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Yra daug ženklu, rodančių, 
jog neužilgo organizuoti A- 
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laus, kad samdytojai pakeltų i 
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Darbininkuose nepasitenkini- I 
mas dabartine būkle jaučia
mas didelis.

Gyvenamųjų produktų kai-1 
nos nekrinta žemyn, kaip bu- Į 
vo pranašauta, — gyvenimas
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I Atlanto Santarvė—Tarpduris An^lai-Amerikonąi ir Francūzai Senatas Urmu Užgirsiąs
Tenka manyti, jog neužil

go daugelyj vietų bus pakel
tos gyvenamųjų butų nuomos. 
O tai reikš dar didesnį darbi
ninko buities pasunkinimą.

Tiesa, daug darbo unijų va- | 
dų 
unijose, — nenori pradėti ko- | laikraščiai 
vos už algų pakėlimą.
“apačios

Į Karų, kaip Įspėja Maskva
Atlanto Blokas—Karinis Sąmokslas, Įnagis Demokratiniams 
Judėjimams-Triuškinti, Sako Sovietų Spauda ir Radijas

tiek CIO, tiek ADF ■ Maskva. — Visi Sovietų 
. L„L_ „Z? i perspausdino 

_. _ Bet į tekstą šiaurinio Atlanto
juos privers, tai da-1 santarvės plano, kuris bu- 

j vo paskelbtas praeitą penk- 
Balandžio mėnesį, manoma, ■ Padienį.

algą pakėlimo reikalas tūlo- j
se pramonėse iškils visu aš-' Sovietų komunistų laik- 
trumu. ! | raštis Pravda rašo:

Kapitalistai, lupdamiesi j — Tas Amerikos - Ang- 
milžiniškus pelnus, gali ir pri- Rijos planas yra tarpduris į 
valo pakelti darbininkams al-i^arą; o anglų - amerikonų 
gas, nepakeliant savo 
duktams kainų. 

★ ★ ★
Ką reiškia šiaurės Atlanto ■ 

Paktas?
Jis reiškia organizuotą tarp

tautinę sąjungą, paruoštą‘ka
rui, — karui, 
Tarybų Sąjungą.

Tai dabar jau yra
kiekvienam p r o t a u jančiam 
žmogui.

Kaip tik tuo laiku, kai At- '

9 

riškus šiaurinio Atlanto 
santarvės suokalbininkų 
planus, ir masiniai žmonių 
judėjimai ardys tuos pla
nus, — kaip užreiškė Mas-

i kvos radijas.
Maskvos spauda įtarė, 

jog Atlanto santarvės pla
ne yra ir visai slaptų kari
nių posmų.

Sovietai Reikalauja 
Nacių Išvogtų Turtų, 
Kuriuos Anglai Sulaiko

žinoma,

I 4. Z 0 4 *-

Pro- pasakojimai, būk Atlanto
! santarvė padėsianti taiką
i išlaikyti, yra'tiktai pigus
■ išsisukinėjimas, bandymas 
akis apdumti pasaulio žmo
nėms.

— Atlanto santarvė yra
užpuolingas karinis sąmok
slas, į kurį bus traukiama 
ir Franko fašistų Ispanija,
— sako Raudonoji žvaigž- ' nę komisiją į anglų užimtą 
dė, Sovietų kariuomenės' Vokietijos ruožtą, kad ga-

Berlin. — Kurinė ameri
konų, anglų ir francūzų 
valdyba sekmadienį pas
kelbė, kad tiktai jų vakari
nės markės bus laikomos 

•teisėtais pinigais jų užimto
je vakarinėje Berlyno daly
je.

Sovietinės markes iš ry
tinės Vokietijos iki šiol bu
vo priimamos ir vakarinėje 
Berlyno dalyje maisto pir
kimui, nuomoms - rendoms 
ir k t.

Iki pernykščios vasaros 
buvo naudojamos bendro
sios visų keturių talkininkų 
markės ištisai Vokietijai. 
Bet amerikonai iš anksto 
prispausdino naujų markių

ir, neatsiklausdami Sovie
tų, įvedė jas vakarinės Vo
kietijos ruožtuose.

Kada anglai-amerikonai 
ir francūzai pradėjo nau
jąsias markes brukti į va
karinį Berlyną, tuomet So
vietai išleido savo markes 
rytinei Vokietijai ir sustab
dė vakariniams talkinin
kams važiuotę per sovietinį 
ruožtą į Berlyną.

Amerikonai, anglai ir 
francūzai savomis markė
mis tyčia stengėsi nupuldyt 
sovietinių markių vertę, ir 
dabar skelbia, kad vakari
nė jų markė esanti ketvertą 
kartų vertingesnė už sovie
tinę.

prieš

aišku

Berlin. — Sovietų ko- 
mandierius Vokietijai, mar
šalas Vasilius D. Sokolovs
kis reikalavo įleist sovieti-

lYOip L I IX VUV KUBU, OCH X X # . —

lanto Pakto turinys Ameriko-1 laikraštis. — Anglų-ameri- | lėtų sužiūrėti nacių suvog-
je pradedamas diskusuoti, į 
Jungtines Valstijas atsibel- 
džia vienas aršiausių trečiojo 
pasaulinio karo provokatorių, 
Winston Churchill.

Jis čia bandys ši Paktą A- 
merikai “parduoti.” * /

Gerai, kad tuo metu įvyks
ta New Yorke tarptautinis 
sanskridis taikai ginti.

Mes žinome, jog bendras 
pasaulinių mokslininkų ir me
nininkų balsas, pareikštas už 
pastovios taikos išlaikymą, 
nuskambės per ‘visą pasaulį, 
ir milijonai žmonių jį mielai 
išklausys.

Karinę Atlanto Santarvę
I

Švedai Prilygina Tą Santarvę Ugniakalnio Išsiveržimui; 
Įvairių Šalių Darbininkai Protestuoja prieš Karo Bloką

Washington. — Demok
ratas kongresmanas Carl 
Vinson darbuojasi, kad 
Kongresas paskirtų du bi- 
lionus dolerių vakarinės 
Europos kraštam ginkluoti 
per pirmuosius šiaurinio 
Atlanto santarvės metus. 
Vinsonas, kongresmanų ko
miteto pirmininkas dėl

Kongreso Reakcininkai 
Tikisi Išlaikyt Tafto- 
Hartley’o Buožes

Tai Tokia Vadinama “Bešališka” 
Džiūre Teis Komunistų Vadus

ginklavimo reikalų, tvirti 
na, jog Kongresas lengva 
priims tą jo pasiūlymą.

United Press korespon
dentai apklausiųėjo s.ena- 
tprius ,ar jie užgirs karinę 
Atlanto santarvę, nukreip
tą prieš Sovietų Sąjungą. 
52 senatoriai, demokratai 
ir republikonai pasisakė, 
jog balsuos už tą santarvę.

Senatorius Millard F. 
Tydings, Marylando demo
kratas, pranašavo, kad a- 
biejų partijų senatoriai 
“beveik vienbalsiai” užgirs 
Atlanto santarvę.. Tydings 
yra įtakingas Senato už
sienio reikalų komiteto na- ' 
rys. Kalbėdamas per radi- 
ją^sekmadienį, jis pasako
jo, būk ši santarvė • esanfi 
“geniausias taikos užtikri
nimas.”

Stockholm, Švedija. —

Washington. —■ Kongres- 
manai ir senatoriai, demo
kratai ir republionai, tvir
tina, kad “naujame” darbi
niame įstatyme jie išlaikys 
teisminius indžionkšmus ir 
kitus dabartinio ' Tafto-

New York. — Pirmadie
nį buvo paskirta paties tei
smo pradžia prieš vienuoli
ka komunistų vdtlų.
Valdžios prokuroras John 

F. X. MčGohey -pareiškė, 
jog jis pasitenkinęs, džiūri- 
manais, kurie teis komunis
tus;1 girdi, tai būsiąs “tei
singas teismas”.

Džiūrėje yra 7 moterys 
ir o vyrai. Visi ir visos jau 
pirmiau buvo tarnavę kaip 
federalių bylų džiūrimanai. 
Jie pirmesniais savo spren
dimais įtiko teismo mašine
rijai.

Šion džiūren tyčia įleista 
ir “žemesnės klasės” narių. 
Tuo teisėjas Haroldas Me
dina ir prokuroras McGo- 
hey norėjo paneigti komu
nistų parodymus, jog čia 
daugiausiai parenkamos po
niškos federalės džiūrės.

klasės sluoksnio, o viena iš 
darbininkų klasės; 5 rašti
ninkai - raštininkės ir par
davinėtojai (seilsmanai); 1 
inžinierius; 1 teatriniu vei- 
kalų statymo biznierius: 1 
Bell Telefonų laboratorijų 
mechanikas.

Tarp džiūrės moterų yra 
dvi negrės šeimininkės ir 
vienas negras pardavinėto
jas.

Hartley o įstatyme posmus §£d iaikra§tia Aftontid- 
mnAn imnno i ą» otvni /HO c *'

konų blokas taipgi planuo- ! tus, tame ruožte laikomus 
ja Pacifiko Vandenyno I sovietinius turtus.
kraštų santarvę. Jie 
užviešpataut pasaulį 
vergt Azijos tautos, 
jančias dėl tautinės 
klausomybės'.

Maskvos radijas 
kalba pareiškė:

— Atlanto santarvės, pla
nas suteikia anglam-ameri- 
konam karo kurstytojam 
priękabę bet kada pradėti 
užpuolimo karą.

Bile koks žmonių judėji- 
’ mas demokratijai ginti ga

li būti aiškinamas, pagal šį 
planą, kaip “ginkluotas už
puolimas” prieš esamąją 
valdžią bet kurioje Atlanto 
santarvės šalyje, ir prieš 
tą judėjimą gali būti pa
naudota karinė jėga iš už
sienio.

Tokiu būdu Amerikos im
perialistai skina sau kelią 
neribotam įsikišimui į vi
dujinius reikalus priklau
sančių Atlanto ,'santarvei 
šalių., Amerikiniai imperia
listai naudos šią santarvę 
demokratinėm jėgom triuš
kinti tose šalyse.

Plačiosios minios dauge- 
l lyje kapitalistinių kraštų 

šitaip galvoja protestuoja prieš piktada-

siekia ; Sovietai nurodė 546 na- 
ir pa- ■ cių sugrobtus meno kuri-" 
kovo- nius ir kitus brangius daik- 
nepri- tus, suturėtus angliškoje

Vokietijos dalyje. Anglai, 
an lų i suSr^žino tiktai 53 daiktus.

Jugoslavija Taip Pat * 
Sjnerkia Atlanto Santarvę

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdžia taipgi pasmerkė ka
rinį šiaurės Atląnto kraštų 
planą.

prieš unijas ir streikus. i nmgen rašo:
Trumanas su savo demo- i — šiaurinio Atlanto san-

kratais rinkiminiame vaju
je buvo žadėję panaikinti 
priešunijinį Tafto - Hart
ley^ įstatymą ir sugrąžint 
unijinį Wagnerio įstatymą 
su tūlais, esą, “pagerini
mais”, varžančiais streiko

k u r

toki pat lygūs

nėra 
ponų,” neigi ° vergu” —

te-
ne-

London. — Teismas nu
baudė 12 žmonių po 20 do
lerių už tai, kad jie ardė 
Mosley fašistų demonstra
ciją.
jie susilauktų garbingo pava
dinimo: drauge!

“Ponus” ir “viešpačius’ 
gul jie palieka liaudies 
draugams.

Kadaise vienas tautininkas 
dipukas siūlė išmesti iš lietu
viško žodyno “poną,” kaip at- 

. gyvenusį savo dienas, kaip ne
lietuvišką žodį.

Aš tuomet šioje kolumnoje 
žymėjau, jog nei ponas, nei 
jo siūlomasis “viešpats” nėra 
darbo žmonėms priimtinas.

Priminiau dipukams: jūsų 
darbai, jūsų laikysena Ameri
koje nusakys tai, kaip jus 
žmonės vadins.

Tai nepatiko Naujienų re
daktoriui, kuriam, matyt, gai
la nuo “pono” skirtis.

—Jeigu nevadinsime viens 
kito ponu, tai teks vadintis 
vergu . . .

Daug maž

O kur gi “tamsta”? 
“prietelius” ? kur “draugas”? 

’ 98 nuošimčiai Amerikos lie
tuviu darbininkų, nepaisant jų 
pažiūrų skirtumų, vadinasi 
draugais.

Nueik į mūsų draugijų bei 
klubų mitingus, paklausyk, 
kaip žmonės kalbasi, o tuo
jau pamatysi, jog ten 
nei
yra draugai, prieteliai, tams
tos, broliai, 
darbo žmonės.

“Poną” Amerikos lietuviams 
padovanojo liaudies priešai, 
patys kilę iš sulenkėjusių dva
rininkų.

Mes norime, kad atvyks- 
tantieji padorūs dipukai, dar
bo žmonės, tuojau atsirube- 
žiuotų nuo liaudies priešų, 
nuo ponų; mes norime, kad

Londono Fašistai Sukėlė 
Kruvinas Riaušes

London. ’— Susikirto an
glų fašistai su demonstruo
jančiais kbmunistais. Poli-, 
cija blaškė kruvinas riau
šes, fašistų iššauktas; dau
giausiai atakavo komunis
tus. .

Šaukiama Didele Taikos 
Konferencija Paryžiuj

Maskva.—Sovietinė spau
da deda didelės svarbos į 
pasaulinę taikos konferen-
ciją, kurŲvyks balandžio Nors dabartinėje džiūrė- 
mėnes'io pradžioje.

Ta įvairių kraštų atstovų nomį kaip aukštosios klasės 
sueiga bus rimta atspirtis papėdininkai 
prieš šiaurės Atlanto kari-:‘ 
nį 'planą, sako Pravda, vy- < įžiūrės sąstatą: 
riausias Sovietų komunistų1 
laikraštis.

Paryžius. — Profesorius 
Fr. 'Joliot-Cūrie, garsus a- 
tominis mokslininkas, tapo 
išrinktas pirmininku komi
teto,'kuris šaukia pasaulinę 
konferenciją dėl taikos.

je yra tariamų “eilinių pi
liečiu”, šie “eiliniai” yra ži-

, v v. _ . . . sako Daily
pries siaurės Atlanto kari-. worker> nurodydamas tokį

1 rl rz i vi ooefofn •

prieškomunistinio Ameri
konų Legiono narys, 1 
prieškomunistinės Švento
jo Vardo Draugijos mary s 
ir 1 buržuazinės rinkimu 
mašinos kapitonas.

Žymus skaičius yra pro
fesionaliai džiūrimanai, ku
rie laiko penkdolerinę die
nos algą, džiūrėje lengvu 
sau uždarbiu. Tokie žino, 
kaip patekti į džiūrę, nu
duodami, kad jie “bepusis- 
kai” spręsiu bylą.

Komunistų vadai teisia
mi už marksizmo - leniniz
mo mokymų skleidimą; dėl 
to jie kaltinami neva už 
sąmokslą “nuversti* Ameri-

4 šeimininkės — trys jų Ros valdžią jėga ir prievar- 
■ iš žemesniojo vidurinės ta.”, i *

Fr uncijos Rinkimuose Komunistai 
Gavo Bent 23 Nuošimčius Balsų

Amerikonai Australijoje 
Darys Rakietu Bandymus' .

Sydney, Australija. — A- 
merikos karininkai gavo 
leidimą daryti pratintos to
li lekiančiom, rakietinėm 
savo bombom Australijos 
dykumose.' Panašūs rakie- 
tiniai bandymai iki šiol da
romi amerikinėje NeW Me
xico valstijoje.

(Australija * yra anglų 
imperijos dalis.)

Tel Aviv, Izraelis. —Pra
nešama, jog Franci jos val
džia nutarė pardavinėti 
ginklus arabiškiem ' kraš
tam, suprantama, karui 
prieš Izraelio valstybę.

i

gmELtV'

Paryžius. — Praeitą sek
madienį įvyko Franci jos 
provincijų seimelių rinki
mai. Komunistų kandidatai, 
pagal pradinius apskaičia
vimus, gavo 23 nuošimčius 
balsų; generolo de Gaulle' 
salininkai 29 nuošimčius, 
socialistai apie 18 nuošim
čių, “liaudiški” respublikie- 
čiai - klerikalai apie 9 nuo
šimčius ir vadinamieji “ra
dikalai” apie tiek pa't.

Socialistų, klerikalų ir 
radikalų balsai tikrumoje 
yra paduoti už sudėtinę 
premjero Queuille’s deši
niųjų valdžią.

Komunistų balsai buvo 
nukreipti ypač prieš šiaurės 
Atlanto karinę santarvę.

Ateinantį sekmadienį bus

papildomieji rinkimai, ku
riuose dešiniosios partijos 
susijungs prieš komunistų- 
•kairiųjų kandidatus.

TRUMANAS EISIĄS IŠ
VIEN SU KONGRESU
Washington. — Prezid. 

Trumanas pareiškė miestų 
majorų konferencijoj, kad 
jis veiks sutartinai su Kon
gresu (nors korigresmanų 
ir senatorių dauguma žlug
do rinkiminius Trumano 
prižadus).

London. — Anglija daro 
arabiškiem kraštam spau
dimą, kad persekiotų komu
nistus.

... ORAS.—Nešalta, lietus.

kos užtikrinimas”, kaip bū 
simasis ugniakalnio išsiver 
žimas. '

Kopenhagen, Danija. —: 
DamNKomunistų Partijos 
laikraštis Land og Folk sa
kė:

— Šiaurės Atlanto
tarvė pasiglemžia Green- 
landijos salą nuo Danijos ir 
atima iš Danijos žmonių 

| teise spręsti apie taika ar 
' karą.

Danų komunistai šaukia 
į masinius susirinkimus viso- 
: je šalyje protestui prieš 

Washington. — Piniginė- Danijos traukimą į Atlanto 
' bankinė senatorių komisija santarvę.
i sakė, kad jeigu rendų kont- Roma. — Italijos darbi- 
■ rolė dabar būtų panaikinta, ninkai šeštadienį ir sekma- 
tai gyvenamųjų namų ren- dienį masiniai demonstra- 
dos galėtų greitai pakilti 25 vo įvairiuose 
iki 100 nuošimčių. smerkdami savo klerikalų

Bet ta pati Senato komi-! valdžią už Italijos tempimą 
sija ųžgyrė sumanymą, per- • į karinį šiaurės Atlapto 
šantį pervest rendų kontro-^ bloką.
lę paskiroms valstijoms, London.— Anglų -.Sovie-
kurios to norės. O valstijos tų Draugiškumo organiza- 
savo ruožtu bet kada gale- cija pavadino Atlanto san- 
tų panaikint rendų aprėži- tarvę “pavojingiausiu 
mą.

Kartu Senato komisija 
siūlo per 12 mėnesių pakel
ti rendas iki 15 nuošimčių 
aukščiau, negu buvo 1947 
metais.

Kongreso Atstovų Rūmas 
jau padarė panašų nutari
mą. *

Prez. Trumanas nieko 
nedaro • savo pasižadėji
mams vykdyti. •

Rendos Galinčios Net 
Antra Tiek Pakilti

Karinė Nacių Mašinerija 
Persiunčiama Frankui

Maskva. —'Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
kaltino anglus, amerikonus 
ir francūzus, kad jie iš va
karinės Vokietijos siunčia 
Franko fašistų Ispanijon 
karinių fabrikų mašineri
ją

Pagal Potsdamo sutartį, 
ta mašinerija turėjo būti 
atiduota į karinius atpildus 
šalims, nukentėjusioms 
nacių karo.

nuo

/

miestuose,

• V' is 
visų žingsnių, kurie bet ka
da buvo padaryti pasiren- 
girųpi į karą.”

New. York. — Nacionalė 
Amerikiečių-Sovietų Drau- 
giškump Taryba išleido vie
šą pareiškimą, kuriuom 
šaukia Amerikos žmones 
protestuoti prieš Atlanto 
santarvę.

Didžiulis Atom-Bombanešis 
Pakilo iriio Lėktuvlaivio

Washington. — Nuo lėk
tuvinio laivo Coral Sėa pa
kilo dižiausias iki «šiol 
bombanešis, Neptune P2y- 
3C, kuris su kroviniais svė 
ria viso 37 tonus.

Karinio laivyno vadai 
teigia, kad šis bombanešis 
galės už tūkstančių mylių 
mėtyti atomines bombas. 
Viso jis neša 
bombų.

iki 5 tonų

san-
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Fordas nori nukapoti algas
CIO “Union News Serv

ice” rašo, kad šiemet vėl therio /-politika, r orcto dar- 
Fordo kompanija pasimojus bininkų lokale buvo du kan- 
darbininkams nukapoti al
gas. Pernai toji kompanija 
norėjo nukapoti algas pen
kiais centais ant valandos, 
bet nepavyko. Ir šiemet au
tomobilistų unija esanti pa
siryžusi kovoti prieš bent 
kokį pasikėsinimą ant algų.

Unija šaukia Fordo fa
brike veikiantį unijos algų 
komitetą į susirinkimą ba

landžio 27 d. Prie komiteto 
i priklauso du šimtai narių.

Unijos derybos su Fordo 
kompanija prasidės gegu
žės 15 diena.

e *■

Unijos kova prieš skubos 
sistemą »

Kad privertus darbinin
kus skubinti darbe, Detroite 
įvairios automobilių gamy
bos pramonės paskelbė lo
kautą darbininkams. Šiomis 

i dienomis atleista iš darbo 
■ 12,000 v Hudson Motor dar- 

•’ bininkų, 3,000 Budd Wheel 
kompanijos darbininkų ir 
1,000 Briggs kompanijos 
darbininkų.

CIO automobilistų unija 
griežtai kovoja prieš atlei
dinėjimą darbininkų ir 
prieš kompanijų pasimoji- 
mą padidinti .skubą darbe.
Unijistų apskaitymas 
bedarbių skaičiaus

WASHINGTIN, D. C. — 
United Electrical, 
and Machine Workers uni
ja sako, kad valdžios Cenzo 
Biuras nepasako visos tie
sos apie bedarbių skaičių. 
Unija teigia,' kad 1,500,000 
bedarbių yra daugiau, negu 
valdžios biuras skelbia. 
Unija mano, kad šiuo-tarpu 
jau pilnai yra 5,000,000'

unijistai, kurie nesutinka 
su unijos prezidento Reu- 
therio ^politika. Fordo dar-

da tvirtino, kad Sovietų zo
noj yra reikmenų stoka. Gi 
kovo 17 d., New York Ti
mes patalpino savo kores
pondento žinią, kad viso
kiais budais gabena iš So
vietų zonos į vakai’inę Ber
lyno zoną maistą, anglį, ga
zoliną, rūbus ir kitas reik
menių. Rašo, kad Sovietai 
nori tą sulaikyti, bet “nega
li visus plyšius užkimšti.” 
Reiškia, kad sovietinėje zo-| 
no j e yra reikmenų.

Taryblį, Sąjungoje 1948 
metais suimta 1,025,000,- 
000 bušelių kviečių; Reiš
kia, ant 100,000,000 bušelių 
daugiau, kaip buvo planuo
ta.

Maskvoj įvyko Aukščiau
sios Sovietų Tarybos posė
dis. Paskirta didelės sumos 
pinigų naujų fabrikų ir na
mų statybai, mokslo ir pilie
čių sveikatos reikalams. Ap-| 
sigynimui skirta 20 proc. 
valstybinių įplaukų, tai 
daug mažesnis nuošimtis, 
negu tam reikalui skiria 
Jungtinės Valstijos. /

Tarybų Sąjunga grąžino! dyiho komitetas tyrimui 
Jungtinėms Valstijoms ka-!prieš-japoniškos veiklos, tai 
rinį laivą “Milwaukee,” ku-!kopija mūsų šalyje esamo 

laivyne va-. Komiteto Anti-Amerikinės 
Grą-1 Veiklos. Suprantama, kad 

prieš

ris sovietin. 
dinosi “Murmansk, 
žindami, dar naujai nuda-jjis bus naudojamas 
žė jo sienaš, viduje išmaz-1 Japonijos demokratus, dar- 
gojo ir viską nušveitė. Vis bininkits ir valstiečius.
vien “demokratinės” spau-! Pietinės Korėjos, kur yra 
dos korespondentai “sura-1 amerikinė armija, valdovai 
do,” kad Tarybų laivyne | reikalauja iš Jungtinių 
laivas buvo “purvinas,” nes j Valstijų ginklų ir amunici- 
kitaip tarybiniai jūreiviai i jos, kad jie galėtų sudaryti 
“nebūtų jį taip išvalę.”! ir apginkluoti 250,000 ar- 
Reiškia, kaip nedarys, visjmiją. Matyti, kad auganti 
vien tiems neįtiks, kurie!darbininkų ir valstiečių su- 
nori tą šalį plūsti. , • kilirhai ponus ne juokais 

New Yorke įvyks konfe-j gąsdina.
rencija taikos klausime, ku-, 

; i rią šaukia Amerikos artis-1
, rašytojai ir profešiona-! 

krašto vice-prezidentas, Atvyks delegatai iš Ta- 
i i ah xrn d Ano O ! * cn • t 1 • •rybų Sąjungos, Lenkijos, 

Čechoslovakijos ir kitų liau- 
... . __ j demokratiniu

ir Kongreso nariams, kad jie šią sutartį atmestų, kad i Į<aro kurstytojai* 
jie “neužstatytų amerikiečių gyvybių ir jų likimo už Į — t konferencija, 
paktą, statantį pąvojun jų, amerikiečių, saugumą.’’

Mūsų nuomone, Henry A. Wallace pasakė tai, kas bū 
tinai reikėjo pasakytų ką Amerikos žmonės turi žinoti 
Šiaurės Atlanto Paktas yra ne taikos dokumentas, 1 
karo. Jis žada Amerikai ir visam pasauliui ne taiką, bet 
karą, ne gerbūvį, bet nelaimę.

Prieš ką gi šis Paktas yra nukreiptas?
Well, jame kalbama apie “agresorių”,

pirštu neparodoma, kas tas “agresorius”. Tačiau kiek
vienam aišku, jog tai yra visųpirmiausiai paktas, arba

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. ¥., under the Act of March 3, 1879.

Atlanto Pakto Tekstą Paskelbus !
“Paktas yra siūlomas taikai palaikyti. Iš tikrųjų, jis 

gali privesti prie karo. Tai yra bjaurus Jungtinių Tautų 
čarterio sulaužymas. Paktas siekiasi pakeisti Jungtinių 
Tautų vieno pasaulio sąvoką dviem nesutaikomais tau
tų blokais. Jis ryškiai atima karo paskelbimo galią iš 
Kongreso ir atiduoda ją Į rankas militarinio štabo, esan
čio Europos sausžemyj. Tuomet, kai paktas neva sako ; 
siekiasi suvaržyti potencialinį agresorių, pirmąja pakto/ 
auka bus jo paties pasirašytojai.”

Šitaip kalba apie Šiaurės Atlanto Apsigynimo Paktą 1 ta{ 
Henry A. Wallace, buvęs mūsų p--- ------
o šiuo metu — Progresyvių Partijos vadovas.

Jis ragina Amerikos žmones, kol dar ne per vėlu, ta r 
savo žodį; jie turį tarti savo žodį prezidentui Trumanui Į (jjes • • -r • 1 1 • • • V • I i • J 1

Sąjungą.

didatai į pirmininkus: pa
žangietis Paterson ir reu- 
therietis Michemer. Pater- 
sonas gavo 503 balsus, o 
Michemer tik 332. Ir visos_
kitos vietos šiame lokale 
atiteko pažangiečiams.

Chryslerio lokalo rinki
muose į pirmininkus laimė
jo John Allard, žynius vei
kėjas Independent Progres
sive Party x ir pirmininkas 
Los Angeles CIO politinės 
veiklos komiteto.' Jis gavo 
396 balsus, o jo oponentas, > 
dešinysis, vos 72 balsu. Tai $ 
skaitoma dideliu smūgiu 
Reuther politikai.
Eiliniai unijistai atmušė 
reakcijonierius

BUFFALO, N. Y. — 
Čionai gyvuoja galingas 
CIO plieno darbininkų uni
jos lokalas 2603. Lokalo vir
šininkai yra pasižymėję sa
vo nusistatymu prieš “rau
donuosius.” Jų pasiūlymas, 
kad lokalas išpildytų Taft- 
Hartley įstatymą ir pasi
rašytų anti - komunistinį 
afideivitą, tapo eilinių na-* 
rių atmestas. Labai užpyko 
viršininkai ir iš vietų rezig- 
navo. Eiliniai nariai pasi
ryžę rezignacijas priimti ir 
išsirinkti tokius viršinin
kus, kurie teisingai atsto
vaus ir gins darbininkų in-

Kuboje Jungtinių Vals
tijų jūreiviai raiti jojo ir 
iapibjauriojo Kubos žmonių 
! didvyrio Jose Marti pamin- 
Įkla. Kubiečiai ant tiek sur 

v .. -pyko, kad norėjo tuos jurei- 
sa lų. i vjus nuiinčįuoįp ,

aukšta i Jungtinių Valstijų atsto- 
vas Butler atsiprašė ku
biečių ir padėjo vainiką 
prie Jose Marti paminklo. 
Bet tuojau minia pagriebė 
ta vainiką, sudraskė ir šau- 
kė: “Fuera Yanquis!” 
(Laukan jankius!). Tai pa
sekmė Wall Stryto pastan- 

. .. igu viešpatauti pasaulyje iri metus laiko. ! • i t , i A' nesiskaityti su kitų tautų 
Anglijoj darbininkai ku- laisvė.

: via komitetus ko.vai prieš Lmk; jw riausybg keti. 
karą. Tuo pat laiku, rusa. |na imtis ieįtu ž iu ,teš 
ba tagvardiecm, ko'i Francija. Dalykas tame,
nutetus Rusijos islaisvin.-1 kad Francijoj ,yra apie i6>.

i 000 lenku mainierių, ku- 
pareikalavo!riuos po prievarta hitleri- 

Anglijos, kad ji atsiimtų D. pinkai karo laiku nuvežė.
■ A. Greenhill, pirmutinį sa-; Francijos valdovai daro vi- 
i vo sekretorių prie ambasa- šokių kliūčių, kad tie lenkai 
idos. Bulgarija sako, kad ji negalėtų į savo šalį grįžtų 
| turi užtektinai Įrodymų, Tuo kartu jie mainose dir- 
i kad tas ponas po diplomato! ba vergiškose sąlygose.

j Izraelis, tai žydų valsty-j Vokietijos taiką su talki- ! 
I be Palestinoje, jau turi sa-,
i vo laivus'. Laivas “Haifa”! kraštų armijas.
'turi 11,000 tonų įtalpos/ Iz
raelis gauna daug pagalbos 
nuo žydų, gyvenančių kito- 

,se šalyse.
Bet dabartiniai Izraelio 

i valdovai jau užsiima nė 
vien savo šalyje žydų darbo 
žmonių pavfefgimu, bet sie
kia tarnauti stambiems im
perialistams ir kitose šaly
se. Taip,* nespėji jų grupė 
atvykti į Rumunija, neva

t šaulį bombininko “B-50” ir 
į kiti orlaivyno žygiai savo 

J)e* ! tikslą jau atsiekė. Kongre
sas nubalsavo statyti ir už
laikyti 70-tį karinio orlai- 
vyno grupių, kas pareika- 

h PV^amm i Įaus keliu bilionu doleriu i

New Yorko “Daily News”, kuris dažnai pasisako atvi
riau, negu kifa komercinė spauda, kovo 19 d. laidoje sa
vo įžanginiame šitaip rašo: >

“Ši sutartis, jei ją užgirs tie, kurie jon įeina, nustatys ;mui. 
mažiausiai aštuonis kraštus prieš Sovietų Rusiją. Tais /?j 
aštuoniais yra: Jungtinės Valstijos, Britanija, Kanada, 
Francūzija; Belgija, Hųlandija, Luksemburgas ir Nor
vegija. Manoma, kad vėliau prie sutarties prisidės: Por
tugalija, Danija ir Islandija. Gal dar vėliau: Ispanija ir 
Airija.”

“Daily News” pasakė tai, ko mūsų diplomatai nepa- j 
sako. Jis pasakė, būtent, kad šion “šventojon sutartin”,! 
nukreipton prieš Tarybų Sąjungą, mierijama įtraukti ir i skraiste atlieka šnipo parei-j 

Igas. I
l !

Purmoje sukilėliai kare- j 
• nai ir darbininkai sumušė 
į vyriausybes armiją ir pae- 
■ mė Mandalay didmiestį.! 
! Buriuos vyriausybė privers-; 
,ta nusileisti ir sutinka ka-! 
renų tautai suteikti auto-1 
nomiją. Klausimas, ar ant 
to sukilimas apsistos.

Kinijoj Liaudies Išlaisvi
nimo Armija sutraukė sa
vo jėgas prie Yangtze upės 
ir galimas daiktas, ’kad 
greitai prasidės mūšiai. Re
akcijos vyriausybė kalba 
apie taiką, .bet tuo pat laiku 
stengiasi surinkti daugiau 

|jėgų mūšiams.

fašistų Ispanija!
Ar dabar aišku, kokia demokratija čia bus ginama?
Ar dabar aišku, prieš ką šis paktas atkreiptas?
Ar dabar aišku, už ką busimajame kare Amerikos sū

nūs ir dukros turės savo galvas guldyti?'.
Bet tai ne viskas!
Amerika ginkluos visas valstybes, priklausančias šiam 

paktui. Ji ne tik ginkluos, bet, jei, sakysime, pasirašiu
sioji valstybė ar valstybukė “tampa užpulta” (ji pati iš
provokuoja karą), tuomet Amerika turi siųsti kariuo
menę jai ginti; tuomet kitos, pasirašiusios paktą valsty
bės stoja karan prieš “užpuoliką.”

To neužtenka. ■ (
Valstybės sekretorius Dean Acheson, populiarindamas 

paktą, pasakė, jog Amerika kišis ir į išimtinai viduji
nius valstybės reikalus ten, kur bus reikalo liaudies su
kilimui slopinti, kapitalizmui gelbėti.

Sakysime: Italijoje ar Prancūzijoje prasideda revo
liucija, — pagal Achesono aiškinimą, — Amerika stos 
talkon kontr-revoliucijai, stos gelbėti tų 'kraštų kapita- 

jč listinį, viešpatavimą.
Daleiskime, “demokratinė” Ispanija įstos į Atlanto 

Paktą. Bet už dienos kitos ^)o to, kai ji čia įstoja, Ispa
nijos liaudis, kuri jau senai organizuojasi budeliui Fran
kui nuversti, sukyla. Aa! Tuojau bus išaiškinta, jog su
kilimą organizavd “sovietinė Rusija”,- na, ir Amerika 
privalo prieš tą sukilimą išstoti, — padėti frankui išsi- 

. laikyti valdžioje!
Taigi, šiaurės Atlanto Paktas yra nukreiptas ne tik

prieš Tarybų Sąjungą, bet jis nukreiptas ir prieš kiek-. reiškė, "kad jie išgrūs reak- 
vieno krašto darbos žnfones, kovojančius už laisvę, už i cijos jėgas nuo Formosa sa- 
šviesesnį rytojų, besinaudojančius tomis ^teisėmis, ko- jos jr neieįs tą salą pavers- 
kias naudojo mpsų krašto žmones, kovodami prieš savo į yyaĮĮ stryto karo bazę, 
neprietelius praeitoje! ' . . , . .

' Pakto autoriai, plepėdami, būk jis sudarytas pasauli
nei taikai palaikyti, pamiršta, jog taikai palaikyti buvo 
įkurtos Jungtinės Tautos.

Jungtinėse Tautose, jųjų ribose, galima taika paku
ra kyti, jei tik norima;

Beje, taika pasaulyje žydėtų, jei Amerikos vyriausy- 
nė ryžtųsi susitarti su Tarybų Sąjunga, išlyginant viso- 

į; kius nesusipratimus tarp šitų dviejų kraštų*
Bet Pakto autoriams, aiškiai matosi, rūpi ne taika, 

B bet kas kitas.
B Tačiau jie klysta, manydami, kad šia “šventa sąjun-
H ga” jiems bus galima pasaulio žygiavimą pirmyn sulai

kyti. - J Japonijoj generolo Mac-
; ’ Panašių sutarčių pasaulyje buvo jau padaryta, bet kas ; Arthuro pastangomis sie

ki ąma įsteigti raganų gau-

Kiangsu, Anhwei ir Honan 
provincijose susidarė liau
dies vyriausybė. Ten gyve
na apie 50,000,000 žmonių. 
Šios provincijas neseniai 
tapo iš po reakcininkų jun
go išlaisvintos.

Kinijos ' komunistai pa-

Washingtone reakciniai 
i senatoriai organizuojasi ir 
i rengiasi reikalauti $l;50(\- 
! 0'00,000* pagalbos Kinijoj 
reakcininkams.

li'i.lijoj darbininkai smar
kiai priešinasi tos šalies 
įtrauk; m ui į karinę Šiaurės 
Atlanto^ Sąjungą. Reąkci-į 
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jaučius darbininkus, ir yra

prieš Rumunijos 
demokratinę vy
to pasekmėje 

atsidūrė kalėjime,

iš jų išėjo?
Panaši sutartis buvo Anti-Komunistinė Vokietijos- 

Japonijos-Italijos' Ašis, bet visiems aišku, prie ko ji pa
saulį privedė ir ko pati susilaukė.

Sutinkame su Henry A. Wallace’u: Amerikos žmonės 
privalo reikalauti senato, kad šis Paktas nebūtų už-

VOKIEČIŲ LIAUDIES 
TARYBA ŠAUKIA SU
VIENYT VOKIETIJA

Berlin. — Vokiečių Liau
dies Taryba, veikianti ryti
nėje Vokietijoje, šaukia žy
miuosius politinius ir ūki
nius vakarinės Vokietijos 
vadus susirinkti į konferen
ciją balandžio d. Bruns- 
wicke, anglų užimtoje Vo
kietijos srityje. Liaudies 
Taryba duoda tokius pasiū
lymus :

Suvienyti visą šalį vienon 
vokiečių valdžion, įvesti 
vienodus visam kraštui pi- 
nigus, padaryti vieningos.j bedarbių.’

Radio .! teresus.
Mainierių unijos 
reikalavimas

WASHINGTON,
— Mainierių unijos 
katai įteikė valdžiai 
lavimą, kad jinai sugrąžin
tų unijai tuos $1,420,000, t 
kuriuos unija sumokėjo, 
kaipo bausmę už vedimą

ad vo 
reika-

f u v kJ 1V0 v Uli 1J VkJ pi L ,

.Ininkais ir ištraukti svetimų ridentas Albert J. Fitzger- 
. . * į aid paraše laišką- preziden-

Karinis amerikonų gu- puį Trumanui. Tame laiške’ 
bernatorius, generolas Clay < uujjos prezidentas siūlo1' 

'įvairius valdžios žygius, 
__ Į išgelbėjus bedarbius 
nuo vargo. Fitzgerald ma
no, kad jau dabar dėl pa
didėjimo bedarbės kenčia1 

i nedateklių penkiolika mili- 
i jonų žmonių.

Įdomu, kad komercinė 
i spauda visiškai nepaminė- 
!jo Fitzgeraldo laiško ir jo 
pasiūlymų.
Progresyvių sąrašas 
laimėjo

LOS ANGELES, 
— Šiomis dienomis

nepatenkintas, jog tam 
Liaudies Tarybos planui į;vc*J
pritaria daug vokiečių 
įvairių partijų.

IS

tuojau organizavo demons
tracijas 
liaudies 
riausybę.
“svečiai”
o jų “pašalpos' organizaci
ja” pasirodė šnipų lizdas ir 
buvo uždaryta.
• Turkijos valdovai susirū-i 
pino, kad, nepaisant Mar
shall plano ^“pagalbos” iri 
Trumano gipklavimo Tur- j 
kijos, Vis viėn budžete yra! 
120,000,000 lirų deficitas. |. 
Bendrai Turkijos valstybi- j 
nes skolos, jau pasiekė 2,-s 
037,000,000 lirų. Ji turi už-! 
laikyti didelę armiją, leisti!

Daugiastaklininkai 
Lenktyniauja

KLAIPĖDA, 48. XU.
“Aušros” kojinių fabriko ko- j 
lektyvas kasdieną didina dar-1 
bo tempus. Sociaįistinčsc lenk- i 
tynėse pasižymėjo kojinių ce
cho darbininkai. Dirbdami 
keleriomis staklėmis, stacha- 
novininkai Kažtauskąitė ir 
Pakalnytė įvykdo po ' pusan
tros ir daugiau išdirbio, nor
mų. Išdirbio horiilas nuolat 
žymiai viršija staahanovinin- 

| kai Pachtiras, činauskai^ė ir
' kiti. \

daug pinigų apsiginklavi
mui, Trumano patarėjams, 
kurių yra apie 400,. mokėti 
dideles algas. Net valdovai 
jau raukosi. dėl tokios “pa- 
gal bos.”

Vokietijoj, Sovietų zdnoj, j 
Leipcige yra; įvairių dirbi- 

ninkai puola demonstruo-' nių ir mašinų paroda. Gi
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burge išstatyta parodai ar-1 
mi jos divizija su 360 tan-! 
kų.

Neseniai komercine spau-i

Šios kovingos unijos pre- streiko 1(948 m. Advokatai 
nurodo, kad ta bausntfi bu- 

,vo uždėta nelegališkai, nes 
visas Taft-Hartley įstaty
mas yra nelegališkas. Val
džia dar nedavė unijai at
sakymo. Manoma, kad uni
jos reikalavimas bus at
mestas.i
Unijos vadai verbuoja 
skebus

COLUMBUS, Ohio. — 
Amerikos Darbo Federaci
jos Chemical Workers Uni
jos atstovas George Strain 
pasiryžo sulaužyti Ameri
can Zinc Oxide kompanijos 
darbininkų streiką. Jis 
kompanijai pristato skebus. 
Mat, šios kompanijos darbi
ninkai priklauso prie kovin
gos Mine, Mill, and Smelt
er Workers, CIO.

Kompanija norėjo strei
ką sulaužyti ir uniją sudau
žyti pagalba National La
bor Relations Board rinki
mų. Bet te s pastangos ne
pavyko. Tuomet kompanija 
pasikvietė minėtos Federa
cijos unijos vadus talkon 
prieš organizuotus darbi
ninkus.
Unijos konvencija

CIO Industrial Union of 
Marine and Shipbuilding 
Workers of America laikys 
konvenciją pabaigoje kovo 
mėnesio. Šioji unija susi
laukė labai sunkios padė
ties. Jos gyvybei grūmoja 
augąs nedarbas laivų staty
mo pramonėje. Unijos va
dai yra reakcijoniški ir ne
sirūpina teisingu unijos ap
saugojimu.

Calif, 
auto

mobilistų unijos lokalų vir
šininkų rinkimai įvyko For
do ir Chrysler fabrikuose.
' Svarbu ir įdomu, kad rin-

v. Paulauskas, i kimus laimėjo pažangieji

girtas, kad Amerika nebūtų įtraukta į naujo karo ža
bangus. ..

Kiekvienam, kuris myli savo kraštą, Ameriką, priva
lo'rūpėti taika ir tik taika, o ne karas.

Kapitonas Bill Odum (kairėje) ir kapitonas James 
Gallagher sVtsitihka radio studijoje, New Yorke. 
Odum sūthūšč lengvojo tolio rekordą, o Gallagheris 

Vairavo B-50, skridusi be sustojimo aplink pasaulį.

Valdžios atstovas sakė, 
“kiekvienam partizanui yra 
bent po 20 rėmėjų.”

2 pusi.—Laisvė (Liberty,Ųith. Daily)— Antr., Kovo 22, 1949
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GYVENAMŲ NAMŲ STATYBA 
TARYBŲ LIETUVOJE

Laiškai Iš Klaipėdos Krašto Tarybų Sąjungos Sostinė

Rašo L TARASONIS
metrų gyvenamo ploto nau
jai atstatyta celiuliozės - 
popieriaus kombinato dar
bininkams.

Plačiai išsivystė indivi
dualinė gyvenamų 
statyba. Daugelyje
vos miestų ir miestelių dar
bininkai ir tarnautojai gau
na iš Tarybų Valstybės skly- 

ilgalaikį kre-

namų
Lietu-

Lietuvos tarybų respubli
ka, nuo Vilniaus iki Klaipė
dos, visa apsitverusi staty-

• bos laiptais. Statomi naujų 
fabrikų ir gamyklų korpai, 
atstatomos ir rekonstruoja
mos senosios įmonės, kyla 
taip pat ir komunaliniai pa
statai. Didelį užmojį įgijo 
gyvenamų namų statyba.

Tarybinė vyriausybė ne- pus, piniginį 
gaili lėšų gyvenamų namųiditą, mišką ir kitas staty- 
statybai. Ji rūpinasi, kad; bines medžiagas. Tik 1948 
visiems darbo žmonėms bū-j metais išduota ilgalaikių 
tų sukurtos geros gyvenimo kreditų individualiniams 
sąlygos. Lietuvos Komuna- statytojams per tris milijo- 
linio Ūkio Ministerija vals-'nus rublių.

4 tybės išskirtomis lėšomis I
► 1948 metais atstatė 790 na

mų, vokiečių fašistinių oku
pantų sugriautų. Šitam rei
kalui ministerija išleido 11 
milijonų 700 tūkstančių 
rublių. Naujų namų staty
bai Ministerija išskyrė per 
metus 7 milijonus 500 tūks
tančių rublių. Be to, 5 mi
lijonai 100 tūkstančių, rub
lių buvo išleįsta darbininkų 
bei tarnautojų butų eina
majam remontui.

Kitos ksta i gos ir namų 
statyba

Komunalinio ŪkioŠalia
Ministerijos, gyvenamų na
mų statyba darbininkams 
užsiima Statybos Ministeri
ja, o taip pat įvairios orga
nizacijos ir įmonės. Tik tri
juose miestuose Vilniuje, 
Kaune ir Šiauliuose — sta
tybos trestai 1948 metais 
perdavė eksploatacijon 12.- 
720 kvadratinių metrų at
statyto gyvenamo ploto. 
Daugelis Vilniaus gamyklų 
“Žalgiris,” “Elfą,” “Ėlek- 
trit/’ Kauno gamyklos 
“Pergalė” darbininkų, Šiau
lių miesto darbo žmonės ir 
gamyklos “Elnias” darbi
ninkai naujųjų, h.949 metų 
išvakarėse šventė įkurtu
ves.

2. Sonata apie Tarybinę 
Klaipėdą
lietuvių kompozi-
Juozas Karosas, 

žmogus su tankių

Senas 
torius 
kresnas

Statybos darbų 
mechanizacija

Daug dėmesio dedama 
statybos darbams mechani
zuoti. Čia pasirodė galingi 
transporteriai, skreperiai, 
motorvežiai, betono maišyk
lės. Šiais metais mechaniz
mų kiekis dar labiau padi
dės. Iš broliškų tarybinių 
respublikų Lietuva 
sianti 1 milijonui 
specialių mašinų.

Dešimtimis kartų padi
dėjo skaičius darbininkų ir 
specialistų, dirbančių ko
munalinėje gyvenamų na
mų statyboje. Apmokomi 
nauji kadrai. O pirma, iki 
įsikūrus . Lietuvoj Tarybų 
valdžiai, daugelis, net patys 
kvalifikuotieji statybinin
kai, negaudavo sau pritai
kymo. Tinkuotojas Rimas, 
marmurininkas Dubauskas, 
mūrininkai Zabarauskas, 
Narbutavičius, broliai Li- 
niovai ir daugelis kitų prieš 
dešimt metų klaidžiojo po 
Lietuvą, ieškodami darbo, 
gyvendami pusbadžiu. Ki
tas reikalas dabar. Statybos 
darbininkai nūnai itin ger
biami. Visi jie aprūpinti 
darbu. Mūrininkai Liniovai 
išgarsėjo nepaprastai našiu 
darbu. 400 - 500 procentų 
užduoties — toks . yra jų 
dienos, išdirbis./ Jie yra so
cialistinio lenktyniavimo 
tarp respublikos statybinin
ku padėjėjai ir štai jau tre
jus metus jis pirmauja ši-

gau-

Vilniuje statyba
1948 metais Vilniuje 

naujai atstatyta ir perduo
ta eksploatacijon Lietuvos 
Valstybinis Operos ir Bale- 'įarae lenktyniavime, 
to Teatras ir vienas dramos 
teatras, šitų teatrų darbuo
tojai gavo komfortabeliškus 
butus naujuose namuose ( 
Liepos 21 dienos gatvėje ir 
Sierakausko gatvėje. Vil
niuje taip pat baigiama 
daugiaaukščio gyvenamo 
namo statyba mokslo dar
buotojams. Kiekvienas šito 
namo butas turi penkis 
kambarius, virtuvę, vonios 
ir dušo kambarius. Aštuo- 
niiį aukštų bokšte, iš kurio 
terasos matyti puikus regi
nys į miestą, įrengiamas 
klubas. Bus speciali ai 
lė tenisui. Visą pirmąJ 
tą užims komfortalyl 
parduotuvės, turi 
pins gyventojus refkalingo- 
mis prekėmis vietZje.

Tinkuotojas Rimas ir 
marmurininkas Dubauskas, 
parodę aukštą meistrišku
mą, pelnytai išgarsėjo kaip 
geriausieji respublikos sta- 
chanovininkai. Staliai Mi
liauskas ir Purickas, dešim
tys ir šimtai kitų darbinin
kų sistematingai viršija iš
dirbio normas, rodydami 
aukštą darbo kokybę. 90
procentų darbininkų daly
vauja lenktynėse dėl aukšto 
dakbo našumo, dėl naujų 
objektų perdavimo eksploa
tacijon pirma laiko.

Statybininkas — viena 
gerbiamiausių profesijų Ta
rybų Lietuvoj. Šita profesi
ja simbolizuoja šiuolaikinį 
Lietuvos žmogų — naujo 
gyvenimo kūrėją.

ja:
— Mano naujoji sonata 

skirta Klaipėdai. Juk ke
lių šimtmečių laikotarpy 
Klaipėda mums, lietuviams, 
buvo svajonė . .. Pradedant 
13-tuoju amžiumi lietuviai 
bandė įtvirtinti teisingumą, 
apginti savo nepriklauso
mybę šitoj pajūrio žemės 
juostelėj, -kur ištiesė savo 
kruvinas rankas vokiečių 
grobikai - kalavijuočiai. 
Bet, kada 1923 metais Ant
antes “malone” Klaipėdos 
žemė atiteko Lietuvai, šei
mininkais Lietuvos žemėj 
po senovei liko vokiečiai. 
Teisyba, visos bylos valsty
binėse įstaigose, mokslas 
daugumoj mokyklų ėjo vo
kiečių kalba. Lietuvių kul
tūra, bet kuris lietuvių sa
varankiškumo pasireiški
mas negailestingai buvo 
slopinamas k i e k v iename 
žingsnyje. Senovės lietuvių 
giminės, vokiečių išnaikin
tos arba suvokietintos — 
prūsų likimas laukė ir Klai
pėdos krašto lietuvių . . .

— Bet tai neatsitiko, —■ 
tęsė toliau savo pasakojimą 
J. Karosas, — Didžioji Ta
rybinė Armija, išvijusi fa
šistinius grobikus iš Lietu
vos žemės, išvijo juos ir iš 
Klaipėdos, grąžinusi lietu
viams nuo amžių priklau
siusias žemes.

Klaipėdoj, kaip ir visoj 
Lietuvoj, prasidėjo naujas 
gyvenimas. Kompozitorius 
sėdo prie fortepiono ir tę
sė savo pasakojimą apie 
Klaipėdos kraštą, atlikda
mas savo naująjį kūrinį — 
sonatą . apie Tarybinę Klai
pėdą .. .

Tą patį vakarą Karoso 
sonatą atliko ir jo mokiniai 
— Klaipėdos muzikos mo
kyklos simfoninio orkestro 
orkestrantai. Ši mokykla 
buvo įsteigta praėjus vos 
keliems mėnesiams Tarybi
nei kariuomenei išvadavus 
miestą iš vokiečių.

Ir tas tempų spartumas 
kuriant šią mokyklą dau
giau ne per pusę sugriauta
me mieste liudijo apie visiš
kai naują pažiūrą į lietu
vių kultūrą, kurią atnešė 
su savim į Klaipėdos kraš
tą jo išvaduotojai — tarybi
niai kariai.

Pagaliau, juk tai nebuvo 
pradinė mokykla, nei amatų

mokykla, nei technikumas, i 
o įstaiga, paruošianti ‘ mu
zikų kadrus, ir atrodė, kad 
galima buvo dar palaukti 
su jais. Bet vis dėlto nelau
kta. Mokykla buvo suorga
nizuota 1945 metų vasarą. 
Ir dabar Klaipėdos muziki
nės komedijos teatre dirba 
baigusieji šitą mokyklą.

Klaipėda — miestas uos
tas. Į jo prieplaukas atplau
kia daugelio valstybių lai
vai. Mieste daug jūreivių. 
Bet tarp vėjo ’ nupūstų, 
daug ko mačiusių jūreivių, 
tolimojo plaukiojimo kapi
tonų, rūkančių tradicines 
pypkes, jūs dažnai sutiksite 
jaunuolius su auksiniu in
karu milinės rankovėj. Kas 
šitie liekni, pasitempę pa
augliai jūreivių unifprmuo- 
je? Tai Lietuvos darbinin
kų ir valstiečių vaikai.

Ir vėl prisimena praeitis. 
Kuomet, 'kas, per visą ilga
amžę istoriją nešiojo Lietu
voj jūreivio uniformą? Nie
kas ir niekuomet. 16 metų 
buržuazinė Lietuvos vyriau
sybė plėtė savo valdžią Bal
tijos jūros krantuose nuo 
Nydos iki Palangos, bet 
per visą šį laiką nebuvo 
paruoštas nė vienas Lietu
vos jūreivis.

Tarybų valdžios metais 
Klaipėdos krašte buvo ati
daryta jungų mokykla ir 
TSR Sąjungos Žuvies Pra
monės Ministerijos jūrinin
kystės mokykla. Čia ruošia
mi tolimojo plaukiojimo 
šturmanai, mechanikai, lai
vų statytojai. Mokyklos au
klėtiniams suteiktas pui
kus, ką tik nuėjęs nuo sta
pelių mokon^asis laivas — 
motorinė barkentinė “Meri
dian.” Dabar mokykloj vy
ksta teoriniai užsiėmimai; 
einama laivų rykai, inkarai, 
mašinų mechanizmai. O ne
užilgo, gegužės mėnesį visi 
mokyklos moksleiviai iš-, 
plauks jūron. Pusę metų jie 
išbus jūroj.

Tik vienaskelias buvo 
paruoštas smetoniniais lai
kais bedarbio kurpiaus sū- 

’ nui iš Šiaulių Alfonsui 
Radkevičiui — eiti dirbti 

' sezoninį darbą, į kelių re
monto arba į miško kirtimo 

i darbus. Taip visada pradė
davo varguoliai savo sunkų 
gyvenimo kelią.

O dabar Alfonsas Radke- 
vičius — jūrininkystės mo
kyklos auklėtinis. Jo svajo
nė — pabuvoti visuose mū
sų didžiosios jūros valsty
bės uostuose — ir subtropi
niame Batumi ir Užpoli^rės 
Murmanske, ir Tolimuose

Rytuose.
Mokykloj mokosi Radke- 

viciaus vienmečiai, taip pat 
darbininkų vaikai: Stale- 
lionis iš Panevėžio, Bekinas 
iš Kauno, mokslo pirmūnai, 
busimieji laivavedžiai, Loč- 
melis, Valavičius ir dauge
lis kitų' lietuvių vaikų, pa
šventusių save jūrininkys
tei.

Niekas iš šitų paauglių 
tėvų niekuomet nėra tarna
vęs laive. Kiekvienas, kuris 
neseniai čia apsivilko uni
forma, yra pirmasis gimi
nėje, kam teks plaukioti po 
jūras ir vandenynus.

Pirmieji savo giminėj 
įsigys aukštąjį ' mokslą ir 
didžioji dauguma mokytojų 
instituto studentų.

Krašto centre — Klaipė
doj veikia mokytojų semi
narija, mokomasis - gamy
binis kombinatas - prie Jū
ros prekybos uosto, medici
nos seserų mokykla, amatų 
mpkykla, 'keturios Fabriki
nio — Gamyklinio Apmo
kymo mokyklos, 2 gimnazi
jos, 15 pradinių mokyklų, 
suaugusių mokykla, darbo 
jaunimo mokykla. Apskri
tyje yra žemės ūkio techni
kumas.

Buržuazinės valdžios me
tais , Klaipėdoj buvo 357

■ moksleiviai specialinėse vi
durinio mokslo įstaigose.

■ Dabar jų apie du tūkstan- 
• čiu. 1939 metais mieste bu- 
> vo 30 gydytojų, dabar Ta

rybinėj Klaipėdoj dirba per 
100 gydytojų. 1939 metais 
čia buvo 6 gydomosios me
dicinos įstaigos, dabar jų 
26.

; Mieste leidžiami du laik
raščiai. Jis turi du nuola
tinius teatrus. — lietuvių 
muzikinės komedijos ir dra
mos teatrą ir rusų dramos 
teatrą. Kultūros Namus, 
miesto klubą, du kinoteat- 
rus, biblioteką su keturiais 
filialais, darbininkų klubus 
prie visų stambių įmonių, 
pionierių namus. 64 kultū
ros švietimo įstaigos vei
kia Klaipėdos apskrityj. 88 
apskrities 1 
gimnazijose 
tūkstančius 
auklėja 182 pedagogai.

Apie šitą naują, nebūtą 
Tarybinės Klaipėdos ekono
mikos bei kultūros suklestė
jimą ir parašė savo sonatą 
senasis /lietuvių kompozito
rius Juozas Karosas.

mokyklose ir 
mokosi per 5. 
žmonių. Juos

Bristol, Conn.

Vilnius v Atgimsta

to
ks

iškos 
aprū

Nė pažinti negalima 
Klaipėdos

Tarybiniai žmonės pada
rė visa, kas buvo įmanoma, 
kad per trumpą laiką pri- 
’ keltų beveik visiškai su
griautą . negyvą miestą, 
įkvėptų jam gyvybę. Čia
sėkmingai atstatomi gyve
namieji .kvartalai. Beveik 
visai atstatyta centrinė ga
tvė. Statomas naujas, gra
žus miestelis laivų remon- 
tavimo gamyklos darbinin
kams. Praėjusiais metais 
jiems perduota eksploataci
jon 27 kotedžai. Juose apsi
gyveno, šitos gamyklos ’ dar
bininkai ir tarnautojai. Per 
15 tūkstančių kvadratinių

Andrulio Prakalbos
V. Andrulis, Vilnies' re

daktorius iŠ Chicagos kalbės 
sekamose vietose:

Norwood, Mass., penkta
dienį, 25. d. kovo, 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Svetainėje, 
13 St. George St.

Montello, Mass., sekma
dienį, kovo 27 d., 2:30 vai. 
po pietų, Lietuvių Tautiško 
Namo Apatinėje Svetainėje, 
8 Vine St.

Visus ir visas raginame 
apsilankyti į šias prakalbas, 
nes Andrulis daug naujo pa
sakys apie Amerikoj demo
kratinių žmonių reikalus ir 
pasaulinę padėtį.-

Pasipiktinusios daugėjančiomis mieste blogdarybėmis, 
Gary, Ind., šeimininkes užšturmavo' majoro Eugene 
Swartz raštinę, reikalaudamos suvaldyti gemblerius. 
Grasinančioji yra viena iš masines delegacijos vadovų, 

Mrs. Benjamin Saks.

Vasario 12 d. mirė Anelė 
Matuliavičienė, New Britain, 
Conn/* Palaidota 14 d. vasa
rio. Mirė sulaukusi 66 metų. 
Mirė staiga, nuo širdies ligos.

Liko sūnai — Edvardas ir 
Vincas ir trys anūkai, taipgi 
trys seserys ir brolis kuni
gas .esąs Pennsylvanijoje. Ve
lionė paėjo iš Avikilių kaimo, 
Liudvinavo parapijos, Kalva
rijos apskrities.

■ Velionės vaikai norėtų žino
ti, ar jų dėdė, motinos bro
lis—Vincas Miškinis yra gy
vas? Jeigu kas žinote apie 
ii., tai praneškite Barborai 
Waichunas, 156 Prospect St., 
Bristol, Conn., mirusio pusse
serei. Prieš koki 15 metų jis 
n-vvono New Yorke.

Velionė, Amerikoj išgvveno 
40 metu, šermenų apeigomis 
vnpinosi-graborius Karloniš iš 
New Britain. Conn. Lai vėlio
joj būna lengva žemelė!

B. W.

Lake Success. N. Y. — 
Bolivija duoda skunda 
Jungtinėms Tautoms dęl 
to/ kad Venp-riia’ ikaliųo' 
kardinola Mindszenty kaip 
šalies išdaviką.

Rašo F. V. /
VILNIUS. — Šių metų i 

kovo 20 dieną lietuvių tau- = 
ta mini metines nuo tos ' 
dienos, kai TSR Sąjungos 
Ministrų Taryba priėmė 
nutarimą apie Lietuvos 
TSR sostinės — Vilniaus 
miesto atkūrimą. Nutarime 
numatyta ne tik pilnutinai 
atkurti Vilnių, bet ir pa
versti jį stambiausiu res
publikos pramonės bei kul
tūros centru.

Prieš dvidešimt su vir
šum metų Lietuvos valsty
bės sostinė— Vilniaus mie
stas — buvo ątplėšta nuo 
savo tautos. Ją lietuvių 
tautai grąžino Tarybų Są
junga.

1940 metais, kada Vil
niuje buvo įkurta Tarybų 
valdžia, , Vilniaus miestas 
pasikeitė. Sparčiai ėmė 
vystytis tapę liaudies nuo
savybe fabrikai ir gamyk
los. Buvo likviduotas ne
darbas,. į pramonę atėjo 
tūkstančiai naujų darbinin
kų. Mieste išsiplėtė kultūri
nių įstaigų bei mokyklų 
tinklas, įvestas visuotinis 
apmokymas ir nemokama 
medicinos pagalba visiems 
piliečiams.'

Fašistinės Vokietijos už
puolimas 1941 metais atne
šė lietuvių tautai daug ne
laimių. Vokiškieji okupan
tai padarė Lietuvos liau
dies ūkiui milžinišką žalą 
ir ypač josios sostinei — 
Vilniui. Nuostoliai sudarė 
per 1 milijardą rublių. Mie- 

*ste sugriauta 40 procentų 
. gyvenamojo ploto fondo, 
. sunaikintos visos komuna

linės įmonės, kultūrinės į- 
staigos, elektrinė, vanden
siurblis, išsprogdinti visi 
tiltai per Neries upę*. Dau
gelio įmonių įrengimas* bu-: 
vo išvežtas Vokietijon, o 
likusi Šalis buvo sunaikinta 
vietoje. Išdavoje miestas li
ko be vandens, be šviesos, 
su sugriautomis komunali
nėmis įmonėmis bei sunai
kintu geležinkelių mazgu. 
Be broliškųjų tarybinių re
spublikų pagalbos, Vilniaus 
miesto liaudies ūkis nebūtų 
galėjęs taip greit prisikelti 
po tokių sugriovimų.

Besta tomai Vilniaus pra
monei iš visų Tarybų Są
jungos kampų be paliovos 
gabenama žaliavos įr įren
gimų. Iš Leningrado — 
staklės, bei įrankiai, iš 
Maskvos ir Gorkio — au
tomašinos, iš Ukrainos — 
anglis, koksas, elektromoto- 
rai, Azerbaidžanas' aprū
pina Lietuvą naftos pro
duktais. Kaimyninė respub
lika — Baltarusija — duoda 
stiklo ir cemento.

Tarybų Sąjungos tautų 
didžiulės pagalbos dęka 
mieste atkurta didesnioji 
dauguma valstybinės, vie
tinės ir kooperatinės pra
monės įmonių. Įvesta ri- 
kiuotėn keletas naujų ga
myklų ir fabrikų. Vilniaus 
pramonė jau išleidžia savo 
gamybos stakles, • elektro- 
motorūs, žemės ūkio maši7 
nas, radijo imtuvus, elekt
ros prietaisus, ko pirma 
mieste nebuvo gaminama. 
Atkurta elektrinė ir van
dentiekis, žymiai didesnio 
pajėgumo negu prieš karą. 
Miesto pramonės bendroji 
produkcija prašoko prieš
karinį lygį.

Vilnius tapo ne tik Tary
bų Lietuvos pramonės, bet 
ir kultūros centru, čia sėk
mingai veikia Lietuvos

Mokslų Akademija, sukur
ta prie Tarybų valdžios. 
Trigubai išaugo studentų 
skaičius Vilniaus Valstybi
niame Universitete. Sukur
ta pedagoginis, dailės ir 
teisių institutai. Yra Vals
tybinė Konservatorija, per 
60 mokyklų, gimnazijų ir 
technikumų. Mieste veikia 
6 kino teatrai, 2 dramos te
atrai, Operos ir Baleto Te
atras, filharmonija. Veikia 
60 gydymo įstaigų.

Per praėjusius metus po 
to, kai sąjunginė vyriausy
bė priėmė nutarimą, Vil
niaus gyventojai \ pasiekė' 
.naujų laimėjimų atstatant 
miestą. Tik 1948 metais ati
duota eksploatacijon 6.078 
kvadratiniai metrai naujo 
gyvenamo ploto ir kapita
liškai atremontuota 16 
tūkst. kvadratinių metrų. 
Šimtai darbo žmonių šeimų 
apsigyveno naujuose gerai 
įrengtuose namuose. Pra
dėjo veikti naujojo vanden
siurblio pirmoji eilė Tupa- 
ciškyje. Miesto vandentie
kio pajėgumas padidėjo 30 
procentų ir prašokų prieš
karinį lygį. Pastatyta dvi 
naujos mokyklos 640 moks
leivių. Baigiami darbai at
statant pastatus tuberku
liozės ligoninei, kūdikio na
mams, naujiems gimdymo 
namams ir t..t. Gegužės pir
mąją pradės veikti nauja, 
miesto telefono stotis.

Pernykščiais metais pa
ruošti projektai \ir pradėta 
statyti stambiausias res
publikoje konditerijos fa
brikas “Pergalė”, elektros 

. skaityklių gamykla, nauja 

. galinga šiluminė elektros 
centrinė ir dažymo įrengi
mų gamykla. Jau yra pas- ' 
tatyta statybinių mėcha* 
nizmų gamykla.

Pasiremiant sąjunginės 
vyriausybės nutarimu. Lie
tuvos TSR Ministrų Tary
ba patvirtino generalinį 
Vilniaus miesto išplanavimo 
bei statybos projektą. Pla
ne numatyta rekonstruoti 
ir praplėsti gatves. Suku
riamas centrinis miesto an
samblis. Taurė kalne pas- . 
tatomas didingas Pergalės 
paminklas. Tarybų aikštėje 
bus pastatyti Vyriausybės’ 
namai. Stambiaūsi ir gra
žiausi respublikos sostinės 
pastatai bus: Mokslo Dar
buotojų Namai, naujasis 
Operos ir Baleto Teatras, 
kinoteatras “Pergalė” ir kt. 
Išaugs nauji gerai Įrengti 
namai. Mieste bus įrengti 
nauji parkai, skverai ir bul
varai. Miesto jnagistralė- 
mis nusities troleibusų lini
jos, sustiprės autobusų ju
dėjimas.

Medicinos Terminų Žodynas

VILNIUS, vasario 4 d.—Lie
tuvos TSR Mokslų Akademi
jos eksperimentinės medici
nos ir onkologijos institutas 
kartu su Latvijos TSR Mokslų 
Akademijos medicinos ir bio
logijos institutu ruošia žody
nų, kuriame bus surinkti me
dicinos terminai rusų, lietuvių, 
latvių ir kitomis kalbomis.

žodyne bus apie 30,000 me
dicinos terminų su komenta
rais, z

žodyno paruošimo darbe 
dalyvauja šalia Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos bendra
darbių ir Latvijos TSR Moks
lų Akademijos bendradarbiai, 
o taip pat Kauno, Vilniaus ir 
Rygos valstybinių universitetų 
medicinos fakultetų dėstyto
jai.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Kovo 22, 1949
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(Tąsa)
— Kad nepasuksi, jis nesutiks su sau

le.
— Tai saulė bus kalta! — atkirto 

prancūzas.
Ir vėl jis įsidėjo didžiuodamasis laik

rodį į kišenę.
Kiek palūkėjęs, Fiksas prabilo:
— Vadinasi, tamstos skubindami iš

važiavote iš Londono?
— Ir dar kaip! Praeitą trečiadienį, 

kaip niekuomet nedalydavo, ponas sugrį
žo namo iš klubo vakare aštuoniomis, o 
po trijų valandos ketvirčių jau buvome 
išvažiavę.

— Kur gi važiuoja tamstos ponas?
— Aplink žemę.
— Aplink žemę? — sušuko Fiksas.
— Aplink žemę, per aštuoniasdešimt 

dienų! Sakosi susiderėjęs, kad apvažiuo
siąs per aštuoniasdešimt dienų,’ bet kaž
kas, tarp mūsų kalbant, aš nelabai tikiu. 
Tai neturėtų prasmės. Čia gal kas kita 
yra.

— Turi būti, keistuolis koks tamstos 
ponas?

— Matyti.
' — Ar jis turtingas?

— Labai galimas daiktas. Jis pasiėmė 
važiuodamas nemažą krūvą naujintelių 
banko bilietų. Kelionėje pinigus nesigai
lėdamas švaisto, kur reikia ir kur ne
reikia. Sakysim, Mongolijos mašinistui 
jis prižadėjo didelę dovaną, jei mes at
važiuosime į Bombėjų anksčiau negu pa
skirtu laiku.

— Ar tamsta seniai pažįsti savo po
ną?

— Aš! — atsakė Paspartutas: — aš 
apsiėmiau pas jį tarnauti tą pačią dieną, 
kai išvažiavome! s

Nesunku numanyti, kokį įspūdį pa
darė policijos agentui tie atsakymai.

Skubus išvažiavimas iš Londono, be
veik pačią vogimo dieną, krūvą naujų 
banko bilietų, noras ko toliausiai nuvykti, 
tos nepaprastos derybos — viskas tvirti
no Fikso nuomonę. Jis dar daugiau išsi
kalbėjo su prancūzu ir patyrė, kad šis 
tikrai nepažįsta savo pono, kad jo po
nas atsiskyręs gyveno Londone, kad jis 
yra turtingas, bet niekas nežino, kurį jis 
tuos turtus gavęs, kad jis žmogus labai 
keistas, ir 1.1. Bet tuo pačiu laiku Fik
sas įsitikino, kad Fogas tikrai nestos 
Sueze, kad važiuoja stačiai į Bombėjų.

— Ar toli Bombėjus? — klausė Pas
partutas. '

— Gana toli, — atsakė agentas. — 
Reiks kokią dešimtį dienų važiuoti jūra.

— O kur gi tas Bombėjus?
— Indijoje.
— Vadinas, Azijoje?

• — Azijoje.
— Pasikartum! Žinai, ką aš tamstai 

pasakysiu?... man baisiai rūpi vienas 
daiktas ... mano ragelis.

— Koks ragelis?
— Mano gazo ragelis, kurį aš pamir

šau užgesinti; dabar aš turėsiu užmo
kėti už visą laiką, kiek jis degs. Aš su
skaičiau, kad per dieną išdega po du ši
lingus, t. y. lygiai dviem pensais dau
giau, negu aš uždirbu, todėl suprask, jei 
man keliauti teks ilgai...

Ar suprato-Fiksas, ką jam Paspartu
tas kalbėjo apie gazą? Greičiausiai, kad 
ne: jis nebeklausė Paspartuto kalbos ir 
kažką galvojo. Tuo tarpu abudu priėjo 
prie krautuvės. Fiksas atsisveikino su 
naujuoju pažįstamu ir, pataręs jam ne-z 
nusivėlinti į Mongoliją, skubindamas 
sugrįžo į konsulo namus.

Fiksui visai aišku buvo, kad jis radęs < 
vagi, ir jo šaltas kraujas jam vėl sugrį
žo.

— Nebėra jokio abejojimo, — tarė jis 
konsului: — paukštis mano rankoje. Jis 
tyčia apsimetė keistuoliu, kad geriau ga
lėtų kitus suvedžioti savo ta kelione ap
link žemę per aštuoniasdešimt dienų.

— Gudrus! — atsakė konsulas; — 
Matyti, jis tikisi apgauti abiejų žemynų 
policiją ir sveikas sugrįžti į Londoną.

— Tai dar pamatysim! — atsiliepė 
Fiksas.

— Ar tik neklysti tamsta? — paklau
sė dar kartą konsulas.

— O ne, neklystu!
— Tai ko jis taip spyrėsi, kad būtų 

vizuotas jo pasas?

— Ko? To aš nežinau, bet prašom pa
klausyti, ką aš patyriau.

Ir trumpais žodžiais Fiksas apsakė 
konsului, ką jis buvo girdėję^iš Fogo 
tarno.

— Tikrai, — tarė konsulas: — viskas 
prieš tą žmogų. Ką gi dabar tamsta da
rysi?

— Tuojau mušu telegramą į Londo
ną, kad man siųstų įgaliojimą į Bombė
jų areštuoti Fogą, pats sėdu į Mongoliją, 
važiuoju kartų su juo lig Bombėjaus, o 
jau ten, Anglijos žemėje, aš jį gražiau
siai sučiumpu.

Pasakęs šaltai tuos žodžius, Fiksas at
sisveikino su konsulu, nuėjo į telegrafo 
stotį ir iš ten nusiuntė Londono policijai 
jau žinomą skaitytojams telegramą.

Po penkiolikos minučių .Fiksas, pasiė
męs savo daiktus ir gerai apsirūpinęs 
pinigais, sėdėjo Mongolijos garlaivyje, 
kuris visu greitumu švilpė Raudonosios 
jūros vandenimis.

IX
FILMAS FOGAS LAIMINGAI PLAU

KIA RAUDONĄJA JŪRA IR 
INDIJOS VANDENYNU

Tarp Suezo ir Adeno yra lygiai tūks- « 
tantis trys šimtai dešimt mylių, ir gar
laivių sąraše pažymėta, kad Mongolija 
tą tarpą turi nuplaukti per šimtą trisde
šimt aštuonias valandas. Bet garlaivis 
plaukė greičiau, ’ ir galima buvo tikėtis, 
k^d jis pasieks galą anksčiau negu pa
skirtu laiku. ' o

Beveik visi keleiviai, kurie sėdo Brin- 
dizy, važiavo į Indiją. Vieni keliavo į 

. Bombėjų, kiti į Kalkutą, bet taip pat 
per Bombėjų, nes, nutiesus geležinkelį- 
per visą ,Indijos pusšalį, važiuojant į 
Kalkutą, nebereikėjo sukti aplink Ceilo- 
no salą.

- ' Iš tų keleivių nemažai buvo visokjų 
valdininkų ir karininkų. Karininkai vie
ni tarnavo tikroje anglų armijoje, kiti 
vietinėje, arba sipajų, kariuomenėje. 
Visi aficieriai, kurie tarnauja Indijoj, 
ima dideles algas: žemesnieji aficieriai 
gauna 7000 frankų, vyresnieji — 60,- 
000 fr., o generolai 100,000 frankų.

Iš valdininkų buvo keli jauni anglai, 
kurie, su milijonais kišenėje, važiavo į 
tolimus kraštus steigti prekybos kbnto- 
rų. Visi turėjo pinigų, todėl ir gyveni
mas buvo ten geras. Garlaivio adminis
tracija labai rūpinosi, kad keleiviams 
nieko netrūktų. Per pusrytį, per prieš
piečius antrą vai.“ per pietus pusę šeštos ♦ 
ir vakarienę aštuoniomis nuo daugybės 
visokių valgymų ir gėrimų lūžo stalai. 
Moterys — ir jų buvo ^kelios — rtiainė 
savo drabužius du kartus per dieną; Daž
nai grojo muzika, ir buvo taisomi net šo
kiai, jei leido jūra. - , < -

Bet Raudonoji jūra, kaip ir visi tie 
ilgieji ir siaurieji užtakiai, labai nerami. . 
Pučiant vėjui nuo Azijos arba Afrikos 
pusės, Mongolija baisiai supdavo, mote
rys išnykdavo, muzika nutildavo, dai
nuoti ir šokti nustodavo. Nors ora^ bu
vo prastas, bet Mongolija, varoma dide
lės masinos, smarkiai plaukė į Bab-el- 
Mandebo sąsiaurį.

Ką gi veil^ė tuo metu Fili jas Fogas? 
Gal jis, nusigandęs ir susirūpinęs, visą 
laiką drebėjo, kad nenusivėlintų ir pa
skirtą dieną nesugrįžtų į Londoną? Nei 
kiek ne!

Iš pažiūros, rodos, jam niekas nerū
pėjo. Jokis atsitikimas, jokia nelaimė jo 
nejudino. Jis atrodė vienodesnis už gar
laivio chronomefrą. Retai jį tematydavo 
ant garlaivio dangčio. Maža jam tebuvo 
galvoje pilna baisių atminimų Raudono
ji jūra, .tas pirmųjų žmogaus istorijos 
scenų teatras. Jis nėjo nei pažvelgti į 
gražius miestus, stovėjusius ant abiejų 

, jūros krantų. Nieko jis negalvojo apie 
pavojingą Arabijos užtakį, apie kurį 
tiek baisių daiktų pripasakoja Strabonas 
ir kiti senobės istorikai; kaip jie skelbia, 
anų laikų žmonės nedrįsdavę nei kojos 
kelti į vandenį nepaaukoję dievams di
delių dovanų.

Tai ką gi veikė tas keistas Mongolijos 
keleivis? Viena, jis valgė keturis kartus 
per dieną, ir joks supimas, nei iš šonų, 
nei iš galų, negalėjo trukdyti’to jo dar
bo; antra, jis lošė vistą.

(Daugiau bus)

TRIJŲ ŠIMTU METU UNIVERSITETAS
Rašo L. Kompus

TARTU, Tarybų Estija.— 
Tartų miesto Valstybinia
me Universitete 1948-49 
mokslo metais devyniuose 
fakultetuose mokosi 2.729 
studentui. Tai darbininkų,
valstiečių ir darbo inteli
gentijos vaikai. Tai jątįgdį 
mas, kupinas vilčių ir 
gijos, pasiruošęs pasiauko
jančiai dirbti savo tautos
labui.

Tuo tikslu jauni žmonės 
suvažiavo čionai iš visų Ta
rybų Estijos kampų: iš se
nojo Talino, iš tolimųjų 
kaimų ir jaunų kolektyvi
nių ūkių. Jie pripildė gau
singas universiteto fakulte
tų auditorijas ir laboratori
jas. Vadovaujant prityru- 
siems profesoriams, docen
tams ir dėstytojams, čia y- 
ra formuojami gydytojų ir 
veterinarų, teisininkų ir fi
lologų, miškininkų ir žemės 
ūkio specialistų, matemati
kų, biologų bei istorikų ka
drai.

Pirmą kartą Tartu, mies
to universiteto 300 metų 
gyvavimo istorijoje, yra' į- 
kurta studentų Mokslo 
draugija, turinti dabar 
1200 narių. Studentai — 
draugijos nariai, padarė a- 
pie 200 pranešimų įvairio
mis mokslinėmis temomis.

Estijos studentų laisvas 
Itykas taip pat džiaugsmin
gas, kaip ir darbas. Kiek
vienas studentas gali užsi
iminėti artimame jo sielai 
sporto, dramos, literatūros 
arba šachmatų ratelyje. 
Gerai yra suorganizuotas 
akademinis vyrų ir moterų 
choras; rengiami literatū
riniais konkursai, linksmi 
vakarai su muzika ir šo
kiais, išvykos į Leningradą, 
į Maskvą, į'broliškąsias res
publikas — Latviją ir Lie
tuvą. Saviveiklos ratelis 
pernai organizavo vieną 
tokių išvykų į Rygą ir į 
Kauną. Rygos studentai, 
savo ruožtu, atvažiuodavo į 
Tartu., Pas tartuviečius ne
seniai viešėjo Maskvos uni
versiteto geografijos fa
kulteto studentų grupė. 
Šeimininkai ir svečiai pasi
keitę darbo patyrimu; už
simezgė gyvi draugiški 
santykiai, individualinis su
sirašinėjimas. Į Leningrado 
universitetą pas mus žiūri
ma kaip į artimą kaimyną: 
mūsų ekskursijoj būna te
nai kas vasarą. Tartu mie
sto studentai jau sutinkami 
tenai kaip seni pažįstami, 
kurie užsuko, pamatę “ži
burėlį”, pasišnekučiuoti a- 
pie šį tą, kas pribrendo stu
dento sieloje po egzaminų 
sesijos karštų dienų.

Mūsų studentų tarpe la
bai populiarus kolektyvinis 
tęatrų lankymas^ Studentų 
profesinės sąjungos organi
zacija surengia kiekvienos 
premjeros kolektyvinį lan
kymą. Po spektaklio vyks
ta pjesės aptarimas, kairia
me dalyvauja artistų kolek
tyvai ir teatro direktorius. 
” Tartu miesto studentai 
mėgsta khygą? Didelėj 
univėrsiteto b i b 1 i o t e- 
koj ant Toomd, seminarijų 
filialuose/ miesto bibliote
kos skaityklos salėje, —vi
sur galirha matyti rimtus 
veidus, pasilehkusius prie 
mokslinės knygos ar meni
nio vkūriniov
Kaip niekados pirma, stu

dentai, domisi spauda. Visi 
jie užsiprenumeruoja laik
raščius, daugelis aktyviai 
dalyvauja žurnalų darbe. 
Pernykščių metų lapkričio 
mėnesį įvyko stambus įvy
kis: universitetas pradėjo 
leisti savo nuosavą laikraš
tį “Tartu miesto Valstybi
nis Universitetas”. Laik

raštis vaizduoja universite
to darbuotojų kolektyvo ir 
studentu gyvenimą, pažymi 
laimėjimus ir pasiekimus, 
nurodo į darbo trūkumus 
ir, be abejojimo, yra veiks
minga auklėjimo priemonė.

Studentai gauna pakan
kamas stipendijas ir gali 
ramiai mokytis nesirūpin
dami, kur gaus pinigų mai
stui, vadovėliams ir drabu
žiams. Jauniems žmonėms, 
baigiantiems universitetą, 
nebegresia nedarbas; jiems 
nereikia nuolat klebenti * į 
įvairias duris beieškant 
skurdžiai apmokamos vie
tos, kaip kad tai buvo bur
žuazinėje Estijoje. Kaip 
svetima dabar Tartu mies
to studentui tokia baimė! 
Prieš jį atdaras platus ke
lias. Tarybų šalis laukia 
Tartu miesto universiteto 
auklėtinių.

ŽINIOSIS LIETUVOS
Metodinis Ratelis—Didelė 
Parama Mokytojams

SKIRSNEMUNĖ, 48. XII. 29. 
— Skirsnemunės mokytojų 
metodinį ratelį sudaro 10 ta
rybinių mokytojų, kurie visi 
aktyviai įsitraukė į darbą. 
Ratelis padarė du susirinki
mus, per kuriuos buvo pra
vestos mokytojų šleinio ir Bal
trušaitienės biologijos paro
domosios pamokos. Parodo
mosios pamokos buvo kriti
kuojamos, kas padėjo paša
linti esamus trūkumus. Ne
užmirštamas ir politinis švie
timas. Skirsnemunės progim
nazijos direktorius Vaclovas 
Tumėnas mokytojams skaitė 
pranešimą tema: “Mokytojo 
vaidmuo siekiant įgyvendinti 
kolektyvizaciją kaime.’’ Įvy
kusioje Jurbarko valsčiaus 
mokytojų konferencijoje kon
statuota, kad Skirsnemunės1 
mokytojų metodinis ratelis 
geriausiai veikia visame vals
čiuje.

Vincas Sabaliauskas..

Keliamas Mokslo Lygis
< ŠVENČIONYS, 48. 'xilt 29. 
—Švenčionių I-ji gimnazija 
palyginti su praėjusių mokslo 
metų darbo rezultatais moks
lo srityje pasiekė žymių lai
mėjimų. Įsisavinti marksiz
mo-leninizmo mokslą daug 
padeda gimnazijos direkto
rius Martinkėnas, ypač VIII 
klasės moksleiviams, kurie 
ruošiasi brandos egzaminams.

V. Vaidaitis.

Asmeniški Įsipareigojimai
NAUJIEJI VERKIAI, 48. 

XII. 30.—Naujųjų Verkių po
pieriaus- fabriko kolektyvas 
įvykdė metinį gamybos planą 
per 11 mėnesių. Gamybos 
savikaina surfiažihta 15.6 pro
cento palyginti su 1947 metų 
savikaina.

Pasižadėta sausio ir vasa
rio mėnesių planą įvykdyti iki 
vasario 15, o 1949 metų pir
mojo ketvirčio planą—iki ko
vo mėnesio 15 dienos. Gami
nių savikainą numatyta suma
žinti 10. procentų palyginti su 
1948 metų pirmo ketvirčio sa
vikaina.

Stodami į stacl\anovinę sar
gybą, Naujųjų Verkių popie
riaus fabriko darbininkai pra
dėjo socialinį lenktyniavimą. 
Nikulinos pamaina iškvietė 
lenktyniauti Petronio ir Osi- 
povos pamainų kolektyvus ir 
pasižadėjo kasdien duoti vie
ną toną popieriaus viršum 
normos, dai;bo našumą pakel
ti 20 proc. M. Litvėnas.

★ ★ ★ j n i.i' Sargyboje x
ŠIAULIAI, 48. ’XII. 30. — 

“Rūtos’’ konditerijos fabrikas 
pietinį planą baigė 2 mėne
siais. pirma laiko, darbo- na-. 
Šurnas palyginti sui pernai me
tais išaugo beveik 40 pro
centų. Produkcijos savikaina 
fabrike sumažėjo 9.3 proc.,

palyginti su planine. Fabri
kas gavo 1,500 tūkstančjų.ru
blių sankaupų.

Našaus darbo pavyzdžius 
rodo cechas, kuriam vadovau
ja meistras Belevičius. čia 
kiekvienas darbininkas atlie
ka ne mažiau kaip po pusan
tros normos per pamainą. Ge
riausia darbininkė Paukštytė 
įvykdo po 2 dienines normas.

Fabriko darbininkai 'viršum 
metinio plano pagamino 160 
tonų gaminių ir įsipareigojo 
iki metų galo dar pagaminti 
40 tonų saldainių ir sausai
nių.

“Rūtos“ kolektyvas nutarė 
baigti 2 mėnesių užduotis iki 
ateinančių metų vasario 15 d. 
ir pagaminti viršum plano 50 
tonų produkcijos.

Fabriko Sieninis Laikraštis

VILNIUS, 48. XII. 29. — 
“Laisvės“ siuvimo fabriko 
partinė organizacija vadovau
ja čia leidžiamam sieniniam 
laikraščiui “šeivelė.” Du kar
tus į savaitę leidžiamame sie
niniame laikraštyje iškeliami 
pasižymėję darbe fabriko 
žmonės, štai, pavyzdžiui, 11- 
tame numeryje, straipsnyje 
“Moralinė pagalba,“ pažymė
tas motoristės Martinkevičiū- 
tės darbas, kuri atlieka 170- 
180% dieninės užduoties, jos 
pagalba jauhosičms darbinin
kėms. Nurodomi atsidavusiai 
dirbantieji komjaunuoliai, 
kaip Jagodkaitė ir kiti.

Sieninis laikraštis nuolat iš
kelia gamybos pirmūnų, kaip, 

’pavyzdžiui, Norkūnaitės, Ro
mano vos ir kitų darbo paty
rimą ir tuo pačiu mobilizuo
ja visą kolektyvą siekti dides
nių laimėjimų.

Spartina Remontą
VILKAVIŠKIS, >48. XII. 

—Gižų MTS kolektyvas 
rė baigti traktorių remontą iki 
1949 metų vasario 15 d., o iki 
sausio 1 d. atremontuoti 5 
traktorius ir visą prikabina
mąjį inventorių.

Lenktynėse pasižymi trak
torininkai karvelis, Ambrosa^- 
ir kiti. Aukšto išdirbio pasie
kė kalvis Matulionis. Jis !|au 
atremontavo 3 plūgus, 2 kul
tivatorius ir 25 zigzagines 
akėčias.

MTS suorganizuotas tech
ninis mokymas. Ratelyje, ku
riam vadovauja vyresnysis 
mechanikai Kulievas ,mokosi 
visi traktorininkai ir remonto 
darbininkai. 6 žmohės lanko 
vyresniųjų mechanikų ir trak
torininkų kursus.

Dviem Trečdaliais *
Daugiau Mielių v

VILNIUS, 48. XII. 29.— 
Naujosios Vilnios mielių fa
briko kolektyvas įvykdė pir
ma laiko metinį gamybos pla
ną ir sutaupė valstybei 45,000 
rublių. Ryšium su artėjančiu 
VI partijos suvažiavimu ko
lektyvas pasižadėjo naikiųjų 
1949 metų dvięjų mėnesių 
gamybos planą įvykdyti iki 
Lietuvos KP VI suvažiavimo 
dienos, - gamybą padidinti 
dviem trečdaliais. Tuo tikslu 
Šilo ir ir Silvinskio vadovau
jamos mechanikų brigados re
konstruoja fabriko įrengimus.^.

Vykdydami naujus socialis
tinius įsipareigojimus, Naujo
sios Vilnios mielių fabriko i 
darbininką^ Kaminskis, La- 
pinskas/ir kiti darbo našumą 
pakėĮe nuo 200*iki 250 pro
centų. P. Salkūnas-

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

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

1113 Mt. Vemon Si
PHILADELPHIA, PA.

. Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home,
, • INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

prakilniuose namuose be 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 68th St.)

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

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

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi gulima priduoti per PAŪL GUSTAS $ 

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
--------------------- ----------------------- —-------- r---------------  ■■■<■..................~..................................  i K

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Kovo 22, 1949 ,
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Rochester, N. Y
Kovo 12-tą įvyko pažmo

nys dviejų LLD kuopų — 110 
ir 50-tos — pagerbimui Lais
vės vajininkų ir paminėti 
Tarptautinę Moterų Dieną. 
Buvo tikėtasi turėti daug pu
blikos, bet gamta tiek sušu- 
mijo, — buvo didžiausias vie
sulas ir sniegas, — jog nieko 
negalima buvo matyti ir iš to
liau sunku buvo ateiti ar at
važiuoti. Susirinko tik ge
riausi patri jotai ir rėmėjai 
darbo žmonių reikalų.

Pamatę, kad daug liks 
maisto, pasikalbėję su drau
gais, susitarėm susirinkti vi
siems sekmadienį pietauti, da- 
pildyti nelabai pavykusį pa
rengimą. Taip ir padarėm.

Sekmadienį oras buvo gra
žus. susirinkom virš 30 žmo
nių. Visi svečiai buvo pavai
šinti. '

Pavalgius, buvo prašyta, 
kad tie, kuriems išgalima, pa
aukautų darbininkiškiems rei
kalams. Visi draugai buvo 
iššaukti išreikšti savo nuomo
nę. Visi pasakė gražias pra- 
kalbėles apie tai, kas ateina 
šioje šalyje^ kaip turime visi 
dirbti vieningai
ganti fašizmą ir pavojų kito 
karo.

Suteikė paramos pinigais 
šie drangai-į

P. Anderson ir L. Bekis ati-, 
davė tą penkinę, kurią buvo; 
laimėję dovanai už pasidarba- j 
vimą Laisvės vajuje.

Po $\: Petras Anderson 
L. Bekešienė.

Po $2: J. O. Vilimaičiai,
Salamonas, J. G. Labeikai. 
K. Žemaitienė $1.50.

Po $1 : Kreučiūnaš, G. šve
das, G. Vaitas, J. Vaitas, P. 
Bugailiškis, J. Palapas, J. že
maitis, K. Anderson, V. Bul
lienė, J. Stanley, J. Sveda- 
reckis, M. Vaidila, Jr. Vaidi
la, C. Snyder. D. Jokubo
nienė 50 c. F. Manelis 85

D. Valtienė iškepė gražų 
koką, išleistas davė pelno $5. 
Draugė jaunoji Valtienė žėd- 
ną parengimą apdovanoja su 
gražiais ir skaniais kėkais.

Maistu:

A. Švedienė, O. Malinaus
kienė, G. Labeikienė, V. Bul- 
lienė, D. Valtienė, A. Duobie- 
nė, A. Usevičienė, S. Vaivo- 
dienė, S. 
maitienė, 
Evans, L. 
čikas, D 
Schultz.

Palapienė, K. že-
A. Baltakienė, A.

Bekešienė, J. Stan-
Jokubonienė, N.

Baltimore, Md. ŽINIOS IŠ LIETUVOS Bridgeport, Conn. For Mercy’s Sake
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TELEPHONE
STAGG 2-5043

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

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
• Cor. Howes St.

BROOKLYN, N. Y.

CRC veda nenuolai- 
už civilines žmo- 
Tokiu būdu daly- 
pagal išgalę pa- 

Prisidėjo su au-

2
i

Nanking, Kinija. — Ge
nerolas Ho suorganizavo 
naują tautininkų ministrų 

! kabinetą.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238
. aTą Jo Jo ižo Ją it# Jg atg Ja Jo

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

MATTHEW P. BALLAS
z (BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

* Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kaina 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos - 

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

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Kovo 12 d. grupė draugų 
susirinko pas draugus M. ir A. 
Arisonus tikslu pagerbti (ar
ba, kitaip sakant, duoti ‘house 
warming party”) kaipo naujai 
įsigijus} gražią gyvenimui 
stubą. Susirinkusieji, kaip ir 
patys Arisonai, yra veiklūs 
darbininkiškų organizacijų 
nariai, todėl ir pažmonys bu
vo Smagus ir draugiškas. Už
kandžiaudami ir besikalbėda
mi priėjo prie išvados, kad 
reikalinga ne tik linksmintis, 
bet ir svarbių reikalų nepa
miršti. Ypatingai šiuomi lai
ku, kas tik už taiką, kas tik 
už geresnį darbo žmonių ry
tojų, tai tiems gręsia pavo
jus persekiojimo, o kad tą at- 
mušus, Civil Rights Congress 
užsitarnauja pagarbos ir- pa
rėmimo,
džia kova 
nių teises, 
viai sutiko 
remti CRC.
ka : Arisonai $5, Raguskas $3 ; 
Štaneikienė, Butnoriai, Moc- 
kaičiai ir Yasunas po $2; Pu- 
dimai, Jociai, Valacka ir Sha- 
matovich po $1. Viso -$20.

Gerų draugų smagus pa
žmonys ir parėmimas gražaus 
tikslo gali būti pavyzdžiu vi
siems. Dalyvis. .

rinkti liaudies teisėjus ir liau
dies tarėjus iš darbo žmonių 
tarpo. Tarybinė liaudis, pasi
naudodama šia teise, pasiūlė 
kandidatus į liaudies teisėjus 
ir tarėjus geriausius žmones, 
kurie savo atsidavimu partijai 
ir vyriausybei, savo darbu nu
sipelnė liaudies pasitikėjimo. 
Paleckis kvietė visus Lenino 
rajono rinkėjus rinkimų 
atiduoti savo balsus už 
žmonių susirinkimuose 
lytuosius kandidatus.

Po pranešimo įvyko koncer
tas, kurio metu pasirodė Vil
niaus Valstybinio Universite
to studentų meno saviveikla.

Susitikimas su Kandidatu
ANYKŠČIAI, 48. XII. 30.—- 

Vikonių valstiečiai susitiko su 
savo kandidatu į apskrities 
liaudies teismo teisėjus — 
Vogele. Šiltai sutiktas, kan
didatas papasakojo rinkėjams 
savo biografiją ir padėkojo 
už suteiktą pasitikėjimą pa
siūlant jį kandidatu į liaudies 
teisėjus.

Susirinkime platų praneši
mą,'tema: “Teismas tarybinės 
valstybės interesų sargyboje” 
padarė advokatas Klimčickis.

J. Pumputienė.

Stevedore laivų kompanija 
karo laiku užsiėmė 1 perveži
mais visokių karinių reikme
nų ir krovėsi sau didelių pel
nų, nors į laivų parūpinimą ji 
buvo įdėjus tik 25 nuošimčius 
savo kapitalo, o 75 nuioš. buvo 
valdžios pinigų. Suprantama, 
už pervežimus jai brangiai 
■mokėjo, gi jeigu laivas likosi 
nuskandintas, tai kampanija 
turėjo 25 nuoš. nuostolių, o 
vyriausybė 75 nuoš.

Pas šią kompaniją darbinin
kai yra tvirtai organizuoti į 
uniją ir ji negali uniją panai
kinti, nes prie to neprileidžia 
seniau įvesti demokratiški 
įstatymai. Todėl ši kompani
ja visomis jėgomis remia O- 
ber reakcinį bilių. Taipgi 
Real Estate susivienijimas ir 
bankų susivienijimas pasisa
kė už šį reakcinį bilių, nes 
visi jie yra pasiryžę sunaikin
ti Amerikoj d ūmo kratines 
laisvos.

Yra patirta, kad kovo 6 
dieną eilė kunigų pamoksluo
se kurstė tikinčiuosius prieš 
komunistus ir agitavo už re
akcinį Ober bilių.

Tuo kartu demokratinio nu
sistatymo piliečiai kovojo, 
kad apginti senas demokrati
nes tradicijas ir laisves. Mo
kytojų susivienijimas Mary
land© valstijoj turi 8,000 na
rių iš kurių 7,000 jau pasisa
kė prieš Ober bilių, vien Bal
timore mieste 4,000 mokytojų 
pasisakė prieš tą bilių. Daug 
studentų ir universitetų profe
sorių pasiuntė protestus.

Protestus prieš tą 
siunčia gubernatoriui 
vernor William Preston 
Jr., State House, 
Md.

Visi demokratinio nusista
tymo piliečiai siųskite telegra
mas ir laiškus gubernatoriui 
virš paduotu antrašu raginant 
iį Aad jis atmestų Ober bilių.

Svirunelis.

Darbu:

atremti au-

ii

J

1.50

30c.

60c.

sveiks-

vis ser-

85c.

60c.

sužinosiu, para-
0.

L. Bekešienė.

1.75
75c.

60c.
85c.
60c.

1.25 
60c. 
85 c.

. 1.00
1.25

.. 3.50
3.25

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

pelno nuo parengimo— 
Jį išaukavome seka- 

Laisvei $54, demokra-

Juozas Velykis serga jau 8 
mėnesiai. Dabar jau randasi 
Strbng Memorial ligoninėje.

labai sudaužytas.
Genesee ligoninėje, 

gaila tokion baision 
patekusio jauno vai-

Linkime kuogreičiausiai

P. žirgulienė turėjo sunkią 
operaciją. Dabar jau 
ta, randasi namie.

Daikt ais:
Drangai J. V. Greibiai/do

vanojo labai gražiai giedančią 
kanarką. Ji davė pelno $10.

3.75
15.00
3.25
35c.
1.75
35c.
25c.
50c.

1.25
60c.
75c.
75c.
75c.
60c.
75c.
60c.
85c.
1.00

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

Worcester, Mass.

Go- 
Lane, 

Annapolis,

SANDĖLIS KNYGŲ
■AukKo Altoriukns, ir.aldų knyga, 

Celuloido apdarais. Tilžės spaudimo
Vainikėlis—Jaunuofncnės knyga ..........
Didysis Rainybis Pallinis. Knyga 

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

Visų metų gyv. Šventųjų, sudaryta 
Biblija, visas Sv. raštas; apdaryta ... 
Evangelijų knyga (nėr melus), and.
Franci jos Lourdes, knyga apie 500 pusi., 

su paveikslais, tvirtai apdaryta 
l.alio didysis žodynas, apdarytas ....... 1
Lietuviškai-AngeNk'as žodynas ...........
Lengvas būdas išmokt ‘ angliškai ..........
Naujausia didelė sapnų knyga ........
Laimė ir Planetų nuspėjiinai ..............
Sidabrinis Grabelis, praži apysaka .......
Savizrolas, didis štukorius ..................
Velnias ir Kapitonas, įdomūs skaitymai, 

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

receptų .................................................
Gudrus Piemenukas, graži apysaka 
Kaginis. gražios apysakos ..... ,...............
Pranašavimai apie Svieto Pabaig.-j .......
Kaip Tapti Jungi. Vaisi. Piliečiu .......
Gražiausių Dainų. Kinkinys, ki^ga .... 
Gyvenimas, mirimas ir laidotuvės 

girtuoklio, 15 paveikslų ...............
Nebijok mitti, nes nuo 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'rliką. didelį razbalninką .......
Žemaitės vaizdeliai ir apie Čigonus 
Duktė akmenorlaiis; 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 Robertą Velnią ir gražią Irlandą 
Amžino Žydo kelionė per svietą ..........
Onutės /alinė ir balta vergija ...........

25c. 
35c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
48c.

žolės Arbatos Formoje
Nuo nervų, ižgąsčio, bemlgės, galvoje 

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

atkosėti, vari/ laukan dulkes .......
Vyriškumo pataisymui; ši arbata gera 

vyrams ir molei ims ......................
Suvalnljiinul kietų vidurių, ...................
Nuo cukrinės Ilgos (diabetes) ...........
Plaukų tonikas, \alo pleiskanas, 

nušašėjimas, stabdo niežulį Ir 
apsaugoja nuo piažilimo

Nebūk nutukęs, efk Ufidyn ...................
Nuo visokių rheumatIškų sausgėlų .......
Nuo užsiiM-nčjusio kataro, bronkaitis, 

hey fever arba Rose Catarrh .. v.
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo .......
Nuo geltligės Ii* tulžies Ilgų ...........
Nuo odo« išbėrimų, pučkų ir lt...........
Sunkių mėnesinių reguliavimas 
Nuo širdie* ir vandeninės ligos ...........
Palangos Trajanka, šaknys arielkai 
Nuo kosulio, kokliušo, peršalimo ....... .
Nuo surūgusio pilvo (heart burn) .......
Nuo kukšto kraujo spaudimo ...............
Kraujo valytojas; ši arbata valo kraują 

nuo visokių nešvUrumų, % kad kraujus \ 
būna švarus, tuomet galite apsisaugoti 

60c. 
1.75 
2.25 
2.50 
75c. 
1.75 
2.50

nuo daugelio ligų ...........................
Gražiausių Ramunėlių—svaras ............
Liepos Žiedų—svaras ...........................
Trukžolių šaknų — sGaras ..............
Pelūno Metelių — svaras ...................
Apvyiflų — svaras ............ ..................
Vilerijoni, šakiri—svaras ........... ą

M. ŽUKAITIS
384 Dean Street, North, 

Spencerport, N, Y.

dieną 
darbo 
pasiū-

Virėjomis dirbo G. Labei
kienė, K. Žemaitienė, A. Use
vičienė, V. Bullienė, S. Pala
pienė, D. Jokubonienė, V. 
Greibienė, L. Bekis, D. Val- 
tiėnė. . Kituose darbuose: J. 
Labeika, J. Stančikas, D. Val
tienė, G. Labeikienė, V. Grei
bienė, E. čereškienė. Maistą 
suvežė J. Evans.

Gedemino Draugystė davė 
veltui svetainę. Ji visuomet 
duoda svetainę veltui paren
gimams spaudai ar 
žmonių reikalams, 
ačiū draugystei už

darbo 
Didelis 
rėmimą 

darbo klasės, o mes visi turi
me remti mūsų geriausią 
draugystę darbu: pagelbėti 
parengimams ir gauti naujų 
narių.
. Viso

mai:
tinių teisių gynimui $40, Vil
niai $10, Liaudies Balsui $10.

širdingiausiai dėkavojame 
visiems aukavusiems, dirbu
siems ir atsilankiusiems į šį 
svarbų mūsų parengimą ir 
paramą mūsų spaudai ir dar
bo žmonių apsigynimui. Nors 
ir daug mūsų draugų jau ne
dirba, kiti dirba pusę laiko, 
šimtais yra paleidžiami dar
bininkai iš fabrikų, ateinančio 
nedarbo bus visi paliesti, bet 
mes vis surandame valandėlę 
ir ištekliaus mūsų reikalus gi
nančiai spaudai paremti, sa
vo teisėms ir kovotojams už 
tas teises ginti.

Kiek galėdami, draugai, 
dirbkime rėmime savo spau
dos, ir Civilėms Teisėms Ginti 
Kongreso. Dirbkime vienin
gai ir draugiškai.

L. Bekešienė.

MŪSŲ MIESTO LIGONIAI
.Juozo ir Elzbietos Shopas 

sūnus Juozas, antrojo karo 
veteranas, turėjo didelę ne
laimę su automobiliumi. Su
laužė jam ranką 4-se vietose 
ir visas 
Randasi

Labai 
nelaimėn 
kino.
pasveikti, o tėvams vėliname 
stipriai pernešti tą*baisų smū
gį.

Pranas Baltakis d£r 
ga, randasi Batavia, 
veteranų ligoninėje. Jis buvo* 
suparalyžiuotas. Dabar jau 
biskį geresnis, gali kalbėti, 
bet dar negali vaikščjoti.

Serga J. Melinis. Girdė
jau, kad esąs ligoninėj^, bet 
nežinau kurioje.

Visiems ligoniams velinatn 
kuo greičiausia pasveikti ir 
dalyvauti <su. mumis. Visų ap
gailestaujame ir vėliname 
gyventi skaūsmus * ir sunku
mus.

Numirė draugė Telksnienė, 
Petro Telksnio žmona. Paliljo 
nuliūdime dukterį M. Mikji- 
Čionienę, 2 sūnus -r- Joną ir 
Petrą, ir 6 anūkus. Apie vc- 
lionę gal kas plačiau parašys: 
Man neteko: būti pagrabe, ne
galėjau sužinoti apie jos gy
venimą. Kai 
šysiu plačiau.

LLD 11 kifopos susirinkime 
13 d. kovo d. S. Janulis įrašė 
1 naują narį. Tai jau d. Ja
nulis šiame vajuje turi 6 nau
jus narius. Dienraščiui Lais
vei 30 metų jubiliejui minėti 
nutarta rengti didelį bankietą, 
sulosiant ir vieno veiksmo 
veikalą. šį didelį ir gražų 
darbą paėmė abi LLD kuopos 
bendrai ir jau ėmėsi už darbo.

- Pirmas posėdis tuo klausi
mu atsibuvo 16 d. kovo ir da
lyvavo šie draugės ir draugai: 
M. šiupenienė, O. Vosilicnė, 
svetainės gaspadinė Novikie- 
nef J. Skliutas, J. Senkus, A. 
Pilkauskas, J. M. Lukas, čia 
likosi nutarta suruošti vieną iš 
šauniausių bankietų, kokis se
niai jau Wore estery j yra bu
vęs. Apart bankieto ir su
losimo, yra užkviesta Nor
wood© Vyroš Choras ir Bosto
no dainininkai S. Paura, R. 
Niaura ir worcesterietis J. 
Sabaliauskas.

Kaip matot, programą ruo
šiame nepaprastą. Maistas 
bus vienas iš geriausių ir į sta
lus svečiams bus atnešta troš
kuli nuraminti gėrimo, ir tas 
viskas kainuos tik $2 ypatai. 
Bet jeigu įvyktų koks progra
mos pakeitimas, tai Laisvėje 
ik* per lietuvių radijo progra
mą bus paskelbta.
y Kovo 24 d., 8 vai. vakare, 
vėl įvyks komisijos susirinki
mas, 29 Endicott St. Čia ti
kimės turėti atsakymą iš mū
sų gerbiamų dainininkų, tada 
pradėsim darbą varyti pilnu 
tempu taip, kad 24 d. balan
džio Laisvės jubiliejų galėtu
mėm turėti pilnoj to žodžio 
prasmėj. Todėl,'visų Massa
chusetts kolonijų keliai 24 d. 
balandžio turi vesti į Worces
ter}, J. M. L.
'11 —------- ;---- —~
Bjuvęs pradėjęs žaliuoti (šv. 

Patrick’© dienos papuošalais) 
kovo 17-tą, sekamą rytą, ko
vo 18-tą, New*- York o mies
tas pasipuošė sniegu.

Kolektyviniuose Ūkiuose 
Graži Ateitis

ŠALČININKAI, 48. XII. 30. 
— šiomis dienomis Šalčinin
kuose įvyko “Naujo gyveni
mo” ir Dzeržinskio vardo ko
lektyvinių ūkių narių ir apy
linkių valstiečių gausus susi
rinkimas. Dienotvarkėje bu
vo svarstomas pirmojo Pvespu- 
blikinio kolektyvinių ūkių 
valstiečių suvažiavimo kreipi
masis. Suvažiavimo dalyviai 
plačiai papasakojo susirinku
siems apie suvažiavimo darbą, 
jame girdėtus respublikos ko
lektyvinių ūkių pirmūnų pasi
sakymus, jų įgytą darbo paty
rimą ir tolimesnius planus.

Kalbėjęs susirinkime suva
žiavimo delegatas, Dzeržins
kio vardo kolektyvinio ūkio 
pirmininkas * % Vinogrodzkis, 
nušvietė artelės nureitąj’į ke
lią per pirmuosius darbo me
tus, papasakojo apie 
pirmūnų gamybinius 
mus.

Kalbėję susirinkime 
važiavimo delegatai 
kolektyvo narius stoti į soci
alistines lenktynes dėl didės-' 
nių laimėjimų kolektyvinėje 
žemėje, kaip tai daro kitų 
skfičių artelių nariai.

Kai bėj usiej i pasižadė j o 
1949 metų sausio pirmoje 
sėje užbaigti veislinės, sėklos 
parengimą ir inventoriaus re
montą. Savo ruožtu prisiėmė 
įsipareigojimus ir artelės gy- 
vulininkai.

Susirinkime dalyvavę vals
tiečiai atidžiai klausė. kolek
tyvo narių pasakojimo apie 
jų "darbą, 'uždarbį ir naujus 
įsipareigojimus? Kalbėjęs iš 
susirinkimo tribūnos Tribonių 
apylinkės valstietis Karaza 
tarė: “Aš jau galutinai įsi
tikinau kad pavieniui dirbant 
jiieko gero neprigyvensi. Štai 
matau, kokius laimėjimus pa
siekė per vienerius metus ar
telės nariai ir kiek jie uždir
bo. Laikas ir mums, visiems 
valstiečiams, susiburti į kolek
tyvus . Tik tada mes sukuy- 
sim sau gražią ateitį.” .T. L

MIESTAS, KURIS NEPAŽY
MĖTAS ŽEMĖLAPYJE

Šešelgio

4 d.—Ar- 
paruošė 

miestelio 
Jis dar neturi ir pa-

atskirų 
laimėj i-

kiti su
ragino

ap-

d ar 
pu-

Paleckis Susitiko su Rinkėjais
VILNIUS, 48. XII. 30.— 

Lietuvos * TSR Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninkas Justas Paleckis susiti
ko su Vilniaus miesto Lenino 
rajono abiejų rihkiminių apy
gardų ’‘rinkėjais. \ I Valstybi
nės Filharmonijos rūmų salę 
susirinko Lenino rajono įmo
nių darbininkai, vidutiniųjų 
mokyklų, dailės instituto, uni
versiteto studentai, dėstytojai, 
rajono valstybinių įstaigų 
tarnautojai. Daugiau kaip 
pusantro tūkstančio ^rajono 
(rinkėjų išklausė PalecKio pra
nešimą “Tarybinis teismas 
liaudies interesų 'sargyboje.” 
Pranešėjas nušvietė tarybinių 
teismų rinkimų principus, di
džiąsias tarybinių žmonių 
teises, kuries sutęikė Stalino 
Konstitucija. Ryškiais pavyz
džiais pranešėjas parodė bur
žuazinių Lietuvos tėistfm ti
krąjį veidą, jų klasinę esmę, 
demaskuodafnas Lietuvą val
džiusios buržuazijos supuvi
mą ir išsigimimą. .Jis sugre
tino buržuazinių kraštų “rin
kimus” su tarybiniais, pabrė
žė tą didžiulį skirtumą tarp 
buržuazinės vadinamosios “de
mokratijos” ir tikrosios — ta
rybinės demokratijos.

Tik demokratiškiausia pa
saulyje mūšų konstitucija su
teikė teisę darbo žmonėms

On call at all times, thousands of 
Red Cross volunteers are ready to 
respond for emergency service as 
varied as human need itself.

-į ......................................................................M-

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

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

Projektą
KURŠĖNAI, vas. 

chitektas šešelgis 
naujo socialistinio 
projektą
vadinimo, jo nesurasi kad ir 
smulkiausiame žemėlapyje — 
šios naujo cemento gamintojų 
gyvenvietes. Bet čia jau aidi 
kirvių dūžiai, pūžia mašinos, 
verda darbas. Mažeikių ap
skrityje, Akmenės ' valsčiuje 
statomas didžiulis cemento fa
brikas, o šalia jo moderniškas 
socialistinis miestelis, kuriame 
gyvens darbininkai, inžinie
riai, tarnautojai.

Kaip atrodys ši nauja gy
venvietė ?

Ją sudarys trys didelės iš
ilginės gatvės, kertamos eilės 
skersinių. Miesto centre bus 
pastatytas didelis klubas, pri
taikytas ir spektakliams, ir 
filmų demonstravimui. Kitų 
stambiausių pastatų tarpe bus 
taip pat viešbutis, valgykla, 
bendrabutis, mokykla, vaikų 
lopšelis, ambulatorija, pirtis 
su mechanine skalbykla, uni
versalinis magazinas. Daugu
mą pastatų sudarys vieno- 
dviejų butų dailūs mūriniai 
kotedžiai šu čerpėmis deng
tais stogais. Miestelis turės 
elektrą, telefono stotį, radijo 
mazgą,' vandentiekį, kanaliza
ciją.

Kelionių po Užsieni įspūdžiai
VILNIUS, vas. 4 d. — Ą. 

Venclova paskutiniaisiais me
tais yra padaręs daug užsie
nio kelionių: jis lankėsi Ber
lyne, Pragoję, Vienoje, daly
vavo pasauliniame kultūros 
veikėjų kongrese, kuris įvyko 
Vroclavo mieste, Lenkijoje.

Dabar rašytojas rengia 
spaudai savo kelionių po už
sienį įspūdžių knygą.

Naujas Kompozitoriaus 
Karoso Kūrinys

KLAIPĖDA, vas. 4 d.— Mu
zikos mokyklos direktorius 
kompozitorius Karosas parašė 
naują kūrinį — koncertą vio
lončelei su. orkestru. Jį atliko 
vietos simfoninis orkestras.

Naujasis kūrinys susilaukė 
didelio pasisekimo klaipėdie
čių tarpe.

I Liaudies Muzikos
Idstrumentų Gamyba

Vilniuje respublikiniai Liau
dies kūrybos namai nutarė 
atidaryti liaudies muzikos in
strumentų dirbtuves. Jose bus 
gaminamos kanklės, skudu
čiai, birbynės ir kiti instru
mentai, kurie bus teikiami 
įmonių, kaimų, mokyklų liau
dies orkestrams.
______ Viį-rAn - /. . ________ 8____________________ •
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Egzaminuojam Akis,:
:: Rašome. Receptus

Darome ir Pritaįkome Akinius ■

Drs, Stenger & Stenger :
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

A ■m

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

' Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgio • 
gražus pasirinkimas.

RES. TEL.
HY. 7-8681

fflinnHimiiiiiRiHiiiiiiiwnmumiinmnmm*

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:

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Spud.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Antr., Kovo 22, 1949



Aplankius Draugą 
Petrą Tarą

Dr. A. Petrikos Referatas
• - ■

Dėkui už Aukas
Brooklyniečiai gerai supran- ! 

ta, ką reiškia reakcijos pasi-1 
kėsinimas Amerikos žmonėms I 
atimti civilines laisves. Todėl 
jie remia tą judėjimą, kuris I 
tas laisves gina.

šiuo tarpu per Levanus au
kojo civilinių teisių, gynimui 
Izidorius ir Veronika Pranai
čiai $5 ir Juozas Banaitis $5. 

. Per C. B. aukojo P. Kunz $5, 
P. Varaška $1, P. Babarskas 
$1, J. Kairys $1, ir pats C. B. 
$10. Draugai Kasmočiai pa
aukojo $1.

Visiems širdingai dėkui už 
aukas. Prašome kitus susi
pratusius, geros valios lietu
vius paremti kovą už civili
nių teisių apgynimą. A. B.

Draugus Paukščius Išleisime 
Gražiai

Apsivedė

Atidarė Geliy Parodą
Pavasarinė gėlių paroda at

sidarė New Yorke pirmadie
nį, Grand Central Palace, 
prie Lexington Avenue ir 46th 
St., New Yorke. Išstatyta 

žoly-

Draugai Paukščiai, kąip ti
krieji paukščiai, visuomet bu
vo lakūs m ū s ų bendrie
siems reikalams, ir draugiški 
(paukščiai, kaip žinia, visuo
met skraido būriais). Pas 
mūsiškius draugiškumas buvo 
visuomeniškas, buvo lyg ir 
prigimtis — jie buvo organi
zuoti, dalyvavo visokių orga- 
hizacijų ir meno veiksmuose.

1 Atitinkamai, brooklyniečiai 
juos išleisime visuomeniškai, 
draugškai. Ir gražiai — su 
daina ir muzika. (Už savai
tės kitos jie išvyks Philadel- 
phijon.)

Anastazijos ir Vinco Paukš
čių išleistuvių programoje da
lyvaus :

Amelia Jeskeviciūtė-Young, 
sopranas, a k o m p a nuojama 
Prano Balevičiaus.

Anelytė Ventionė ii- Helen 
Feiferienė, duetas, akompa
nuojamos

Pranas 
skambins 
zicijas.

Florence K a z a k o v ičiūtė 
gros armonika.

Greta grožės bus ir vaišių— 
geri pietūs pi'etų laiku, 1 va
landą dieną, tad bus įvalias 
laiko ir pasimatymams, pokal
biams, nereikės po programos 
stvertis už kepurės -ir risčia 
vytis traukinį. Įžanga nemo
kama ir pietūs be tikieto — 
jūs patys nustatote jiems 
na.

Visa tai įvyks jau šį 
madienį, kovo 27-tą, 1 
gražiojoje Liberty 
joje, Atlantic Avė. 
St., Richmond Hill, N. Y.

duetas, 
Roberto Feiferio.
Bale vičius-Bal wood

savo ir kitų kompo-

Kovo 12 dieną sukūrė naują 
šeimos židinį Petras Velykis 
su Helen Rinkevičiūte. Ves
tuvių pokilis Įvyko jaunosios 
namuose, dalyvaujant jaunų
jų 'giminėms bei artimiesiems 
draugams.

Petras ir Helen yra gerai 
žinomi brooklynieęiai, abu 
buvę veiklūs Aido Choro na
riai. Dabartiniu laiku dėl su
sidėjusių aplinkybių jie cho
re nedalyvavo, nes Petras turi 
biznį .Waterbury, Conn., tai 

,ten dar laikinai’ gyvena, 
tų malonu matyti ir vėl 
chore dainuojant.

I j i n k i u j a u n a v c d ž i a m s
geriausios laimūs ir pasiseki- 

jų bendrame šeimyninia- 
gyvenime.

N. Nagulevičiūtė.

Draugas P. Taras randasi 
Wyckoff Heights ligoninėje. 
Po operacijos jaučiasi neblo
gai ir mano, kad viskas bus 
gerai, už kokios savaites ga
lės grįžti namo. Linkiu d. 
Tarui kuo greičiausia pasveik-

Lankyti galima kas dieną 
tarp 2-3. vai. po pietų ir tarp 
7-8 vakaro. Privažiuoti ge
riausia 14th St.-Canarsie lini
ja, išlipant ant DeKalb Ave. 
Už pusės bloko nuo stoties 
randasi ligonmė.

G. Wareson.

kai-

sek- 
val., 

Auditori- 
ir 110th

Bū- 
abu

kuo

m o 
me

Išsigelbėjo iš Gaisro

Šeima Auto Nelaimėje
ant Van

Belt
vienos šei-

tūkstančiai įvairių rūšių 
nu.

Brook lyno Botanikos
žas išstatė parodoje

Iš Juozapiniy Bankieto
Dar- 
apie 

tūkstantį smulkių augmenėlių, 
taikomų teikti įvairumo ten, 
kur stoka vietos, leistų turėti 
tik vieną ar kėletą didesnių 
augmenų. Rinkinys daugiau- 

*' ,.sia taikomas atkrantėms ar 
dirbtiniams “rock garden.” 

Parodoje takeliai ir augan- 
čiajai želmenijai pagrindas 
padaryti iš tikros žolės. Su 
užauginta žole veja atvežta ir 
išdėta ant specialiai tam pa
darytų medinių platformų, 
padėtų ant grindų..

Šiemetinėje parodoje pa
dvigubintas kiekis orchid’ų. 

. Yra naujai išvystytų rožių, 
tulpių ir kitokių; rinkiniais 

I užimti keli aukštai. Viename 
i išstatyti rinkiniai nuskintų gė- 

. lių, kurioms prizus skirs pa
gal jų suderinimo naujoviš
kumą ar grožę. Dalyvauja 
apie 300 privatiškų daržinin
kų ir apie 200 prekybininkų. 

Paroda tęsis šią visą savai
tę nuo 10:30 rytais iki 10:30 
vakaro. Užsidarys šeštadienio 
vakaro 9 vai.

■fc

Sušaudė Paminklų 
Pardavinėtoją

metų,

vakarą.
kad gal
Esą žen- 

jį vaikėsi

Benjamin Klein, 57 
paminklų pardavinėtojų - ga
mintojų firmos salesmanas, 
atrastas sušaudytas tarp pa
minklų šeštadienio

Policija spėja, 
, kerštinčių darbas, 

klų, kad kas nors
tarpe paminklų iki sušaudė. 
Arba gal jis užpuoliką paži
nęs. Menama, kad prie jo 
prisitaikė jam atėjus šapon 
iržgesyti* elektriškas garsini
mu šviesas.

Šapa randasi 245 E.
ton St., New Yorke.

IIous-

pra-Pavasaris 
sidėjo su 28 
ratūros, 11 
normai iškos 
nai. 
nė. šilčiausia . 20-ta buvo 
80.4 laipsnių, 1915 metais, o 
šalčiausia^—8.6 laipsniai, 1885 
metais.

New Yorke 
laipsniais tempe- 
laipsnių ' žemiau 
kovo 20-tai die--

Tačiau nebuvo rekordi- 
Šilčiausia . 20-ta

New York o Valstijos Seime
lio žemesnysis butas nubalsa
vo reikalauti panaujintų egza
minų tiems motoristams, ku
riems bėgiu 18-koš mėnesių 

. pasitaikytų trys auto nelai
mės.

Du 14 ir 15 metų jaunuoliai 
Brooklyne sulaikyti pataisoms 
po ištyrimo, jog jie buvo na- 
riais tos gaujos, kuri nušovė 
15 metų jaunuolį Stanley Fox. 
-Kratoje pas juos rado, peilių, 
revolverių, kulkų.

Kovo 19 d. įvyko Lietuvių 
Amerikos Piliečiui Kliubo pa
talpoje šaunus bankietas. 
Kaip paprastai, kas metais 
kliubo gaspadorius Juozas 
Zakarauskas mini savo var
duves. Pasikviesdamas dau
giau Juozų surengia tokį šu- 
rum burn m, kuris atneša k liu
kui naudos.

Vakaro’ programos vedėju 
buvo senas veikėjas kliubietis, 
irgi Juozas, Draugelis. Buvo 
iššaukta kalbėti daugelis vy
rų ir moterų, bet aš čia jų ne
įvardysiu nenorėdamas užimti 
laikraštyje daug vietos, ka
dangi mūsų laikraštyje vieta 
yra brangi, nereikia veltui 
eikvoti. Vienu žodžiu pasa
kysiu — visi sveikino Juoza
pus velydami visiems sulauk
ti kitų metų ir progos.vėl kar-

tu pabaliavoti minėtoje patal
poje.

i
Publikos buvo pusėtinai 

daug ir visi buvo užganėdin
ti valgiais ir gėrimais.

Gaspadorius Juozas Zaka
rauskas darbavosi iš peties 
publiką patenkinti. Taipgi 
jam teko pusėtinai prakaito 
išlieti platinant tikietus tokia
me nedarbe. šiandieną rei
kia paprakaituoti iki Įkalbi 
asmeniui nusipirkti 1 
nes dabartiniais laikais darbi- ’ 
ninkams doleris yra didelis,! 
kaip automobilio ratas.

Pagal dabartinius laikus, 
reikia pasakyti, juozapinės 
kliubiečiams gana gerai pa
vyko, abidvi svetainės ii- bar- 
rūmis buvo užpildyti publi
kos. J. Stakvilevičius.

Mrs. Barrett išsaugojo savo 
tris mažus kūdikius juos nu
mesdama iš trečio aukšto į 
gaisragesių užtiestą jiems su
gaudyti tinklą. Jos padrąsin
tas vyriausias 6 metų sūne
lis nušoko pats, pirmiausia, o 
numėčiusi po vieną mažuosius 
ji ir pati nušoko.

Visa šeima išėjo iš nelai
mės sveiki, tik biskį apsibrai-

Auto nelaimėje 
Wyck Overpass 
Parkway, Jamaica, 
mos 5 asmenys tapo sužeisti, 
trys iš jų pavojingai. Loren
zo Sciancaleporės auto suda
vęs pirm jų važiuojančion 
mašinon, pasukęs į šalį ir pa
taikęs dar į vieną, paskui nu
šoko nuo kelio ir atsidūrė 
duobėje. Vairuotojas nuken
tėjo mažiausia už visus.

ties

New Yorke ir priemiesčiuo
se -uždarytos ir pikietuojamos 
visos 66 Railway Express A- 
gentūros stotys. Reikalauja 
40 valandų, 5 dienų savaites 
ir po 25 centus mokesties 
priedo.

Barrettai gyveno 997 Blake 
Ave., East New Yorke.

Pašalpos Reikalingų
Lieta,, Skaičius Daugėja

REIKALAVIMAI
Reikalingas presoris, Cleaning store, 

dirbti vakarais. Geras užmokestis. 
Kreipkitės: 87-12 , 87th St., Wood
haven, N. Y. Arba paskambinkite: 
VI. 9-2273. (67-69)

Delegacijos Vyksta j 
Albany Kas Dieną

nuo evikcijų, neleisti pakelti 
rend as.

Rendų kontrolei reikalauti 
Įvyko masinė konferencija 
praėjusį sekmadienį,' unijų 
centre, 13 Astor Place, New 
Yorke. Joje dalyvavo 250 
susiedijos organizacijų, atsto
vai! j ančių ren d a u n i n k 11 s.

Konferencija n u s p r e ndė 
siųsti delegaciją į Albany 21- 
mą, į Washingtona 22-rą, ir 
suruošti demonstraciją prie 
City Hali 24-tą kovo.

Today’s Pattern
Kalvarijos kapinėse 

duobes katalikai 
buvo vadinami 
už reikalavimą 

darbo valandas 
40, tad nesunku

“Dabai- arba niekad,” sako 
Amerikos Darbo Partija, Civi- 
lėms Teisėms Ginti Kongre
sas, rendauninkų tarybos, ir 
kitos darbininkų reikalus gi
nančios organizacijos — da
bar laikas veikti už išsaugoji
mą demokratinių teisių, tai
kos namu. 

f *

Nuo šios savaitės veiksmų 
priklauso daug, gal net svei
kata ir gyvybė mūsų ^šeimos, 
nes šią savaitę New York o 
Valstijos Seimelis — senato
riai ir assemblymanai — iš
spręs daug svarbių klausimų, 
tarpe tų:

McMullen bilių, kuris neda- 
leistų prie valstijos valdinių 
darbų ’ komunistu. O kadan
gi net 
kasantieji
darbininkai 
komunistais 
sutrumpinti 
nuo 48 iki
suprasti, kaip toli tas bjau
rus bilius siektų. 

9

Scanlan bilius neleistų ko
munistų partijos ant baloto.

Mauhs biliai — vienas ne
legalizuotų komunistu partiją, 
o kitas persekiotų mokytojus, 
kuriuos generalis prokuroras 
įtartu neištikimais.

’ Feinberg-Board of Regents 
bilius įvestu ausinę visam 
švietimo departmentui. Ir ne
laimė tam, kas neįtiktų ku
riam nors' viršininkui.

Reikalaujami Biliai
Prieš virš padubtus darbo 

žmonės kovoja, prieš juos 
protestuoja. Bet yra tokių 
dalykų, kurių reikalauti siun
čiamos į Albany delegacijos.

Tarpe 
ginimas 
toriaus 
įstatymą

reikalavimu yra 'ra- 
seimelio ir guberna- 
pagaminti - priimti 
apsaugoti benamius

9249
SIZES 34-50

Suknelės forma 9249 gaunama
34 iki 50 dydžio*

Miestavojo labdarybės
Hilli- 
praė- 
buvo 

šeimos, 
vienu

dė
partmento viršininkas 
ard raportavo, kad 
jusį menesį mieste 
141,462 šelpiamos 
Reikalingų pašalpos
menesiu prisidėjo 1,740.

Prieauglis' ne pirmas, 
trečias mėnuo iš eilės padau
gėjo skaičius šelpiamųjų.

jau

Brooklynietė Akių ir Ausų 
ligoninė atsišaukė į visuome
nę prašydama paramos išsi
laikymui. Skelbiasi teikianti 
pagalbą biednuomenės žvai
riems vaikams nemokamai.MATTHEW A. BŪTUS 

(BUYAUSKAS) 
♦ 
□

Laidotuvių Direktorius

□ □ □

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket, 2-S172

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

^el. EVergreen 7-6868

Valandos: į 1— 8 vakare
Penktadieniais uždaryta

DRABUŽIAI JtlSU GIMINftM 
IR DRAUGAM LIETUVOJE 

Vyrams Overcoats ir Siūtai 
Moterims Siūtai vir Clothcoats 

Su Kailiniukais
Originališkos Kainos iki $100.
Dabar Tiktai $5 - $10 - $15.

KASKJEL’S, 9 Columbus Av., N.Y.C. 
Arti 60th St.

1 Block West of Broadway
“New Yorko Didžioji PawnSapi”

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS r 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

JOSEPH BALTAKIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
’ I ’

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHVĘFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

Praėjusį sekmadieni Liberty 
Auditorijoje Dr. A. Petriką 
skaitė referatą apie poetą An- 
t an ą Stra z d ą-Stra z d e 1 j. M i - 
tingą rengė LMS’ HI-čioji Ap
skritis.

Prelegentas pateikė įdomių 
davinių-- apie tą “stebėtiną” 
kunigą, mirusį prieš 116-ką 
metų, kuris rašė lietuvišką po
eziją ,buvo artimas liaudies 
draugas ir dėl to katalikų 
dvasiški jos paneigtas, o dva
siški jos vyriausybės — perse
kiotas,.

Dr. A. Petriką pateikė kai 
kurių anekdotų iš Strazdelio 
gyvenimo, taipgi trumpai api
būdino jo kūrybą. Ne vienas 
iš klausytojų pirmą kartą iš
girdo apie tokį lietuvį kunigą-, 
kuriam rūpėjo liaudies, bied- 
nuomenės reikalai ir kuriuos 
jis gynė.

Prelegentas priminė, jog 
Šiandien Tarybų Lietuvoje A.

Strazdas - Strazdelis yra di
džiai gerbiamas ir jo darbai 
labai vertinami. Vilniaus mu
ziejuje yra specialis skyrius, 
paaukotas A* Strazdo - Straz
delio gyvenimui ir darbams 
pavaizduoti.

Be referato, buvo ir dainų : 
dainavo Amilija Jeskevičiįtė- 
Young, taipgi Suzana Kazo- 
kytė. Pianu palydėjo Frank 
Balevičius ir Bronė Šalinaitė- 
Sukackienė.

Pirmininkavo Vincas Bovi
nas. N.

Morris D. Reiss, buvęs 
Manhattan a s s e m b lymanu, 
taipgi prokuroro padėjėju, 
rastas miręs ant stogo trijų 
aukštų pastato,. esančio dali
mi Pierrepont viešbučio, Broo
klyne. Jis nušokęs ar nukri
tęs iš 8-to aukšto, kur jis gy' 
veno.

JOHN YUSKA

107-13 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill 18, L. L, N. Y.

Mes laikome didžiausios batų išdirbystės SUNDIAL SHOE 
COMPANY, tikrai skūrinius batus dėl kiekvieno nario šei
mynoj, ir parduodame su mažu Uždarbiu. Taigi pas mus 
pirkdami, niekad neapsigausit.

Krautuvė tik 3 blokai nuo BMT Hlth Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome-užeiti.

Pasinaudokite gera proga įsigijimui 
labai reikalingų daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators 
Washing Machines - Electric Appliances 

Gas & Combination Ranges
TT A I? TIT 895-897 BroadwayILAIiUl TAJ. Brooklyn 6, N. Y.

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

EVergreen 8-2439-2240
_______________________ ’________t______________________________________________ '________

TT>WQ DAR 411 grand street AjIJII O D All BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

*. Peter Kapiskds

I

Peter 1 
KAPISKAS | 

BAR & GRILL i
Degtines, Vynai ir Alus J 

RHEINGOLD
BEER & ALES I

* I
32 Ten Eyck St. i

Tel. EVergreen 4-8174 ’■ j

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA lietuvių restauracija brooklyne

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra dideliu pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Antr., Kovo 22, 1949




