pasidarba
vo draugai Valilioniai, Mrs. 
Drake, S. Masonienė, E. Stan- 
kienė; draugė Gatulienė au
kavo pyragą. Beužkandžiau- 
dami draugas Leonas Tilvikas 
paaukvo $5 Laisvės popieros 
fondui. Kovo 8 dieną draugas 
Tilvikas išskrido atgal į East
on, su labai gerais įspūdžiais 
pasilsėjęs ir sveikatą pataisęs 
per tris savaites saulėtoj Flo
ridoj.

Pastaruoju laiku čionais sve
čiuojasi brooklyniečiai —Jo
nas Yakaitis—valgomų daiktų 
pramonininkas, Balčiūnienė— 
duonkepyklos savininkė ir 
Sutkienė — užeigos savininkė. 
Jie ir kiti svečiai negali atsi
gerėti oro palankumu ir svei
katingumu, nuolatos kaitinasi

Aukos Civilių Teisių 
Reikalams

LLD 145 kp. varde yra gau
tas lakštas su trumpa rezoliuci
ja rinkimui aukų Amerikos ci
vilių teisių gynimo reikalams. 
Lakštas pripildytas dar su 
pu. žemiau telpa aukotojų 
dai ir suma aukų :

Po $2: F. ir M. Prusai,

kau-
var-

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Lietuvių Progresyvių
Klubo mėnesinis susirinkimas 
kovo 20 d., 10:30 vai. ryto, 
nekito visų draugijų atstovai 
vauti susirinkime, pribūkite 
tuališkai. — J. (63-64)

balsuotojų 
j vyks 
Malo- 
daly- 

punk-

Aiškus dalykas, kad jeigu 
ten būtų buvęs kunigėlis 
Prunskis, jis nebūtų toms mo
terims priešinęsis "su jomis 
gyventi” ir nebūtų gavęs nuo 
jų lazdų!

Tiek tik galima pasakyti, 
kad visas šis dalykas apie tas 
raudonarmietes yra vieno 
“gutter-snipe” išgalvotas, o 
kito pakartotas Drauge’.

. -- - .

Massachusetts 
Valstija

Amberlando Radio Programa 
WKOX, 1190 kilocycles,.

Sekmadienio rytais, 9 vai.
Šį kovo 20-tos sekmadienį, 

9 vai. dieną, Gintaro Radio 
Programoje girdėsite Dr. J. 
F. Boriso paskaitėlę temoj: 
Šviesa—Mūsų Sveikata, ir re
lx orduota muzika ir dainos.

Jeigu norit ką nors pa
skelbti ar pranešti, kaip tai: 
i ei kas apsirgs, mirs, apsives, 
švęs vedybų ar gimtadienio 
sukaktį, arba kels krikštynas 
bei balių, ar rengs vakarienes, 
bankietus, prakalbas, ir kon
certus, apie tai mes pranešim 
per šią programą, jei jūs pra- 
nešit mums sekančiu antra
šu :

B. F. Kubilius,
P. O. Box 23,
So. Boston 27, Mass.
Tel. South Boston 2458.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

I 'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll-

TELEPHONE

STAGG 2-5043

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VALYTOJOS NAKTIMIS
Su Department Krautuve >_ 

Pageidaujama Valymo Patyrimas 
6 Dienos. Valandos maždaug nuo 

5 iki 12 vai. naktį.
, Kreipkitės

EMPLOYMENT OFFICE
HEARN’S

689 Broad St., Newark, N. J.
(60

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYltAI

MAPUOTOJAI
Su Department Krautuve 

Pageidaujama Valymo Patyrimas
6 Dienos. Valandos maž&aug nuo v ?

5 iki 12 vai. vakaro.
Kreipkitės

EMPLOYMENT OFFICE
HEARN’S

G89 Broad St., Newark, N. J.

-- --- IS .<

Sunkus politikieriaus 
gyvenimas

Džimis: “Žinai, brolyti, į 
kad politikieriumi būti yra 
sunki] ”

Džionas: “O kodėl?”
Džimis: “Bandyk tu sto

vėti ant tvoros ir ausis prie 
žemės pridėjęs laikyti, pa
matysi, kaip lengva.”

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

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

pA ’i
■■■

niinuiininiiinimiiiiHiiiiiiiniiHiuiiHinKna

RES. TEL.

HY. 7-3631

(itiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiimuniiiHiiw

Ant; 
Gukas (chicagietis), S. Gauri- 
laučius.

Po $1: M. Pūkis,, P. Repec- 
ka,. St. Yokimas, Joe May, W. 
ir M. Railai, J. Podziunas, C. 
Pechiulis, W. Kunskis, J. Šim
kus, J. A. Babiez.-

L. Peters 75c.
Po 50c: Ą. Russ, J.,J. Pupis, 

J. K. (neišskaitoma pavardė), 
Chas. Berzinis, Julia Rudaitie- 
nė, A. Kodis (viešnia), E. Wil
kes, (?) (a).

Smulkių aukų 25c.
Viso $21.
Aukos surinktos per 

vinienę.
Aukotojams širdingai . 

simpatiją tam svarbiam
i

Svarbus Pranešimas
145 Kp. Nariams

Balandžio (April) 3* d. įvyks 
LLD 145 kuopos mėnesinis su
sirinkimas, kaip paprastai, nuo 
11 vai. ryto. 435 S. Boyle Ąve., 
International Institute svetai
nėje. O po pietų, nuo 1:30 vai. 
turėsime puikius pietus arba 
bankietą to namo auditorijoj, 
su programa, ir tur būt turėsi
me ir šokius.

Todėl tą sekmadienį iš ryto 
visi nariai pribūkite laiku, kaip 
galint anksti, nes turėsim pa
skubėti susirinkimą, o vėliau 
rengtis prie puikaus bankieto, 
skanių pietų. Už bankieto pie
tus tiki'etas tik $1.25. Maistą 
prirengs mūsų gerbiama gas
padinė d. S. E. Slesariunienė. 

Tikiuosi, visi būsite užganėdin
ti su viskuo..

Po LLD kuopos susirinkimo 
įvyks Lietuvių Moterų Apšvie- 
tos Klubo susirinkimas, todėl 
draugės moterys, malonėkite 
paskubėti laiku atvykti į svetai
nę. Aptarę svarbesnius reika
lus, galėsime zvisos dalyvauti 
gražiame bankiete.

M. Alvinienė.

M, Al

ačiū už 
darbui.
LLD

prieš saulutę ir taiso savo 
sveikatą galingais spinduliais.

V. J. Stankus.

būvį. 
nedirba, 
vargų ir 
katalikai

čia zokoninkai yra vadina
mi “tėveliais - kunigėliais.” 
Jie darbuojasi, sako' prakal
bas apie katalikišką vierą ir 
šv. Antano “stebuklus.” Bet 
jie nieko gero nepasuko, kaip 
pagerinti darbininkų 

žinoma, kunigėliai 
todėl jie darbininkų 
nesupranta, nors
darbininkai turi sunkiai dirb
ti, kad pasidaryti pragyveni
mą.

Progresyviai kalbėtojais pas 
mus retai būna, kurie paaiš
kintų darbo žmonių reikalus, 
Mat, kalbėtojai pas mūs re- 

apsilanko, o kaip kada 
mūsų neapsižiūrėjimą' ir 
n es ur e n g i a m e p ra k a 1 b ų.

Auburno Katalikė.

HARTFORD, CONN.
Svarbus Pranešimas Lietuvių 

suomenei. Kovo 20 d., 2 vai.-dieną, 
Liet. Piliečių salėje, 227 Lawrence 
St., LDS 79 kp. rengia sveikatos 
klausimu prakalbas. Kalbos dr. J. J. 
Kaškiąučius, 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)

Vi-

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisiiiuotas Balsamuotojati)
Liūdesio valandoje 'kreipkitės pas mus

Paįtarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

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

čiau 
per 
mes

\M. J. ŠVILPOS
Mostys — Nepaprastai 

Svarbios Mostys!
Laikraščių skaitytojams nėra nau

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

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

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

No. 3-M. J. Svilpa’s Miracle Salve 
for Skin Jrritation, Tai mostis, kuri 
pagelbsti nuo įvairių odos ligų 
kaip tai: Rash, Athlete’s Foot, Sinus, 
sužeidimų.
Kiekvienas
Kaina $1.

No. 4-M. 
very Salve 
Poison* Ivy. 
šalina įvairius 
Kaina $1.

No. 5-M. J. 
very Salve for 
jai išrasta, kuri greit prašalina Piles 
(varvančias ar ne) be pjaustymo 
Pagelbės, jei tik vartosite pagal nu
rodymų prie mosties dėžutės. Tuoj 
įsigykite. Kaina tik $2.

Sisųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir money.orderį ar čekį. Iš 
Kanados reikia pridėt 25c ekstra 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 
30c

NEW HAVEN, CONN.
ALDLD ir LDS Apskričių Komi

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

NEW HAVEN, CONN.
Kovo 20 d., 2:30 vai. dieną, Gus 

Hali) pirmininkas Komunistų Parti
jos Ohio valst., taipgi vienas iš areš
tuotų 12-kotj asmenų kalbės. Mr. 
Hall, buvęs plieno Jarbininkas ir 
Laivyno veteranas kalbės apie da
bartinį teismą ir taipgi kitus svar
bius šių dienų klausimus, kaip tai: 
bedarbė, darbai ir karas. Komisija 
kviečia visus skaitlingai dalyvauti, 
kad tai būtų didžiausias "jūsų civi
linių teisių gynimo” mitingas New 
Haveno istorijoj. Įvyks. Hotel Garde 
(ųrieš RR stotį). (63-64)

(Tik ne vėžio ligas), 
turėtumėt įsigyti.

J. Svilpa’s New Disco
lor Itching Skin and 
Ši mostis greitai pra- 

odos niežėjimus. >

Svilpa’s New Disco- 
Piles. Ši mostis nau

pašto ženkleliais. Adresuokite:
M. J. ŠVILPA

P. O. Box 73, Sta. A 
" Hartford 6, Conn.

HartfordieČiai galite pirkti pas 
Beirs (vaistinėj), 158 Park St., 

arba pas Zembą, 168 Sheldon St.
(Adv.)
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GERI PIETŪS!
Kada norite gerų piety, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ii’ 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
Optomėtrists 

394-398 Broadway

Tel. ST. 2-8342
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LAISVES
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 

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

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

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

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

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:

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

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St. ‘

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

RECEPTŲ -SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G„ 
EDWIN LANE, Ph. G

Tel. EVergreen 7-6238

F. W. Shalins 
(SHAL1NSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
* Suteikiam ‘garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

5pud.—Laisvė (Liberty^ Lith, Daily)- Penkt., Kovo 18, 1949



Šį Sekmadienį Praleiskite 
Liberty Auditorijoje

KAS APVOGĖ RŪKIENĘ?

Kas' šį sekmadienį atvyks 
į Liberty Auditoriją, tas bus 
praleidęs popietį ir vakarą su 
nauda sau ir dienraščiui Lais
vei, nes—

t

Lygiai 3 valandą po pietų 
daktaras Antanas Petriką re
feruos apie Lietuvos žymu 
dvasiškį-poetą Antaną Straz
delį, jo darbus, jo buvusius 
ryšius su liaudimi ir sir tų lai
kų valdančiąja dvasiški j a. 
Įžanga nemokama. Bus audi
torijos salione.

O išklausius referato rasi
me jau įsismaginančias Lais
vės bazaro pabaigtuves, su 
gera (pagal pasirinkimą) va
kariene auditorijos restoran- 
te, sir proga dar įsigyti šio to 
iš bazarui atsiųstų dovanų, o

vėliau ir pasišokti prie Jurgio 
Kazakevičiaus orkestro. Į- 
žanga į bazarą 40 c. J vyks 
auditorijoje.

♦ Referatas-Bazaras |vyks
Jau šį sekmadienį, kovo 

20-tą. Liberty Auditorija ran
dasi prie kampo Atlantic Avė. 
ir 110th St., Richmond Hill.

BMT Jamaica traukiniu iki 
111t’h St. stoties, eiti du blo
kus.

Independent Jamaica eks
presu iki Union Turnpike sto
ties, pasiimti transfėrą, imti 
Q-37 busą iki Atlantic Avė.

ĘMT Fulton traukiniais iki 
Greenwood Ave. (111th St.) 
stoties . Eiti 4 blokus.

Atlantic 22 busu iki 110th 
Street.

Skris į Sūnaus 
Laidotuves

Mrs. Josephine Tukis ir 
.šeima bei giminės skris į 
Massachusetts į laidotuves jos 
sūnaus Watslow Tukis. Vac
lovas laike praėjusio karo tar
navo marinuose ir buvo už
muštas ant Guadalcanal. Lai
dotuvės įvyks šį penktadienį, 
kovo 18-tą.

Ragangaudiškus 
Bilius Dar Atidėjo

• Delegacijoms tebesilankant 
į Albany, paštu ir telegrafu 
tebeateinant pluoštams tele
gramų ir rezoliucijų nuo or
ganizacijų ir asmenų. New 
Yorko Valstijos Senatas ir 
Seimelis vėl atidėjo balsavi
mą ragangaudiškų bilių.

Aišku, jie nepasakė, jog tai 
daroma tikslu peržiūrėti, pa
sverti tuos protestus. Sakosi 
esą labai užimti budžetu.

Pro t ėst u o j a m i e j i McMullen, 
Scanlan ir Mauhs biliai, ofici
aliai adresuoti prieš komunis
tus, persekiotų kiekvieną pa
žangų darbo žmogų. Įtartųjų 
neprileistų mokytojauti, ar Į 
kitą atsakingą valdinį darbą, 
Tuo patimi privestų ir prie

Profesorius Aiškins 
Atlanto Santarvę

Profesorius Frederick L. 
Schuman, žymus tarptautinės 
padėties žinovas, analizuos 
Atlanto santarvę (North At- 
Jantic Pact) — jos reikšmę ir 
galimas pasekmes.

Profesorius tuo klausimu 
kalbės National Council of A- 
merican-Soviet Fri e n d s h i p 
rengiamame masiniame mitin
ge šio sekmadienio popiečio 
2:30 vai., City Center Casino, 
133 West 55th St., New Yor
ke. Po prakalbos jis atsaki
nės ir į klausimus. O atsakyti 
jis gali, kadangi yra autorius 
knygos *‘Soviet Policies at 
Home and Abroad,” skaito
mos patikimu šaltiniu žinių 
apie Tarybų Sąjungą.

Brooklyne, Flatbush sekci
joje, areštuotas John Reilly, 
49 metų. Kaltinamas apva- 

, ginėjime namų. šis areštas 
i esąs jo 21-mas. Jeigu nuteis- 
|tų, jį galėtų nuteisti 20 metų 
ar iki mirties būti kalėjime. * 
Jis jau esąs atbuvęs apie 15 ■ 
metų įvairiais laikotarpiais.

atiminėjimo bile darbo nuo 
tų, kurie nesutiktų šliaužioti 
keliais prieš politinį ar šapos 
bosą.

Rūkienos sūnus Jonas myli 
neturtingą valstietę Marytę 
Blažytę. Tačiau vesti jos ne
gali, nes Rūkienė nesutinka 
“perduoti samtį” marčiai, kol 
ji neįneš trijų tūkstančių krai
čio. Gritelninkė Aneliukė pa
pasakoja "Rūkiene'i, jog Bla
žiai gavo iš Amerikos stambią 
pinigų sumą. Tada jau kas 
kita — leidžia ji Jonui vesti 
Blažytę. Keliamos dvejos 
vestuves, nes Marytei įnešus 
kraitį, jos duktė Ona irgi gali 
ištekėti. Pagal Rūkienės sam
protavimą: “kiek marti į na
mus, tiek duktė iš namų.” 
• Vestuvių metu Rūkienė ap
sižiūri, kad kažkas išvogė jos 
visą gyvenimą taupytus pini
gus. Rūkienė eina pas či
gonę, kuri jai “išvirožija,” ir 
sumini .“čirvų bartuką.” O 
tuomi “bartuku,” kaip Rūkie
nė mano, nėra kas kitas, kaip 
jos piemuo Antanukas, vals
tiečio Labučio sūnus. Pasi
skundžia apie tai savo'sūnui 
Jopui, kuris Antanuką žiau
riai primuša. Už tai Antanu
ko tėvas užveda beviltišką 
bylą. Byla vis atidėliojama, o 
tuo tarpu Labutis grimsta 
skolose . Be to, Rūkienė iš
stato papirktus liudininkus,. o 
ir teisėjas “su Labučiui ne 
kūmas.”

Negaudamas teisme užtari
mo, Labutis netenka lygsva
ros ir kėsinasi Joną primušti. 
Tuomi pasinaudoja Rūkienės 
gudrus žentas Povilas. Už 
pasikėsinimą ant Jono, Povi
las patraukia Labutį atsako
mybėn.

Bet tas dar neišsprendžia, 
kas pavogė Rūkienės taupme- 
nis. Tai sužinosite tik atsilan
kę pamatyti veikalo “Gieda 
gaideliai.”

Dabar leiskite man savo pa
ties “ragu padūduoti”: Da
bartiniu laiku', atrodo, įsigy
veno mada, kad, jei kas ką 
veikia, tai veikia daugiausiai 
akstįnami asmeninių motyvų. 
Mano motyvas jau trečią pa
našų rašinį apie veikalą 
“Gieda gaideliai” rašyti yra 
Antanuko,, Rūkienės piemens 
rolės personažas. O tuo per
sonažu yra LKM gabusis mo
kinys Williamas Kūlikas, ku
rio atvaizdą čia matote. ' .

to, reikia pilnai pasitikėti, 
kad jis bus gerai suvaidintas.

Veikalą “Gieda gaideliai” 
stato scenon Liet. Liaudies 
Teatras, vadovystėj Jono Juš
kos. Bus statomas balan
džio 10 d., sekmadienį, Li- 
bęrty Auditorijoj, 1,10-06 At
lantic Ave., Richmond Hill, 
N, Y.

Pamatę veikalą vaidinant, 
ne vienas pasakys: “už $1.25 
teko pagyventi Lietuvoj, prisi- 
minti ten 'pergyventus įspū
džius.” Kurie taip sakys, su 
tais reikės pilnai sutikti.

Veiksnys.

Miliūnai Asmenų 
Jau Gauna 
Senatvės Apdraudę

Seimelis Išsigando I dandies 
Delegacijos

O’Dwyer Sako, Kad 
Atakos ant Jo Yra 
Politinės

LAISVES
BAZARO

UŽBAIGIMAS
Įvyks šį Sekmadienį

KOVO-MARCH 20 D.
Liberty Auditorium

I
Bus gražus susiėjimas ir pasilinksminimas.

Geo. Kazakevičiaus Orkestrą 
Gros Šokiams/ z

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

ĮŽANGA TIK 40 c.

Kviečiame visus dalyvauti šiame pasi
linksminime ir tuomi paremti savo 

dienraštį.

Williamas Kūlikas,
Antanuko rolėje

Apie 2,300,000 asmenų 
Jungtinėse Valstijose jau ima 
senatvės ir apdraustų mirusių 
asmenų išlaikytiniams moka
ma apdrauda iš socialio sau
gumo (Old Age and Survivors 
Insurance) fondų. Tam tiks
lui jau išmokėta iš tų fondų 
apie 46 milionai doleriu, sako 
David L. Kopelman, tos įstai
gos vietinės raštinės vedėjas 
Williamsburge.

Tie pinigai mokami ap
draustiems, suėjusiems 65 ar 
daugiau metų amžiaus asme
nims, kurie nebedirba, jų to
kio pat senyvo amžiaus žmo
noms, jų jaunamečiams vai
kams, kurie dar neturi nuosa
vų pajamų (mokama iki 18 
metų amžiaus). Tokiems per
nai bendrai išmokėta $366,- 
000,000.

Greta to, nurodė Mr. Ko
pelman, apdraustų darbininkų, 
senoms našlėms, jaunoms naš
lėms su mažais vaikais ir se
niems mirusių apdraustų dar
bininkų tėvams išmokėta apie 
$177,000,000.

“Bent 3 iš penkių gaunan
čių socialio saugumo ap
drauda yra moterys ir vai
kai,” sako jis.

Vien ši vietinė Williams- 
burgo raštinė pernai turėjo 
•1,400 apdraudos gavėjų. 
Priedams prie tų, įstaiga ga
vo dar bent 8.900 paklausi
mų informacijų apie galimy
be gauti apdrauda kam nors, 
ir gavo daug prašymų kalbė
ti apie tai viešuose susirinki
muose. Williamsburgiete raš
tinė, 258 Broadway, Brooklyn 
11, aptarnauja miesto dalis, 
kurių pašto zonos turi nume
rius 6, 11, 21, 22 ir 27.

Pribuvus į Albany newyor- 
kiečių delegacijai specialio 
traukinio keliais vagonais, 
valstijos senato ii’ assembly 
vadai pasiūlė ir nariai priėmė 
pasiūlymą atidėti svarstymą 
reakcinių ragangaudiškų bi
lių.

—Senatoriai ii' assemblyma- 
nai staiga pasidarė “labai už
imti” posėdžiuose, senato ir 
seimelio rūmuose, kuomet pa
matė mus atvykstant, — pa
sakojo Mrs. Helena Incas, jau
na Lietuvių Literatūros Drau- 
gijos delegatė, buvusi nuvy
kusi į Albany su American 
Labor Party mobilizuota dele
gacija.—Mūsų delegacijos per 
frontines duris į raštinę pas 
juos, jie per kitas duris iš 
raštinės ,neš žinia apie masi
nės delegacijos atvykimą pa
sklido tarsi gaisras po visą 
Albany.

—Tai gal nei nesimatėte su 
assemblymanais ?

—Matėmės.' Ne visi spėjo, 
o tūli gal nei nebandė pa
sprukti. Mes daug laimėjo
me.

—Turėjote pasikalbėjimus?
—Ne tik pasikalbėjome, bet 

gavome ir pažadų nuo brook- 
lyniečio senatoriaus Fred 
Moritt ii- Manhattan senato
riaus Alfred E. Santaągelo, 
kad jie senate iškels reikala
vimą tuos bilius išmesti be 
švaistymo*

Primintina, kad greta dele

gacijos nuopelno, tame turi 
nuopelno ir visi piliečiai, ku
rie 'balsavo Amerikos Darbo 
Partijos tikietu. Abu senato
riai, buvo išrinkti su ALP pa
rama, abu jaučia atsakomybę 
ne vien tik kapitalistinių par
tijų bosams, bet ir eiliniam 
žmogui. Dėl to jie abu delega
cijų laukė, nuo jų nesislaps- 
tė, abu išklausė jų prašymo, 
pažadėjo iškelti liaudies bal
są senate.

Helena sako, kad labai 
svarbu visiems siųsti asmeniš
kus reikalavimus išmesti Mc
Mullen, Scanlan ir Mauhs bi
lius. Svarbu visoms organi
zacijoms siųsti protesto rezo
liucijas prieš tuos bilius, taip
gi delegacijas. Protestus siųs
ti savo assembly manams ir 
senatoriams, taipgi guberna
toriui Dewey.

—-Ir kiekvienas pilietis nors 
kartą savo gyvenime turėtą 
nuvykti su tokia delegacija į 
savo valdžios cėntrus ir pama
tyti, kaip veikia jo valdžia, 
kaip atsineša i jį patį jo balsu 
Įgalinti tūli išrinktieji. Jis po 
to geriau suprastą rinkimus ir 
išmoktą pasirinkti kandida
tus, — pareiškė delegatė.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

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

Majoras O’Dwyer antradie
ni pirmu kartu stipriai pa
smerkė jo telefonų jJeriminė- 
tojus kaipo politinius priešus. 
Iš- karto, kuomet pasklido tos 
žinios, jis sakė nepaisąs. Jis 
tuomet sakė, kad tie telefonų 
periminėjimai ii' tuo remiantis 
paleistos kalbos, būk jis tu
rįs ryšių su gemblerių kara
liumi Costello., esą tik “kito 
sukleidavusio” asmens darbu.

Vienas iš vyriausių O’Dwy- 
er’io kaltintojų Clendenin 
Ryan, buvo .atvykęs į proku
roro raštinę, liudijo grand 
džiūrei ir buvo tikimasi, kad 
jis dar liudysiąs.

Gi pačioje City Hali dėl to 
skandalo esamax pakaitų. Išei
nąs ant pensijos buvęs ofici
aliu majoro sargu detektyvas 
Stoffers. Jeigu jis nebūtų pa
sitraukęs, jį iš sargybinio bū- . 
tų pakeitę į eilinį Šniukštą. 
Taipgi buvusioji City Hali vy
riausia telefoniste Mrs. Sylvia 
Zucker Lipton perkelta toms 
pačioms pareigoms į Gouver- 
neur Hospital.

Įtariama, kad jie turėjo ką 
bendrą su City Hali telefonų 
periminėtojais. Stoffer buvęs į 
matytas du kaitų telefonuo- 
jant iš spaudos kambario pra
ėjusį šeštadienį, bet paklaus
tas apie tai negalėjęs teigia
mai išsiaiškinti.

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

□ 

Laidotuvią Direktorius 

□ □ □

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas , 
EVergreen 4-9407

Užtikrinu jums, kad veika
le “Gieda gaideliai,” kaip ir 
kituose LKM scenom stato
muose veikaluose, W. Kuliku- 
tis jus ir prijuokins ir pra
virkdys. šis bus jo trečias estra
doje pasirodymas. Pirmas buvo 
“Jonuko liga,” antras—“Mei
lė—visų ligų gydytoja.” Da
bar jį, tą kylančią teatrinio 
meno žvaigždutę, pamatysite 
dramoje, jo gailėsite sužino
ję, kad žiauriojo Jono jis tiek 
sužalotas, jog turėjo mirti ir 
norėsite pagelbėti Antanuko 
tėvui Labučiui surasti teisybę, 
ypatingai tada, kai sužinosite, 
kas iš tikrųjų pavogė Rūkie
nės sutaupąs.

Bet būtų jau perdaug ten
dencinga rašyti vien tik apie 
vieną šiame veikale aktorių- 
mėgėją užmirštant kitus. Vi
sas veikėjų ansamblis suside
da iš gerų veikėjų, Liaudies 
Teatro narių, apie kuriuos 
minėjau praeitame savo raši
ny.].

Abelnai paėmus, veikalas 
“Gieda gaideliai” yra geras, 
gero autoriaus parašytas, ir, 
sprendžiant iš veikėjų sąsta

šeimai patraukus teisman 
Surface Transportation Corp, 
už Mrs. Mary McLaughlin 
mirtį dėl užgavimo tos firmos 
busu. Bronxe, firma sutiko 
išmokėti šeimai $35,000. Rei
kalavo $106,000.

PARDAVIMAI
Parsiduoda bučerne ir groserne. 

Geroj vietoj. Biznis išdirbtas per 
virš 20 metų. Galima pirkti vientik 
biznj, o jeigu 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)

6aNTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

.. i ,1 (9—12 ryteValandos: j g 'akare

Penktadieniais uždaryta

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

^5^

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

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

BROOKLYN, N. Y. | 
„ , , (1—2 dienom IValandos: j6_8vakarais 1

Ir Pagal Pasitarimais. t

Telefonas EVergreen 4-0203 Į 
............. ................................................. • 

-............_............... 1 • ..........................................................—

TONY’S |L
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 Appliances

< Gas & Combination Rahges
IT A DTYT 895-897 Broadway
ILz/VrLLFl , t A J. Brooklyn 6, N. Y.

JOSEPH N. ZAYAN, Rep.
1 Kurie užeis su šiuo skelbimu, gaus nuolaidą kainose.

EVergreen 8-2439-2240
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TT DD*G RAD 41* grand street 
/Ail0 IjAII BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

' ■ ■ TELEVISION
f

Peter Kapiskas

Peter Į
KAPISKAS I

BAR & GRILL
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 

I 
PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgiį

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) - Penkt., Kovo 18, 1949




