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Visi korespondentai teigia, 
kad prezidentas Trumanas 
visiškai nenusiminęs dėl fili- 
busterią laimėjimo Senate, iš 
visko matyt, kad jis savo pra
laimėjimu net pilnai paten
kintas. Kurie dabar filibus- 
terius kritikuoja, prezidentas 
kritikuoja juos. Sako: Jie 
nori mane sukiršinti prieš Se
natą.

Dalykas ..aiškus: Preziden
tas nenorėjo; kad-jo civ^iniu 
teisiu programa būtu priimta. 
Jam lengviau ant širdies, kad 
jinai tąpo pakišta po stalu.

Civiliniu teisių programa 
buvo meškerė gaudymui bal
sų.
• Nepamirškime, kad Senate 
dvylika Trumano šalininkų 
balsavo išvien su filibusteriais 
ir republikonais.

Grigaitis prašo, kad Ameri
ka ir Anglija nesusidėtų su 
gen. Franco. Ir tai ne dėl 
kokių ten aukštų idėjų arba 
principų, bet grynai tik todėl, 
kad “nusivylusi demokratijo
mis, Ispanijos liaudis virstų 
palankia dirva komunizmo 
propagandai.“ (N., kovo 18

šita baimė tą žmogų paly
dės į pačius kapus.

★ ★ ★
Beveik ištisu du tūkstančiu 

metų turėjome laukti, kol ti
krai sužinojome, kaip tai bu
vo, kad velnias laimėjo prieš 
Dievą, šią misteriją labai 
gražiai mums išvirozija kun.

Pasirodo, ' 
nusprendė

o ne
(Draugas, kovo' 19

K. A. Matulaitis. • 
kad žmogus pats 
geriau klausyti velnib, 
Dievo.

Visgi 
žmogų, 
vadovą

keista: Dievas sutvėrė, 
bet žmogus sau 

pasirinko velnią!
u z

Sužinome? kad kovo 27 d. 
visose lietuvių bažnyčiose bus 
didelės rinkliavos. Visos mū
sų parapijonų sukrautos au
kos eis tiesiai j vyskupų ki
šenę.

Mat, vyskupai turi savo fon
dą. Kiek kasmet suplaukia 
aukų ir kur tos aukos išplau
kia, jokių atskaitų niekas, 
apart vyskupų, nežino ir ne
mato. ★ ★ ★

Apie Šiaurinio Atlanto Sau
gumo Paktą yra daug kalba-

Labai svarbus klauei-

>iame Pakte įskaito 
ramybę ir gerą valią

ma. 
m as.

Kas 
taiką,
geros valios žmonėms, tas tu
rėtų rimtai susirūpinti savo 
proto padėtimi, šio Pakto ne- 
pagimdė taikos troškimas. Jis 
gimė isterijoje. Jo pasirody
mas pasunkino tarptautinę pa
dėtį. Jo dėsniai yra paskel
bimas karo šalims, kurios jau 
atsisveikino arba nori atsisvei
kinti su kapitalizmu.

Tai bus pelnų Amerikos 
amunicijos, ir karo pabūklų 
gamintojams! Tik vienai Eu
ropai tik vienais trumpais me
teliais mūsų karo fabrikai tu
rės suteikti ginklų už daugiau 
kaip du bilijonu dolerių!

Kanados valdžia bėdavoja, 
kad jos armijoje esą privisę 
komunistų.

Tų komunistų gajumas ir 
landumas nesvietiškas: Kur 
tik sutiksi žmogų, ten rasi ir 
komunistų!

Betgi kitaip nė būti negali. 
Komunistai yra tie patys žmo
nės. Nuo jų atsikratyti dar 
niekas nepajėgė ir kaip at
rodo, nebepajėgs.

Anglija skiria keturis ‘ mili
jonus . doleriu užlaikymui 
Transjordano Legijono. An
glai iš Amerikos piliečių ki
šenių dolerius krausto ir jais 
ginkluoja arabus.

FRANCUOS KOMUNISTAI Iš Komunistų Teismo 
STIPRIAI PASIRODĖ ! Eugene Dennis Sako, Tai Tik Išmistas, būk Komunistai
APSKRIČIŲ RINKIMUOSE Šaukia Jėga ir Prievarta Sunaikint Amerikos Valdžią

United Press Sako, Komunistai Gavo Daugiau Balsy, negu 
Kuri Kita Partija; bet Mažiau Atstovy kaip de Gaulle

Paryžius. — Amerikinė 
žinių agentūra United Press 
pranešė, jog apskričių-pro- 
vincijų rinkimuose Franci- 
joj pereitą sekmadienį ko
munistų kandidatai gavo 
1,689,764 balsus, tai yra, 
daugiau, negu bet kuri ki
ta pavienė partija. Sekami 
po komunistų, generolo de 
Gaulle šalininkai surinkę 
sau 1,674,300 balsų.

Komunistai ’ balsų skai
čium toli viršijo paskiras 
socialistų, klerikalų-respub- 
likiečių ir vadinamų “radi
kalų” partijas. Tačiau vei
kia toks keistas atstovų pa-

skirstymas, kad komunistai 
turės tiktai 17 vietų aps
kričių tarybose, o de GauL 
le’o šalininkai 170 vietų. '

Klerikalai, socialistai ir 
radikalai, esamosios prem
jero Henrio Queuilie’s val
džios rėmėjai, per visus ga
vo 2,812,578 balsus, bet 
jiem tenka 327 vietos aps
kričių tarybose, kaip skai
čiuoja United Press.

(Associated Press teikia, 
kad de Gaplle kandidatai 
gavę apie ,140,000 balsų 
daugiau, negu komunistai.) 
z Ateinantį sekmadienį bus 
papildomieji rinkimai.

Sovietų Spauda Kaltina Suomiją 
Už Taikos Sutarties Laužymą

Maskva. — Dienraštis 
Leningrado“ Pravda kaltino 
Suomiją (Finliandiją), kad 
ji laužo taikos sutartį su 
Sovietų Sąjunga. ‘ Pravda 
sako, jog suomių7 socialde
mokrato premjero Karlo 
Fagerholmo valdžia leidžia 
Sovietų priešams krautis 
ginklus į slaptus sandėlius 
ir muštruotis keršto karui 
prieš Sovietų Sąjungą. ’

Leningrado Pravda tvir
tina,' kad Suomijos reakci
ninkus įkvepia anglų-ame- 
rikonų imperialistai, kurie 
planuoja įtraukti Suomiją 
į šiaurės Europos karinį 
bloką prieš Sovietus.

Pravda primena, jog tik
tai sovietinė spalių (1917 
m.) revoliucija suteikė Su
omijai 1 nepriklausomybę. 
Pirmiau carinė Rusijos 
valdžia viešpatavo Suomi
joj.

Pravda nurodo, kaip So
vietų Sąjunga sumažino 
karinius atpildus iš Suomi
jos ir davė jai ūkinių-pre- 
kinių lengvatų. Kartu 
Pravda įspėja:

— Suomijos savarankiš
kumo sustiprinimas bus ga
limas tiktai,' jeigu ji vyk
dys demokratinę politiką 
namie ir laikysis draugiš
kumo su Sovietų Sąjunga.

Užgirta Amerikonų 
Paskola Frankui

Washington. — Amerikos 
valstybės departmęntas pa
reiškė:

—Amerikiniams bankams 
ir biznio ' organizacijoms 
yra suteikta pilna laisvė 
duoti paskolas Ispanijai.

• Pranešama, jog didysis 
Chase National
New Yorke skolina fašisti
nei Franko valdžiai 25 
lionus dolerių.

Marshallo Planas 
Didina Bedarbių 
Skaičių Belgijoj

Ma-

Bankas

Tęsėjas Medina. Giria 
Early Browderj

mi-

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Medina 
byloje prieš 11 komunistų 
gyrė Earlą Browderj, se
niau buvusį komunistų va
dą, nes Browderis skelbė 
įvairių “klasių vienybę ir 
bendradarbiavimą, statyda
mas socializmo steigimą 
tiktai antron vieton,” kaip 
sakė Medina.

Browderiui vadovaujant, 
buvo panaikinta Komunistų 
Partija ir įsteigta Politinė 
(apšvietinė) Komunistų 
Sąjunga.

Bet komunistų suvažiavi
mas 1945 m. vasarą atkūrė 
Komunistų 
ir teisiami 
tijos vadai.

Brussels, Belgija. — 
žiukėje Belgijoje dabar yra 
261,000 bedarbių, ir nedar
bas visuomet spaus 
belgus, jei' Belgija ne
suras naujų rinkų savo 
dirbiniams ' parduoti namie 
ar užsienyje, — rašo New 
Yorko Times koresponden
tas Michael L. Hoffman.

Komunistai kaltina Mar
shallo planą už didėjantį 
nėdarbą Belgijoj. Jie nuro
do, kad Amerika grūda sa
vo dirbinius į Belgiją, o iš 
antros pusės, tas planas 
griežtai suvaržo Belgijos 
prekybą su Sovietų Sąjun
ga ir kitais rytinės Euro
pos kraštais.

Partiją. Už tai 
dabartiniai par-

Naujas Kinijos Kabinetas 
Renkąs Taikos Delegatus

Nanking, Kinija. - Nau
jasis tautininkų premjeras 
gen. Ho Ying-čin paskyrė 
užsienio reikalų ministru 
Fu Ping-čangą, ligšiolinį 
Kinijos ambasadorių -Mas
kvai.

Tautininkų kabinetas da
bar renka atstovus dery
boms dėl santaikos su kinų 
komunistais - liaudininkais.

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Haroldas 
Medina pirmadienį atmetė 
vienuolikos kaltinamų ko
munistų vadų reikalavimą 
panaikinti kaltinimus arba 
atidėti teismą 90 di<?nų.

Komunistų'advokatai nu
rodė, jog šiuo tarpu neapy
kantos isterija taip sukurs
tyta prieš komunistus, 
teismas dabar negali 
teisingas.

KALTINIMAI
Po tų reikalavimų atme

timo, teisėjas Medina per
skaitė Smitho įstatymą, pa
gal kurį komunistai ‘kalti
nami, kad jie organizavo 
Komunistų Partiją, o ši 
partija, girdi, esąs “suokal
bis mokyti ir skelbti, kad 
reikią nuversti ir sunaikin
ti Jungtinių Valstijų val
džią jėga ir prievarta.”

Valdžios prokuroras John 
F. X. McGohey, po teisėjo 
pareiškimo, - ėmė skaityti 
savo prakalbą džiūrei. Nuo
bodžiai ją skaitydamas per 
70 minučių, McGohey tvir
tino, kad pateiksiąs įrody
mus, kad komunistai suor
ganizavo savo partiją, kad 
per ją “mokytų ir skelbtų, 
,būk reikią nuversti Jungti
nių Valstijų valdžią jėgos 
ir prievartos veiksmais.”
DENNISO ATSAKYMAS

Vienas teisiamųjų, Eu
gene Dennis, Komunistų 
Partijos sekretorius, 
kydamas tokiems 
mams, užreiškė, kad “jėgos 
ir prievartos” primetimas 
komunistams yra tik išmis- 
las. Dennis asmeniškai gi
nasi, kaip pats savo advoka
tas.

Teisėjas Medina kartoti
nai pertraukinejo -Denniso 
kalbą.

Dennis, tarp kitko, pa
reiškė :

— Viskas, ką šie komu
nistų partijos vadai darė, 
išplaukia iš marksizmo-leni
nizmo mokymų, iš moksli
nio socializmo dėsnių.

Mes parodysime Karolio 
Markso Nusirašinėjimus su 
prezidentu Abrahamu Lin- 
colnu . ir įrodysime, kaip 
Marksas patarnavo Jungti
nėms Valstijoms, organi
zuodamas Anglijos darbi
ninkus, kad' remtų jas pilie
tiniame kare (prieš vergiš
kas pietines valstijas).

Mes įrodysime, jog Mark
sas vadino Abrahamo Lin- 
colno vadovaujamą Jungti
nių Valstijų valdžią vie
nintele tikrai liaudiška val
džia pasaulyje tais laikais.

Mes įrodysime, kaip pirm 
šimto metų Marksas ir En
gelsas paskelbė dėsnį, jog 
žmogus gali atrasti moksli
nį išaiškinimą karams, 
Skurdui, ūkinėms depresi
joms, tautinei neapykantai 
ir organizuotai jėgai ir 
prievartai. , ,

Mes įrodysime, jog Mark
sas ir Engelsas taipgi pa
reiškė, jog kai vyrai ir mo
terys pilnai. supras, ' kaip

kad 
būti

atsa- 
įtari-
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AMERIKA STABDO DAUG 
DELEGATŲ Į KULTŪROS- 
TAIKOS KONFERENCIJA

visose

į rody- 
Romu

veikia žmonių visuomenė, 
tai pagerins sau gyvenimą.

Mes parodysime, kad tie 
mokslinio socializmo kūrė
jai sakė, jog šį istorinį už
davinį atliks darbininkų 
klasė ’— klasė, kuriai lem
ta tapti viešpataujančiąja 
klase visuose kraštuose ir 
socializmo statėja 
šalyse.

Mes kaltinamieji 
sime, kad Amerikos
nistų Partija per 30 metų 
mokė, jog 60,000,000 Ame
rikos darbininkų ir 30,000,- 
000 farmerių ir'jų šeimų 
galėtų geriau tvarkyti šią 
šalį ir didžias gamybines 
jos jėgas, negu 50 Wall 
Stryto šeimų ir 250 viešpa
taujančiųjų korporacijų.

Mes mokėme, jog Ameri
kos darbininkai sąjungoje 
su dauguma negrų ir dir
bančių farmerių ir progre
syvių iš visų klasių turėtų 
kada nors pamatiniai pa
keisti ir pakeis esamas vi
suomenines sąlygas.

Džiūrė žino ir mes komu
nistai įrodysime, jog žmo
nijos istorijoje tokia gili vi
suomeninė atmaina dažnai 
įvykdavo kartu su jėgos ir 
.prievartos veiksmais.

Bet mes pateiksime įro
dymus,' jog Marksas ir Le
ninas nešaukė jėgą ir prie
vartą naudoti, bet mokė, 
kad jėgos vartojimas paky
la tuomet, kai reakcinės 
mažumos grupės, atstovau
damos galingus privačius 
interesus, mėgina sustab
dyti socialės pažangos mar- 
šavimą pirmyn.

Mes, pavyzdžiui, parody
sime, jog taip atsitiko ir 
mūsų šalyje 1776 m. (kare 
prieš Angliją) ir 1861 m. 
(pilietiniame kare). x

Mes taipgi pristatysime 
Komunistų Partijos Konsti
tuciją, užgirtą 1945 m. su
važiavime. Tad džiūrė pati 
galės pamatyti, jog mūsų 
partija skelbia, kad priva
lome organizuot ir šviest 
darbininkų klasę, .ir pareiš
kia, jog socializpias turėtų 
būti įkurtas — ne jėga ir 
prievarta, bet per laisvą 
Amerikos žmonių daugu
mos pasirinkimą.

Mes taip pat parodysime, 
jog visuomet mokėme, kad 
kapitalizmas Amerikoje ne
gali būti panaikintas “per 
sąmokslus, suokalbius ir 
kambarinių revoliucijų 
avantiūras.”

George W. Crockett, vie
nas apsigynimo advokatų 
pareiškė:

— Čia nėra teisiami fak
tai, čia nėra teisiami žmo
nės. Čia teisiamos idėjos.

Washington. — Kongras- 
manai pradėjo svarstyti bi- 
lių /dėl $90 mėnesinių pen
sijų veteranams, sulaukian
tiems 65 mėtų amžiaus.

1 Washington. — Senato 
komitetas užgiriančiai svar
sto siūlymą pakelti f rendas 
bent 10 nuošimčių.

' ; '»•

Amerikos Valdžia Sulaužė Savo Žodį, Atšaukdama Vizas 
Anglams, Prancūzams ir Įvairių Kity Saliu Delegatams

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas at
šaukė duotas vizas-leidi- 
mus Anglijos ir Francijos 
delegatams atvykti į Kultū- 
rinę-Mokslinę Konferenciją 
dėl Pasaulinės Taikos.

Ta konferencija ateinantį 
šeštadienį prasidės atviru 
masiniu susirinkimu Car
negie Hall salėje, New Yor
ke, 10 valandą dieną.

Šeštadienį popiet ir sek
madienį konferencija posė
džiaus Waldorf Astoria 
viešbutyje, - New Yorke, ir 
užsibaigs didžiu masiniu 
susirinkimu Madison Sq.

Per Mėnesį Bedarbiai 
Padaugėjo 250,000

------------------ 7-

Washipgton. — Valdžios 
darbinių statistikų direkto
rius Ewan Clague sakė 
laikraštininkams, jog per 
mėnesį nuo vasario vidurio 
iki kovo vidurio, bedarbių

Gardene sekmadienio vaka
re.

Valstybės departmentas 
i praeitą savaitę paskelbė, 
į jog duos vizas septyniems 
'delegatams iš Sovietų Są
jungos, dviem iš Rumuni
jos, penkiem iš Čechoslova- 
kijos, keturiem iš Lenkijos 
ir penkiem iš. Jugoslavijos.

Tada • valstybės depart
mentas kartu smerkė šią 
tarptautinę mokslininkų,. 
dailininkų ir rašytojų kon
ferenciją; vadino ją “ko
munistinės propagandos” 
sueiga. Tačiaus, girdi, 
Amerikos valdžia taip ger
bia žodžio laisvę, kad duo
da praleidimus į šią konfe
renciją kitų kraštų pasiun
tiniams, kurių nuomonėmis * • 
Amerika . priešinga, kaip' • 
sakė valstybės departmen
tas praeitą savaitę.

Dabar gi Washingtono 
valdžia sulaužė pasižadėji
mą, panaikindama vizas ne* 
tik anglam ir francūzam, „_

ir, tur ’'-ČVskaičius Jungtinėse Vaistu Erazj]įjos ;
tur pūt, ^padidėjo 5^^ Italijos delegatams.jose, “

250 tūkstančių.” Taigi da-i 
bar būsią apie pusketvirto 
miliono bedarbiu, v

Bet darbo unijų centrai 
gi atranda, kad valdžia bent 
pusantro miliono nukalba 
nuo tikrojo bedarbių skai
čiaus.

Kongresmanai Užtikri
na Privačias Paskolas 
Vakarų Europai

Washington. — Koųgres- 
manų komitetas užsieni
niais reikalais nutarė, kad 
valdžia užtikrintų privačias 
amerikonų paskolas ir kapi
talo įdėjimus vakarinės Eu
ropos kraštuose.

Tas komitetas, užgirda- 
mas $5,580,000,000 pašal
pų vakarinei Europai, pa
gal Marshallo planą, skiria 
300 milionų dolerių kaipo 
užtikrinimą privačiams a- 
merikonų kapitalo įvesdini
mams tenai.. Šiais pinigais 
Amerikos valdžia atlygintų 
saviems kapitalistams, jei
gu jų turtas vakarinėje Eu
ropoje būtų “užgrobtas ar
ba sunaikintas per maištus, 
revoliuciją ar karą.”

Angly Valdžia Uždraudė 
Demonstruot Gatvėse

London. — Anglijos 
džia trims mėnesiams 
gynė visas politines demon
stracijas - eisenas gatvėse 
dėl 'to, jog komunistai mė
gino sulaikyt juodmarški- 
nių fašistų demonstraciją 
ir įvyko smarkus susidūri
mas.

Policija atakavo tiktai 
komunistus ir areštavo 35. 
Teismas nubaudė 10 komu-

vai- 
už-

A:

Iš Francūzijos būtų at
vykę katalikų ^kunigas, pro

cesorius Jean Boulier; poe
tas Paul Eluard ir Eugenie ■; 
Cotton, pirmininkė Tarp
tautinės Demokratinių Mo
terų Sąjungos. Dabar už
kirstas kelias jų dalyvavo 
mui rhinimoje konferenci
joje. \

Įžiūrima, kad nebus įlei
sti ir delegatai iš įvairių 
Lotyniškos Amerikos kraš
tu.

Prof. Harlow Shapley, 
Harvardo Universiteto As
tronomijos Observatorijos 
direktorius, atsišaukė į val
stybės sekretorių Deaną 
Achesoną, kad pakeistų 
sprendimą, uždraudžiantį 
vizas delegatams į konfe
renciją. Profesorius Shap- 
ley yra pirmininkas komisi
jos, kuri šaukia Kultūrinę- 
Mokslinę Konferenciją Pa
saulinei Taikai išlaikyti.

Tuo tarpu tegalioja vizos 
tiktai 23 delegatam iš So
vietų Sąjungos ir keturių 
jos gerųjų kaimynų ir vie
nam iš vakarinės Afrikos.

Tarp sovietinių delegatų' 
yra pasauliniai išgarsėjęs 

i muzikos kompozitorius Dmi- 
trius $ostakovičius,’ žymu
sis novelistas Aleksandras 
Fadejevaš ir mokslinis ra

šytojas Ivanas Rožanskis.

Washington. — Darbietis 
kongresmanas V. Marcan- 
tonio ragina tuoj panaikint 
Tafto-Hartley’o įstatymą ir 
sugrąžint unijinį Wagnerio 
įstatymą. '

ORAS. — Niauku, nešalta.

nistų po 20 dolerių; kitus 
paleido, įsakydamas “pasi
taisyti:”

/
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
Jo-

labai seniai—-
popiežiai sėdėjo Petrp 

ir daug papiktinimo 
žmonėms. Bet stebėti-

APIE POPIEŽIUS
Chicagos Vilnyje Ų 

nikas rašo: 
» 

Vienuolis Benvenutas 
manauskas juozapinės sosą.i- 
dės organe “Darbininkas” 
pagaliaus pripažįsta, kad se
niai,

“6 
soste 
davė
na, kad iš jų nė vienas neap
leido popiežystės.”

Nors ir pavėlintai ant tūks- 
čio metų, bet ir tai gerai, 
kad bent pas vieną žokonin- 
ką atsirado drąsos pripažin
ti, kad ne visi ir popiežiai 
esti be grieko.

Viena kas man, kaipo ne i 
duchau.nai asabai, nesupran- | 
tania, tai kodėl tėvas Benve- 
nutas giria tuos šventuosius 

' tėvus už nemetimą popiežys
tės? •

Maskvos ir Vilniaus Moksleivių
Bendradarbiavimas /

4r Įvyks Stebuklas Foley Aikštėje? '
Praėjo 9 savaitės nuo to, kai federalinėje teismo salėj 

je, esančioje Foley Aikštėje (Square) New Yorko mies- ■ 
te prasidėjo 12-kos komunistų vadovų byla.

Per devynias savaites tęsėsi ne pati jų byla, o tik, l 
aiškiau kalbant, jai pasiruošimas. 1

Teisiamųjų gynėjai per tą laiką rodė, jog šiame fede- 
raliniame distrikte teisiamasis komunistas neturi pro- i 
gos būti bešališkai teistas dėl to, kad šiame distrikte ; 
džiūrės nariai yra kapitalistų parinkti; į džiūrę tėra įsi- i 
leidžiami tik “rinktiniai” asmenys, taip sakant, “kvalifi-j 
kuoti” (kapitalistų akimis) asmenys. Neįsileidžiama | 
džiūrėn biednuomenė, negrai, ir kitų tautinių grupų na- ; 
riai; neįsileidžiami Amerikos Darbo Partijos nariai, ne-j 
įsileidžiami komunistų partijos nariai.

Kova, kaip matome, ėjo dėl didelio dalyko, liečiančio • 
ne tik komunistus, bet ir darbo unijistus ir kitokius dar
bininkus, patekusius į šį teismą.

Po tos ilgos kovos tapo išrinkta džiūrė komunistams ; 
teisti. Teismas, matyt, verčiamas teisiamųjų, 
“kompromisą”: į džiūrę įsileido negrų, moterų ir 
darbininkų. Tačiau, teisiamieji toli gražu nėra pasiten- 

. kinę šia džiūrę. Jie garsiai skelbia, jog tai yra rinktinė 
džiūrė — rinktinė tų, kurie juos teis.

Žymioji Amerikos darbininkų veikėja ir publicistė 
Elizabeth Gurley Flynn, stebėjusi teismo eigą, susipaži
nusi su džiūrės sąstatu, sako: Jei šis komunistų vadų 
teisinas bus bešališkas, tai Foley Aikštėje įvyks stebuk
las !

Turime atsiminti, jog visi džiūrės nariai seniau'yra 
buvę džiūrėse ir jiems yra “gerai pažįstama” ši teismo 
salė. Džiūrėn įeina anti-komunistinės Holy Name Socie
ty narė, Amerikos Legiono narys, Americans for De- 

( mocratic Action narys, ir kiti.
Šitie žmonės, kaip matome, priklauso prie anti-komu- 

nistinių organizacijų, kuriose komunizmas diskusuoja- 
' mas, kuriose nuolat agituojami nariai komunizmą kovo-

- ti. Tačiau, kuomet jie buvo paklausti, ar jie girdėjo kąJ cijai leidimą ątsaųkti.,< 
nors — gero ar blogo — apie komunizmą, visi atsakė: ' —-———L
negirdėjome nieko! į TAI KAS GI TĄ ŽMOGŲ

Jau tik šis vienas faktas pasako labai daug — pasako Į SUGADINO? 
neigiamų dalykų teisiamiesiems.

Taigi, pasiremiant tuo, ir mes sakome: jeigu 
mieji bus bešališkai teisiami, tai Foley Aikštėje 

■ savotiškas stebuklas.

Kada nors, gal nepraeis, 
nei tūkstantis metų, bus tin

ka rd i n oi o 
“nuopelnai žmo-
str e i k 1 a u ž i a v i m a s.

Draugas” 
ot,

kamai Įvertinti ir
S pel įmano
nijai,” jo

Kad marijonų
pasmerktų kardinolą
taip ir nesinori tikėti.

padarė' ------ : —
net i VISUOMET REAKCIJOS 

i PRYŠAKYJE
Kas liečia mūsų kleriką- 

| lūs, tai jie visuomet atsis- 
) toja pačios kraštutiniausios 
i reakcijos pryšakyje. Štai ir 
dabar. New Yorke šios sa
vaites pabaigoje įvyks Kul- 

' tūros ir Mokslo Konferen
cija už Pasaulinę Taiką. 
Kunigų Draugas pasmerkia 
mūsų valstybės departmen- 
tą, kam leido iš Europos 
mokslininkams ir kultūri
ninkams šion konferęncijon 
atvykti. Dar geriau, girdi, 
reikėjo “ir pąčiai konferen-

Šie. žodžiais rašomi pirmadienį.
Pirmadienį kovo 21 dieną, prasidėjo “tikrasis 

kos komunistų vadovų teismas.
Vienuolika teisiamųjų dalyvauja teisme ir mato,, kas 

ten dedasi, kas jiems yra rengiama; jie mato, kaip kai- , 
tintojų (vyriausybės) advokatas—prokuroras juos puoj 
la, Q kaip jų gynėjai - advokatai — gina. Vienas iš tėi-1 
siamųjų, Eugene Dennis, generalinis komunistų partijos 
sekretorius, pasirįžo pats save ginti. Na, o 12-tasis tei- 

• siamasis, Wm. Z. Foster, komunistų partijos pirminin
kas, teisme nedalyvauja; jis guli’lovoje — serga.

Fosterio advokatai prašė šią bylą atidėti, palaukti,'I 
iki jų klijentas pasveiks. Bet, nežinia dėlei kurių prie-Į 
žasčių, vyriausybė susirūpino skubotumu; nepaisydama,! 
kad Fosteris serga, ji bylą vis tik pradėjo.

Tuomet Fosteris prašė, kad jam leistų paduoti teismui 
savo raštišką dokumentą, bet teismas atsisakė jį priim
ti- ‘

Vadinasi, teismas tęsis be Fosterio, ligos priversto gu
lėti lovoje. Jam neleidžiama žodžio tarti raštu — žodžio, 
kuris, aišku, būtų vienintelė jo priemonė apsiginti.

Šitokiose sąlygose prasidėjo ši istorinė byla.

*
tenka taisyki. Bet kad mo
kėt pataisyti, tai pirmiau; 
sįa turime sužinoti, kas jį 
taip baisiai sugadino. 0 nei 
straipsnio autorius, nei kle
rikalinė spauda tos tiesos 
nedrįsta parodyti.

Žmogų sugadino, subjau
rojo, sukraipe gyvenimo są
lygos. Gi tas sąlygas iki šiol 
sudarė kapitalizmas įr krik
ščionybė. Tuo būdu, norint 
žmogų pataisyti, reikia pa
šalinti tai, kas jį sugadino 
ir tebegadina. • '

PABĖGĖLIŲ TARPE
Pittsburgh© Lietuvių ži

nios gavusios tokį praneši
mą iš Vokietijos nuo savo 
korespondento:

Jau kuris laikas tremtinių 
tarpe buvo pastebėta, kąd 
nekuHe tremtiniai dažnai 
vyksta pas sovietu repatria
cijos karininkus iš kur gau
na sovietinės propagandos ir 
ją platina tremtinių tarpę. 
Tie . agentai sovietinių kari
ninkų yra gerai pavaišinami 
kepsniu ir degtine. Buvo pa
stebėta, kad ne kurie ten nu
vykę pasilieka nakčiai per- 

- nakvoti.
Dabar jūsų koresponden

tui pasisekė sužinoti, kad 
trenitinių stovyklose sovietų 
karininkų pavedimu esą 
Įsteigtos slaptos komunistų 

• kuopelės. Taip pav. vienoje 
stovykloje yra Įsteigta, kuo
pelės komitetas į kurį Įeina

... ■............ ■—

j keturi latviai, du lietuviai ir 
vienas estas.’ *" 1
Tas tik pąrodo, kad kai 

kurie pąbėgėlįai pradeda 
atsikratyti nųp. kyiižinalįnio 
fašistinio/ efemento ir ieško 
progų sugrįžimui į savo, 
kraštus. Už tai juos reikia 
nuoširdžiai pasveikinti.

NAUDOS, KAIP 
OŽIO PIENO

Vienas usterietis, pasira
šęs “Dudučiu”, Keleivyje- 
reiškia didelį nusivylimą 
smetonininkais. jis mano, 
kad buvo padaryta klaidą 
tuos sutvėrimus įsileidžiant 
į Amerikos Lietuvių Tary
bą. “Dudutis” rašo:

“Keleivio” buvo teisybė, 
kada rašė, jog iš tautininkų 
priėmimo Į A. Lietuvių Tary
bą lietuviškam veikimui ne
bus jokios naudos. Taip ti
krai yrą. Tautininkai į “vie
nybę” įsijungė, bet jie ben
drame dar^e visai nesireiš- 
kia, o tik su liežuviais “vei
kia” iy ' sau nepatinkamus 
žmones aplodipėja. Net au
kų rinkimą Lietuvos vadavi
mo reikalams jie nesisarma- 
tydami boikotuoja.

Gal ne visur tie “tautinin
kai” yra tokie, - kaip čia. 
Bet mūsų mieste jų prisidėji
mas prie “bendro darbo” 
reiškia tik tiek, kad jie da
bar iš vidaus savo seną misi
onierišką šmugęliuką varo ii' 
liežuviais badosi. 

—--------------------- ----------------------

Jeigu jūs paklausite bet ku-1 Lietuvos moksleivius. Prie šios 
i 76-os mergaičių | draugystės sustiprinimo daug 

kuo prisidėjo ir Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumo Pirmininkas Justas 
Paleckis, priėmęs maskviškius 
moksleivius, ilgai su jais kal
bėjęsis ir paskum atsiuntęs į 
Maskvą lįetuvių poetų ir rašy
tojų knygų bibliotekėlę.

Greta 76-os mokyklos, su 
lietuviais moksleiviais pasi
keisti laiškais pradėjo ir ki
tos. Į Lietuvą sistematingai 
rašo 34-os, 591-os, 610.-os ir 
kitų sostinės mokyklų moks
leiviai.

Kiekviena nauja visuomeni
nė - politinė kampanija suke
lia susirašinėjimo pagy/Vėjimą.

rią Maskvos 
viduriniosios 
niąjų -klasių 
ji koki nors 
ros kūrinį, 
giamą atsakymą, 
išvardintų perskaitytų lietu
viškųjų knygų veltinių išgir
site Krisjijoųo Donelaičio, Pe
tro Cvirkos, Antano Venclo
vos ir kitų įžymiųjų lietuvių 
poetų ir rašytojų kūrinių pa
vadinimus. Minėtos mokyklos 
mokinės domisi lietuvių lite
ratūra ir žiąo ją. Mokykloje 
yra įsikūręs specialus ragelis, 
pašvęstas maskviečių ir vil
niečių moksleivių bendradar
biavimui; • •

$i draugystę užsimezgė dar
1946 metais, pradėjus susira-
šinėjinTą laiškais. Iš Lietuvos 
gautieji laiškai mokykloje 
stropiai saugojami. Jų tema
tika įvairi. Pasakodami apie 
savo gyvenimą ir mokymąsi, 
lietuviai moksleiviai maskviš
kiams draugams užduodavo ir __ _ ..... . .
užduoda daug kiaušinių, lie-1 tesnfu mastu tęs durnių des- 
čiančių pirmoje eilėje pionie- j tiliavimo bandymus.
rių ir komjaunimo darbą. I 
kiekvieną laišką maskylškiai , 
moksleiviai parašo ir pasiun
čia atsakymą.

Moksleivių draugystė dar; 
labiau sustiprėjo po to, 1
1947 metų pradžioje 
.Maskvos moksleivių 
Maskvos '

mokyklos vyres- 
molUnę, ar žiąo 
lietuvių iiteratū- 
jūs gausite tei- 

Tarpe jos

Durpių Distiliavimas '
VILNIUS, vas. 4 d.—Prie 

Vilniaus politechnikumo pra
dedama statyti pusfabrikinio 
tipo durpių/destiliavimo kros
nis. Jos pagalba Mokslų A- 
.kadencijos Chemijos Instituto 
moksliniai bendradarbiai pla-

FAŠISTINIAI ROMOS 
PLĖTRAI

Roma. — Fašistiniai-kle- 
kąi i rikalinė Italijos spauda 

didelė k a r t o ja melagingus 
grupė, ,paskatas, būk Albanija' ir 

Tarybos nuolatinės demokratiniai jęs kaimynai 
mokyklų komisijos pirminiu- j Balkanuose, rupsiąsi užpult 
kės E. G. Vasiljevos vadovau-1 Jugoslaviją. Patys jugosla- 
jama, aplankė savo draugus- į vai užginčijo tuos pletkus.

MŪSŲ KULTŪRINIAI DAR B AI IR JŲ REIKŠME
------------ F) _________ _____ O------ 1 ........ - -------  

gi su ateities uždaviniais!
.Nei viena kita srovė/ ži

noma, į* šiuos darbus neįei
na ir abejoju, ar įeis. Joms 
ne tai rūpi. Jos tik plepa * 
apie lietuvių tautos tradi
cijas,, apie jos kultūrą, apie 
lietuvių tautos palikimą, o 
mes aktualiai dirbame, neš
dami tas žinias, \ą lobį į 
liaudį, į mases.

Tik pažangioji Amerikos 
lietuvių visuomenė tęsia, 
palaiko, puoselėja masėse 
geriausias lietuvių tautos 
tradicijas Amerikoje.

Turime, deja, prisipažin
ti, jog ne visuose miestuo
se, ne visose lietuvių kolo
nijose tas darbas varomas 
pirmyn užtektinu tempu.

Kai kur mųsų veikėjai 
apsnūdo tiek, kad jie per 
metus laiko nesurengia nęi 
vienos kultūrinės pramo
gos: nei spektaklio,* nei 
koncerto, nei referato — 
nieko. Apleistas tose kolo-* 
nijose ir politinis darbas. Iš 
tikrųjų, kurioje kolonijoje 
blėsta kultūrinis darbas, 
ten dar labiau blėsta politi
nis !

Visu tuo yadpvhųdamasis, 
matau reikalo kreiptis į vi
sus pažangiuosius ' mūsų 
veikėjus, nepaisant, kuria
me mieste jie gyventų, su- 
bružti, pradėti daugiau 
veikti kultūrinėje dirvoje.

Jeigu nėra užtenkamai 
pajėgų vietoje, kvieskite jų 
iš kitų miestų.

Jeigu jaučiatės kai kur . 
persilpni tapi ar kitam 
darbui . atlikti, prašykite • 
talkos iš Lietuvių ^ejno Sų: 
juwgo.s; iš Lietuvių Litera
tūros Draugijos arba, na, 
kad dr iš Amerikos Lietu
vių Centro.

Galiu drąsiai užtikrinti, 
kad šitos įstaigos, šitos pr- • 
ganizacijos jums padės, pa
talkininkaus.

Bet darykite ką nors, da
rykite!

Rojus Mizara,
Am. Lietuvių Centro 
Prezidentas. ,

Pažangusis Amerikos lie
tuvių judėjimas auga ir bu
joja dėl to, 'kad jis nepa
neigė kultūrinių - męninūj 
reikalų. .

Politika , ir kultūra visuo
met ėjo žingsnis žingsniu.

Tie mūsų žmonės, kurie 
pasiekė aukštesnes

(Iš Amerikos Lietuvių Centro) 
» . 4 4 « *

tai, jog detroitiečiai atlieka 
didžiulį darbą, organizuo
dami tokią mūsų liaudiško
jo meno šventę.

Vasarą, l kada nors rug
pjūčio mėnesį, Worcester y j 
įvyks antroji iš eilės Lietu
viu Meno Mokykla, organi
zuojama LMS IlI-Čipsios ir 
Il-rosios apskričių.

Praėjusiais metais • ten 
pat įyykusi tokia mokykla 
buvo nepaprastas reiškinys 
mūsų gyvenime.

Pasimokę iš praeities tei
giamų ir neigiamų mokyk
loje reiškinių, rengėjai, be 
abejojimo, . šių metų mo
kyklą pagerins, patobulins 
ir ji atneš pušų kultūri
niam gyvenimui ' nemažai 
naudos..

Mokyklą privalome rem-

rodančių ženklų yra tai, 
kad mes jau matome reika
lo organizuoti vaizduoja
mojo meno, paišybos kūri
nių parodas.

Štai, šiemet; balandžio 10
viršų dieną Brooklyne LMS Hi

nes” mūsų judėjime, pasie- Čiojj * apskritis ruošia Dailės 
| kė dėl to, ką.d jie mokėjo I Kūrinių ir Rankdarbių pa- 
subendrinti politinius, eko-1 rodą? 
nominius ir kultūrinius ' 
veiksmus,, pritaikant juos- 
mūsų gyvenimui.

Mūsų pažangioji visuo
menė išprūso, prasisiekė ne 
tik iš “sausų” politinių kal
bų bei raštų, bet ir iš mūsų 
sceninio meno, iš dainos 
meno, iš paskaitų kultūros 

į? : klausimais, taipgi iš groži- 
kS(l ; nes literatūros.

pilnai ir įsivaizduoti Pirmesniajame straips-1 
nyj aš rašiau apie kai ku- 
riuos : 
uždavinius, stovinčius prieš 
mūsų visuomenės akis, už- 
davinius, kurie tenka kiek
vienam vykdyti gyveniman, 
prie jų prisidedant su dar
bu, o jei ne, su centu arba 
moralių žestu.

Dabar ryžtuosi tarti ke
letą žodžių apie mūsų kul
tūrinius darbus, taipgi 
svąrbius ir turinčius di
džiulės reikšmės mūsų gy
venime.

Kalbant apie mūsų kul
tūrinę veiklą, turime 
pažinti, jog, bepdrai,

So. Bostono juozapiečių . 
teisia-. Darbininke vienas žmogus I 

i garsiai kalba apie šių die- 
I nų svieto nelaimes. Jų esą 
į be galo daug. Jis rašo:

O šiandien nies turime 
daug negerovių pasauly. Ir 
tokių baisių, žiaurių negero
vių, kokių pasaulis dar perą 
matęs. Ir niekas nežino kuo 
tai visa baigsis. Galimas da
lykas, kad pasaulį, žmoniją i 
dar laukia tokios katastro- i 
fos, tokios nelaimes, 

mes
negalini e .

Visų ' tu nelaimių centras, 
tai sugedęs žmogus. Jis taip 
subjaurojo pilną visokių ge
rybių ir nepaprasto grožio 
pasauli ir jame esančios 
žmonijos gyvenimą, kad blo
giau turbūt nei pats šėtonas 
nepadarytų. Mes čia pesi- 
imsim tų blogybių išskaitinė- 

i ti. Tai šio straipsnelio rčniuo- 
: se neįmanoma padaryti. Tik 
I viena norime pasakyti, kad 
I kaip blogis, nelaimės Įsivieš- 
; patavo per žmogaus sugedi
mą, taip gėris gali prasiskin

ti kelią į gyvenimą ir įsivieš
patauti tik per žmogaus at
gimimą, skleidžiantį tiesą, 
gėrį, grožį, meilę. Jpkio ki
to vaisto kovai su blogių nė
ra. Ir jeigu šįto atgimimo 
nebus, baisus žmonijos liki
mus yra neišvengiąmas; (D., 
kovo 18 d.)

Sutikime, kad pats mūsų 
žmogus yrd sugędęs ir jį

dvyli-

Už ką gi šitie dvylika vyrų teisiami?
x Ar Jie ką nors savo veiksmais nusidėjo Amerikos kon

stitucijai? Gal jiems primetamas koks nors specifiškas 
kaltinimas, kokia nors piktadarybė, atlikta mūsų krašto 
nenaudai ?

Nieko panašaus! , ' .
Jie teisiami už tai, kam 1945 metais jie organizavo po

litinę (komunistų) partiją, taipgi, kam jie skleidžia 
marksizmo - leninizrho principus mūsų krašte?!

Vadinasi, susilaukėme to, kad marksizmas, kuris per 
100 mętų Amerikoje buvo laisvai skelbiamas, dabar sie
kiamas! padaryti nelegaliu.

Pirmą kartą Amerikos istorijoje jos piliečiai yra teis- 
Įpe įr laukja ilgų metų kalėjimo dėl jų politinės filosofi
jos, dėl jų politinių pažiūrų, del jų politinių idėjų!

Ya, kodėl ši byla, šis teismas yra istorinis.
Valdančioji klasė, bešisiekdama sunaikinti amerikinę 

konstituciją ir Įvesti kraštan fašistinę diktatūrą, pir
miausiai pradėjo kovą prieš komunistus. Kai jie bus su
naikinti, galvoja Wall strytas, tuomet bus lengva apsi
dirbti su kitais oponentais, tuomet bus lengva konstitu
cijai smūgį ar kelis užduoti ir savo tikslą pasiekti.

. Atsiminkime: Wall strytas šiandien siekiasi pasaulį 
užkariauti, o kad jį užkariauti, reikią jąm turėti laisvos 
rankos mūsų krašte. Gi laįsvų rankų jis neturės, kol čia

Tokia paroda, atsiminki
me, būvo , suorganizuota 
prieš trejetą metų Chięago- 
ję. Joje tuomet dalyvavo 
lietuvių kilmes amerikiečių 
dailininkų, — ; vyriausiai 
jaunimas.

Vėliau panąši paroda bu
vo suruošta Brooklyne, bet 
dėl tam tikrų priežasčių ji 
nebuvo labai pasekminga.

Šiemet LMS IILčioji ap- 
svarbius politinius skritis deda didžiulių pas

tangų, kad ruošiamoji pa- ti, jai padėti visokiais bū- 
roda būtų pasekminga, kad dais ir priemonėmis.

Šįtię trys mūsų meninėje 
padangėje reiškiniai — ga-

ji būtų įspųdįnga, kad ji 
būtų didelė.

Bet ji tuo nebus, jei mes 
visi nesirūpinsime tokia ją 
pądąryti.

Pageidaujama, kad iš vi
sos Amerikos lietuvių kil
mes amęrikięčiai dalyvautų 
šioje parodoje su savo kūri
niais.

Taipgi pageidąująma, 
kad 'mūsų moterys siųstų 
jai savo rankdarbius.

Pąroda, kaip sakytą, pra
sidės š. m. bąlandžio mėne
sio 10 dieną ir tęsis per vi
są mėnesį.

Kitas svarbus reiškinys—

p.ri- 
mes 

pakilome kur kas aukščiau, 
nei kadą nors buvome. Ta
čiau, imant konkrečiai, ste
bint paskiras mūsų lietuvių 
kolonijas, surasime, jog kai 
kur mes šioje srityje esame i Festivals petroifę.

Įima sakyti: nauji reiški
niai. Seniau nieko pana
šaus pas rtiųę nėra buvę.

Naujas reiškinys mūsų 
judėjime, buvo ir tas fak
tas, kad mes 1947 metais 
plačiai paminėjome 400 me
tų pirmosios lietuviškos 
knygos sukaktį — Mažvy
do “Katekizmo Prastų žo
džių” sukaktį. Mes ją at- 
žymėjom paskaitomis, taip- 
gį kai kur pasekmingomis 
lietuviškos knygos parodo
mis. •

Nąųjas mūsų judėjime 
reiškinys glūdi

gerokai apsileidę.
Be kitų mūsų pakilimų

veiks laisvos darbininkų organizacijas, kovojančios prieš 
jo bjaurius tikslus. }

Wall stryto politikai mato, kaip fašizmas buvo įvestas 
Italijon, Vokietijon, ir kįtudsna kraštuosna. Na, ir jie 
mokosi iš tų kraštų fašistų.

. Jei Amerikos, liaudis tylės, tai, žinomą, monopolistinis 
kapitalas savo tikslus lengvai pasieks.

Bet mes nemanome, kad Amerįkos. liaudis tylės; mes 
manome, jog Amerikos darbo žmonęs (ir tie, kurie ligi 
šipl tylėjo) subrus sąyo reikalams ginti.

Gynimas teisiamųjų konąunistų vadų ir yra gynimas 
savo klases reikalų, taipgi savo krašto' konstitucijos.

« * r ’ a

Šių metų balandžio mėn. 
29 - 30 ir gegužės mėnesio 
1 dieną Detroite yra ruo
šiamas Dainų fęstivalis, 
kuriame žada dalyvauti ųe 
tik rinktinės Detroito ir ą- 
pylinkėk mūsų meno •pajė
gos, bet ir iš toliau: Chica
gos chorai ir kitos meninės 
grupės ten taipgi ruošiasi

Kol kas neturime apie šį 
festivalį smulkmenų, tiki
mės jas neužilgo gauti, — 
bet užtenka čia priminti

reiškinys glūdi ir tame, 
kad šiemet mes atžymi
me. (tiesa, ne visur.) 70 įlie
tų sukaktį nuo pųąno lie
tuviško laikraščio pasiro
dymo Amerikoje, jąipgi 00 
mėty sukaktį nuo pirmoje 
lie|uviską spejktaklio, pa
statyto Ameiąkpje.'

Tai yra svarbūs atžymo
jimai. Atitinkamai minėda
mi Šiuos jubiliejus, peš su
pažindiname mūšų visuo
menę ne tik su praeitimi, 
bet ih su dabartimi, o taip-

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Liti). Daily)—Tree., Kovo 23,



Jūsų Pietūs

Šeimininkėms

su-

Philadelphia, Pa

li- Kiidikis Išgelbėjo Auklę

nemaža tokių, ku- 
dirba antrojo po- 
penkmečio sąskai-

Medicinos

Philadelphia, Pa.
Julija Šmitienė 
Parvyko i Namus

Išbuvusi per tūlą laiką
geminėje, kur jai buvo pada
ryta operacija, Julija Šmitie
nė jau grįžo į namus. Jos 
operacija buvo pavojinga ir 
sunki ,tad ligonė, ir namo 
grįžusi, yra dar labai silpna.

Gydytojas įsakė ligonei gu
lėti porą savaičių lovoje, kol 
sutvirtės. x

Linkiu draugei Šmitienei 
greit ir pasekmingai pasveik
ti. M. Ramanauskienė,

Kiaušiniai turi savyje vir 
taminų A ir G,'taipgi vita
mino D, ir gerą dozę mums 
reikalingo, mineralo — ge
ležies.

* Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga* 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso* 
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Amerikos Moterų Peticij 
Už Taiką

Amerikos Moterų Kon
gresas, esąs dalimi Pasau
linės Demokratiniu Moterų 
Federacijos, išleido peticiją 
už taiką. Prašo visus pasi
rašyti ir ne vėliau baland
žio 30-tos grąžinti centra- 
linėn raštinėn, 2 East 23rd 
St., New York 10, N. Y.

Kopijas tos peticijos ga
vo ir tūli lietuvių moterų 
klubai. Jeigu kuris klubas 
negavo, ar kur draugės no
rėtu pasidarbuoti ir nesant 
tų klubų, peticijų dar gali
ma gauti.

Atsišaukimas savo (vado
je į peticiją pabrėžia, ką sa
ko už taika moterys kitose 
pasaulio šalyse:

GRAIKIJOJE — “Ameri
kos doleriai pasiekia mus 
formoie lėktuvų, tankų ir 

t kanuolių — ne duona ar 
nienu. Užgesinkite karo 
liepsnas pirm ių pasklidimo 
po visa pasauli, kol neišde
gino iūsu pačių širdies...”

IZRAELYJE — “Niekas 
negalės pavartoti mūsų ša
lies pasišokėjimui i karą, 
kuris yra priruošiamas...”

STALINGRADE, Tary
bų Sąjungoje — “Leiskite 
mums prisiekti varde mū
sų kritusių vyrų ir sūnų, 
kad daugiau nebus karo...” 

KORĖJOJE — “Korėjos 
moterys kovos už pasaulinę 
taiką, už geresnę ateitį sa
vo vaikams ir už patvirtini
mą draugingumo moterų 
visame pasaulyje...”

ISPANIJOJE — “Nežiū
rint elgsenos su mumis 
Franco kalėjimuose, prie
šas nesunaikins mūsų dva
sios ...”

FRANCIJOJE — “Nie
kad Francijos moterys ne
duos savo sūnų kariauti 
prieš Tarybų Sąjungą...”

ŠVEDIJA — “Taika yra 
moterims svarbiausiu klau
simu, kadangi be taikos 
moterims ir vaikams teisių 
nėra,... ” . /

ANGLIJA — “Dabartinė 
valdžios iš naujo apsigink
lavimo programa bus vyk
doma lėšomis mūsų algų 
ir socialių patarnavimų. 
Mums reikia mokyklų ir 
namų vieton bazių bomba- 
nešiams lėktuvams...”

- } •

VENGRIJOJE — “Mote
rų valia pajudina kairius. 
Taikos frontas yra galin
gesnis už karo frontą...”

Manifestas, kurį priėmė 
apie 50 šalių taiką mylin
čiųjų moterų atstovės, su
vytusios į Budapeštą, Ven- 
grijon, greta kitko, sako:

“Ant mūsų pečių uždėta 
didi atsakomybė link mūsų 
vaikų, mūsų liaudies, link 
žmonijos ir istorijos. Jeigu 
mes, moterys, kurios suda
rome pusę žmonijos, stip
riai ir vieningai išstosime 
prieš kurstytojus naujo ka
ro, nebus karo...”

Tik kelios čia paduotos 
ištraukos iš kelių Šalių de
legacijų pareiškimų pasau
liniame moterų kongrese 
rodo, kaip ryžtingos , yra 
moterys visame pasaulyje 
išlaikyti taiką pasaulyje ir 
pasilaikyti savo šeimos vy
riškius — sūnus, vyrus, 
brolius — gyvenimui na
mie, ne pražūčiai kare.

Peticijoje, a d r e suotoje 
Warren Austin’ui, Jungti
nių Valstijų delegatui Jun-

gtinėse Tautose, kuriam de
legacija įteiks tas pasirašy
tas peticijas, rašoma:
TO WARREN AUSTIN,

Delegate of the United 
States to the United Na
tions.

We, American women, 
say that we stand united 
with the women of the 
world for peace.

We urge you to work for 
outlawing the atom 
bomb, to prepare for dis
armament and to support 
the movement of people 
everywhere for their natio
nal independence.

We call upon you to urge 
our government to aband
on a foreign policy that is 
leading to war.

We call upon you to 
work for the unity and 
friendship of all peoples so 
that, free from the fear of 
war, we can use our re
sources to build home, 
schools, hospitals, nurseries 
and turn our attention to
wards fullfilling the social 
needs of a people at peace.

(Seka parašai)
Kongre^istė.

Didmiesčiuose plinta ga
minimas valgių masine ska
le. Prasidėjęs patarnauti 
tiems, kurie turi valgyti 
svetur, restoranų biznis su
traukia pietauti net mote
ris su vaikais.

Ir valgių gaminimas skai
tomas svarbių užsiėmimu. 
Vienoje tik Food Trades 
Vocational School New Yor
ke mokosi 850 reguliarių 
mokinių ii’ 1,200 vakarinių.

Jeigu Vaškuoji Grindis
Kuo vaškuoji grindis? 

Rankomis, skaudžiai nuklū- 
pbdama kelius ir ilgai gai
šuodama, ar kojomis, ku
rioms tas darbas priklauso? 
Jeigu kojos gali ant grindų 
vaikščioti, jos gali ir išsi- 
vaškuoti. Rankoms grindų 
nereikia.

Pasisiūk iš minkštų au
deklo gabalų (tokių pat, 
kokiais trintum vaškuoda
ma rankomis — geriausia 
vilnonių) nagines su storu 
padu, apsiauk, atsidaryk 
fonografo ar radio pagei
daujamą šokių muziką ir 
leiskis išbandyti senovišką 
polką ar naujus “stepsus.” 
Tačiau mokėk nepavirsti.

Didvyriškojo Leningrado Moterys
--------- ® Rašo M. KARALIŪNAS ®------------- ---------------------  

putatais išrinktos darbinin
kė Lukjanova, inžinierius 
Ščiolkina, mokytoja Kropa- 
čiova, mokslininkė Podvy- 
sockaja. Miesto rajoninėse 
Tarybose vienas trečdalis 
visų deputatų — moterys. 
Mokytoja Marija Matkovs- 
kaja prieš dvejus metus bu
vo išrinkta Leningrado 
miesto Tarybos vykdomojo 
komiteto pirmininko pava
duotoja. Inžinieriui Zojai 
Pavlovai Ždanovo industri
nio rajono gyventojai pati
kėjo vadovavimą rajoninės 
Tarybos vykdomajam komi
tetui.

Daugeliui Leningrado fa
brikų bei gamyklų vadovau
ja moterys. Medvilnės fab
riko “Vereteno” direktorius 
Jelizaveta Kolontyrskaja 
savo darbo kelią pradėjo 
kaip namų šeimininkė. Ta
rybų valdžios metais ji įsto
jo į fabriką, jungė darbą ^su 
mokslu ir, baigusi vidurinę 
mokyklą, stojo į institutą. 
1949 metais Kolpntyrskaja 
gins savo disertaciją tech
nikos mokslo kandidato 
laipsniui įgyti.

Tokie yra keliai, kuriais 
eina tarybinės moterys. Ir, 
kad padarytų šį kelią dar 
platesnį, kad dar didesnis 
skaičius moterų dalyvautų 
komunistinės visuomenės 
statyboj, Tarybų valstybė 
reiškia didžiulį rūpinimąsi 
savo gabiomis ir narsiomis 
dukromis. Kas metai išlei
džiamos didžiulės lėšos įvai
rioms moterų bei vaikų į- 
stąigoms išlaikyti. Praeitais 
metais Leningrade buvo iš
leista lopšeliams išlaikyti 
88 milijonai 384 tūkstan
čiai rublių. Vaikų darže
liams — 72 mil. 948 tūks
tančiai rublių, vaikų ir mo
terų konsultacijoms — 18,- 
800 tūkstančių rublių, pie
niškoms virtuvėms — 6 mi
lijonai rublių, vaikų sana
torijoms — 17,900 tūkstan
čių rublių. »

Visa tai atveria didvyriš
kojo Leningrado moterims 
naujus, dar didesnius gali
mumus dalyvauti tiek kul
tūriniame, tiek ir visuome
niniame - politiniame šalies 
gyvenime.

Prisimenu žvarbią 1942 
metų žiemą priešų apgulta
me Leningrade. Geležinke
lio stotyje stovi traukinių 
sąstatai. Priešo sviediniai 
sprogsta čia pat prie vago
nų, prikrautų šaudmenų. 
Minutė — ir visas sąstatas 
išlėks į orą. Ugnis svilina 
veidą, bet ji bėjėgė prieš 
liesutės mažytės moteriškė^ 
narsumą. Ji, rizikuodama 
gyvybę, šoko po degančių 
vagonų buferiais, atkabino 
vagonus ir iš paskutinių jė
gų, mėšlungiškai sumojavo 
signaline vėliavėle. Kita 
moteris — mašinistas nuve
dė priešakinius vagonus 
nuo pražūties, o trečia — 
sanitarė pakėlė nuo žemės 
sukritusią be jėgų trauki
nių sustatinėtoją Antoniną 
Aleksandrovą... Po metų 
Aleksandrova vėl pakartojo 
savo žygdarbį Valdajaus 
stotyje dvidešimt kilometrų 
nuo fronto linijos.
Antoninos Aleksandrovos

— kuklios tarybinės moters
— patriotės žygdarbis neli
ko nepastebėtas. Tarybinė 
liaudis ir jos vyriausybė 
aukštai įvertino jos darbą 
karo metais, suteikusi nar
siai geležinkelininkei Socia
listinio Darbo Didvyrio 
vardą.

Beveik 30 mėnesių fron
tas praėjo Leningrado pa
kraščiuose: frontalinėmis
atakomis, artilerijos apšau
dymu, nepaliaujamu bom
bardavimu iš oro, badu ir 
blokada fašistai mėgino su
laužyti nepalyginamą mies
to gynėjų didvyriškumą. 
Įveikdamos negirdėtas kan
čias ir sunkumus, Leningra
do moterys, tvirtai tikėju
sios pergale, garbingai iš
laikė visus karo išmėgini
mus ir nugalėjo. Leningra
do moterų didvyriškumas 
nustebino visą pasaulį.

Daugeliui tūkstančių Le
ningrado moterų už narsu
mą bei didvyriškumą, paro
dytą kovoje su priešu, su
teikti aukšti vyriausybės 
apdovanojimai. Per 350 
tūkstančių leningradiečių 
moterų gavo medalį “Už 
Leningrado gynimą.”

Frontaš dar buvo betar
piškai arti nuo Leningrado, 
kai moterų iniciatyva buvo 
pradėtas miesto atkūri
mas. 26 milijonus valandų 
atidirbo per vienerius me
tus Leningrado darbo žmo
nės, atgaivindami savo 
miestą. Į šitą darbą didžiu
lį indėlį įnešė moterys. Na
mų šeimininkė Ana Pet
rovna Panova ir jSunos Ki- 
rovo vardo, gamyklos darbi
ninkės Olga Sorokina ir 
Marija Novikova buvo pir
mosios savanoriškų moterų 
brigadų organizatorės. Jų 
pradžią parėmė kitos Lenin
grado patriotės, ir per 
trumpą laiką daugelis tūks
tančių moterų įsisavino 
naujas profesijas — stik
lių, dailidžių, stalių, tin
kuotojų, stogdengių ir van- 
dentiekininkų. Laisvu nuo 
darbo laiku moterys — sta
tybininkės atremontavo ir 
atstatė šimtus gyvenamų 
namų , bei visuomeninių pa
statų.

Leningradiečių iniciatyva 
Tarybų Sąjungoj prasidėjo

socialistinis lenktyniavimas 
pokarinio penkmečio plano 
šalies liaudies ūkiui atkurti 
bei išvystyti įvykdymo pir
ma laiko. Pirmutinėse lerik- 
tyniuojančiųjų gretose ei
na moterys ,— geriausios 
Leningrado įmonių stacha- 
novininkės, inžinieriai ir 
technikai.

Tarp Leningrado darbi
ninkių 
rios jau 
•karinio
ton. štai, pavyzdžiui, Nina 
Isakova. Jai 20 metų. Jos 
motina, tėvas ir sesuo žuvo 
nuo vokiečių sviedinio ar
tilerijai apšaudant miestą. 
Nina taip pat buvo sužeista. 
Pagijusią mergaitę nu
siuntė į amatų mokyklą, ka
me ji gyveno pilnutinai 
valstybės išlaikoma. Opti
kos gamykloj, kur Isakova 
stojo, baigusi mokyklą, 
dirbti, ji greit išsiskyrė ir 
užsirekomendavo kaip gera 
darbininkė. • Vienu laiku 
dirbdama dviejų mazgų su- 
narstyme, Isakova žymiai 
pakėlė, darbo našumą. Jau
na darbininkė patobulino 
technologinį gamybos pro
cesą ir padarė 10 racionali
zacinių pasiūlymų.

\

Savo penkmetį įvykdė ga
myklos “Elektrosila” vynio- 
toja Marija Gurjeva, ga
myklos “Sevkabel” izoliuo
toja . Eugeniją. Artiuchova 
ir daugelis kitų Leningra
do moterų.

Tarp Leningrado darbi
ninkių/ tekstilininkių ge
rai žinomas vaterininkės 
Marijos Ščedrovos vardas. 
Ji dirba Kirovo'vardo med
vilnės kombinate. Ščedrova 
viena pirmųjų Leningrade 
ėmėsi aptarnauti 1584 ver
pstes vietoj įprastųjų 1000. 
Jos pavyzdžiu pasekė dau
gelio tekstilės įmonių dar
bininkės. Netrukus Ščedro
va tapo naujo patriotinio 
sąjūdžio iniciatore — ji or
ganizavo , aukštos kokybės 
dirbinių stachanovininkų 
mokyklas. Vienai tokių mo
kyklų' vadovauja pati Ščed
rova.

Leningrado mokslinio .ty
rimo institutuose, eksperi
mentinėse laboratorijose, 
klinikose, aukštojo mokslo 
įstaigose moterys dirba di
delį ir šaliai reikalingą dar
bą. Olga NikoĮajevna* * Pod- 
vysockaja
Mokslų Akademijos tikra
sis narys, 70 mokslinių vei
kalų autorius sukūrė naują 
odos ’tuberkuliozės gydymo 
metodą. 1948 metų rudenį 
Leningrado universitete bu
vo atidarytas Šiaurės tau,tų 
fakultetas. Šito fakulteto 
dekanu yra profesorius Vie
ra Ginčius, didelis Tarybi
nės Šiaurės mažųjų tautų 
kalbų mokovas. Jos darbo 
dėka daugelis šitų tautų 
^avo savo raštiją.

Leningrado moterys užsi-, 
ima įvairiašale valstybine 
bei visuomenine vęikla. 
Tarp 1027 Leningrado mies
to Tarybos deputatų — 359 
moterys. Čia ir darbininkės, 
inžinieriai, mokytojos, gy
dytojos, buhalteriai, rašyto
jos ir aktorės. TSR Sąjun
gos ir Rusijos Federacijos 
Aukščiausiųjų Tarybų de-

sunaikina-

prasikalsta
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Kas nors iš mums mietų žmonių atida* 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisve ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisves!

Visa Tai Kenkia Sveikatai 
Ir Dėl To Nepadoru

čiaudėjimas
Bile gydytojas jums pa

sakys, kad kuomet čiaudėji
mas užeina, visuomet užsi- 
dengkite nosį ir burną no
sinaite. O jeigu jos neturite, 
tai rankomis.

Ar jūs žinote, kad kuo
met jūs taip “gerai” nusi- 
čiaudėjate, jūsų išpurkštos 
iš nosies ir burnos slogos ar 
kitokios ligos bakterijos 
šaute šauna net 8 pėdas nuo 
jūsų? Reiškia, jūs užteršia- 
te orą visame kambaryje.

Kokių ir kiek yra slogas 
(šalčius) išnešiojančių bak
terijų niekas dar nesuskai
tė, nesugrupavo. Tačiau ži
noma, kad slogos yra užkre
čiamos ir kad gal tų bakte
rijų veislių yra labai daug.

Kad slogos yra užkrečia
mos geriausia rodo tas, kad 
susirgus šeimoje ar darba- 
yietėje vienam, suserga slo
gomis veik visi; išvengia 
susirgimo tik vienas kitas 
iš už vis .atspariausių li
goms asmenų.

Todėl būkite atsarges
niais visur, kur tik esate — 
parengimuose, darbavietėse, 
traukiniuose ir visur, kur 
dalyvauja kiti žmonės. 
Čiaudėkite iš savo nosies ją 
apsėdusius parazitus, bet 
nedovanokite jų kitiems.

Kiti Prasikaltimai
Tokio pat atsargumo reD 

kia su kosuliu ir spjaudy
mu.

Nežiūrint sveikatos auto
ritetų pripažinimo, kad ža
linga spjauti bile kur, ta
čiau vis dar kur ne kur už
tiksi senovės liekaną žmogų, 
kuriam buto ar įstaigos as.- 
la ar laiptai—tas pats, kas 
atmatų bačka ar išmatų ry- 
na. Tokių dar taikosi pama-' 
tyti ir lietuviuose. Laimei 
— nedaug. Tačiau pakanka 
vieno pridaryti nemalonu
mo tūkstančiui.

Pagautus viešose vietose 
tokius teismiškai baudžia.

Tam, kaip kad ir Čiaudu
lio ar kosulio pasekmėms 
kontroliuoti, geriausia var
toti popierines 
kurios paskui 
mos.

Šį Skyrių Veda E. V.
DUONOS PUDINGAS
Žemiau paduoto kiekio 

užteks paduoti šešiems. Kie
kį daugink ar mažink, pa-

Neatleistinai 
kūdikiams veidelių glosty- 
tojai ar bučiuotojai.

Civilizuotuose kraštuose, 
kaip kad Tarybų Sąjungo
je, net tėvai neina į auklė- 
tuvę ten palikti ar atsiim
ti kūdikius neužsidėję steri
lizuotu baltu rūbu, nenusi
plovę rankų. O pas muš, 
kartais net tartum šviesą 
matę žmonės, graibsto kū
dikiams veidelį ar rankutę 
ta pačia neplauta ranka, 
kuria gal ką tik lietė neži
nia kur nuvalkiotą pinigą, 
abejotinos švaros užeigos 
durų klemką ar rankeną, 
barą, ar ką kitą.

Kartą mačiau, kaip po 
pašiepimo tūlų moterų už 
lietimą bandukių, viena po
nia ten pat čiuptelėjo ruža- 
vą kaiminkos kūdikio vei
delį. Sunku daleisti, kad ji 
būtų palaikiusi % draugės 
kūdikį mažiau vertu už ban
dukę.

Devynios paprasto storu
mo (pusės 'colio) riekutės 
duonos

’ 3 šaukštai sviesto
3 puodukai plonai 

pjaustytų obuolių
puodukas cukraus
2 šaukštukai cinamono.
Nupjaustyk pluteles, su

pjaustyk duoną \ mažais ke- 
turkampiukais ir apgruz- 
dihk svieste iki gerokai ap- 
gels.. Sumaišyk obuolius su 
cukrum ir cinamonu. Sudėk 
į pasviestuotą pudingams 
indą po eilutę duobos ir | 
obuolių, apdenk ir kepk vi
dutiniame pečiuje (375 
laipsniuose) 30 minutų. 
Nudenk ir dar pakepk iki 
aprus, apie 15 minutų. Pa
duok karštą su skysta-grie
tine ar sosu.

Permainai, vietoje obuo
lių galima* panaudoti slyvos, 
apricots, rhubarbo stiebai.

Philadelphijos Lietuvių 
Moterų Klubas turės svar
bų susirinkimą, j kurį kvie
čia visus vyrus ir moteris 
ateiti. Jis įvyks kovo 
(March) 27-tą, 2 valandą 
po pietų, 735 * Fairmount 
Ave.

Šis susirinkimas bus skir
tingas nuo įvykusių praei
tyje. Skirtingas tuomi, kad 
įvyks viršutinėje salėje ir 
kad bus viešnia kalbėtoja 
Marg. Krumbein iš Broo- 
klyno ir kad Lyros Choras 
pasižadėjo padainuoti. Kaip 
jau buvo minėta spaudoje, 
Margaret Krumbein^ kalba 
lietuviškai, ir ji turės daug 
ką mums pasakyti.

Philadelphiečiai ir iš apy
linkių lietuviai esate kvie
čiami' ateiti ir išgirsti tą 
viską.. Nepraleiskite, nes 
retenybė tokia proga. Įžan
ga nemokama. Visus kvie
čia— • Rengėjos. 3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree

Clevelandietė jaunuolė 
Marilyn KJine buvo pa
kviesta pas kaimynus pri
žiūrėti kaimynų 4 metų 
mergaitę. Nuėjusi maudy- 
nėn su elektriško radio ant
ausiais, auklė tapo elektros 
apstulbinta. Gi jos prižiūri
moji mergytė pamatė, kad 
kas nors su jos globėja blo
gai, nubėgo pas kaimynus 
pasakyti. Pakaukti gelbėto
jai. Mergina išliko gyva ir 
sveika.

kiai atrodančios suknelės for
ma 9137 gaunama 12 iki 20 

dydžio.

Užsakymą su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.
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(Tąsa) Plaukti lig Bombėjaus Mongolija tu-

ŽINIOS Iš LIETUVOS Scranton; Pa.

Garlaivy susirado dar trys žmonės, 
kurie, kaip jis pats, buvo dideli to lo
šimo mėgėjai: mokesčių rinkikas, va
žiavęs į Goą, į tarnybos vietą, kunigas 
Decimus Smitas, grįžęs į Bombėjų, ir 
anglų armijos generolas, keliavęs į savo 
brigadą. Lošdavo jie visi ištisas valan
das nė vienas nesakydami nei žodelio.

Paspartutas nesirgo jūros liga. Jis 
turėjo paėmęs vienas visą kajutę ir val
gė ne menkiau kaip jo ponas. Pagaliau 
kelionė net tikti jam ėmė. Ir dėlko gi ne
tiks? Buvo gerai laikomas, gerai šeria
mas, daug naujų kraštų matė ir dar bu
vo įsitikinęs, kad toliau, kaip į Bombėjų, 
važiuoti neteks.

Antrą dieną po išvažiavimo iš Suezo 
Paspartutas patiko ant garlaivio dang
čio tą patį malonų ponelį, kuris jam pa
rodė konsulo namus. Tas patikimas ne
maža jį nudžiugino.

—Jei neklystu, — tarė jis prisiartinęs 
prie Fikso šypsančiu veidu, — tamsta 
buvai mano vadovas Sueze?

— Taip, taip, — atsakė seklys, — at
simenu. Tamsta esi to keisto anglo tar
nas ...

— Tikrai tas pats. O tamsta? ...
— Fiksas.
— Ponas Fiksas, — atsakė Paspartu

tas. — Labai džiaugiuosi tamstą patikęs. 
Kur dabar tamsta važiuoji?

— Kaip ir tamsta, į Bombėjų.
— Tai puiku! Ar tamsta pirmą kartą 

važiuoji tuo keliu?
—Kelis kartus važinėjau, — atsakė 

Fiksas. — Aš esu Draugijos agentas.
— Vadinas, tamsta Indiją žinai?
— Taip... šiek tiek, — atsakė Fik

sas nenorėdamas daug kalbėti.
— Turbūt, įdomus kraštas ta Indija?
— Labai! Kiek ten visokių meldyklų, 

minaretų, fakirų (keliaujantieji Indo- 
stano vienuoliai) pagodų, (Indų bažny
čios) tigrų, gyvačių, bajaderių (indų šo
kėjos). Man rodos, tamsta užtenkamai 
turėsi laiko tam kraštui apžiūrėti.

. —Tikėtis ir aš tikiuos. Juk negalima 
sveiko proto žmogui šokinėti nuo laivo 
į geležinkelį, nuo geležinkelio į laivą dėl 
tos kelionės aplink žemę per aštuonias
dešimt dienų! Ta visa gimnastika grei
čiausiai pasibaigs Bombėjuje.

— Kaip laikosi Fogas? — klausė Fik
sas paprasčiausiu tonu.

— Sveikas kaip ridikas. Aš taip pat. 
Turiu šunies apetitą. Matyt, jūros oras 
toks.

— Tamstos pono niekados neregėti 
ant garlaivio dangčio.

— Jis visai nesirodo.
— Žinai tamsta ką? — tarė Fiksas 

Pąspartutui. — Ar tik Fogas ne dėl ki
to kokio daikto važiuoja prasimetęs ke
lionę aplink žemę per aštuoniasdešimt 
dienų... gal jis kartais slaptais diplo
matijos reikalais važiuoja?

— Nieko nežinau, ir man nerūpi žino
ti. Kas man darbas, kur danginasi!
" Nuo to karto Paspartutas ir Fiksas 

suseidavo ir kalbėdavosi abudu gana 
dažnai. Sekliui labai svarbu buvo turėti 
pažintį su Fogo tarnu. Ištikus kokiam 
reikalui, ta pažintis galėjo jam daug pa
dėti. Dėl tos priežasties policijos agentas, 
nusivedęs į bufetą, dažnai vaišindavo jį 
visokiais gėrimais ir. užkandomis, bet 
prancūzas, nenorėdamas likti kaltas, ne
sigailėjo pinigų atsimokėti tuo pačiu 
Fiksui, kurį jis, be to, laikė dar labai 
maloniu žmogum*

Garlaivis tuo tarpu skubindamas plau
kė tolyn. Spalio 3 dieną pravažiavo pro 
Mdką, aplink kurią ėjo apgriuvusi siena, 
apaugus žaliais medžiais. Toli kalnuose 
matyti buvo kavos medžių laukai. Tas 
reginys patiko Paspartutui ne mažiau
sia.

Kitą naktį Mongolija pravažiavo, 
Bab-el-Mandebo sąsiaurį, kurio vardas 
arabiškai reiškia Ašarų Vartai. Spalio 
14 dieną įėjo į Adeno uostą, ten turėjo 
pasiimti kuro.

Kūfas ilgoje kelionėje — labai svar
bus dalykas. Indijos Draugijai jis atsei- 
na kasmet aštuoni šimtai tūkstančių 
svarų sterlingų. (20 milijonų frankų). 
Įvairiuose uostuose ji turėjo pristeigusi 
sandėlių; tose tolimose vietose anglių to
na kaštuoja aštuoniasdešimt frankų.

rėjo dar tūkstantį šešis šimtus penkias
dešimt mylių. Ganytis Adeno mieste jai 
teko keturias valandas. Bet tas keturių 
valandų gaištis nė mažiausia negalėjo 
pakenkti Fogo kelionei. Viena, tai buvo 
numatyta, o antra, Mongolija atplaukė 
į Adeną ne spalio 15 dienos rytą, kaip 
buvo pasakyta sąraše, bet spalio 14 die
nos vakare. Tokiuo būdu, Fogo laimėta 
penkiolika valandų.

Fogas su tarnu išlipo ant kranto. Po
nas , vizavęs savo pasą, sugrįžo į gar
laivį ir vėl ėmė lošti pertrauktą vistą. 
Fiksds visą laiką sekiojo paskui jį neiš
leisdamas iš akių’

Paspartutas savo papratimu nuėjo 
pažioplinėti po miestą, kuris turėjo gy
ventojų ligi dvidešimt penkių tūkstan
čių. Tam skaičiuje, be kitų tautų, nema
ža buvo žydų, arabų ir europiečių. Pa
spartutas gėrėjosi miesto tvirtovėmis, 
kurios daro iš jo Indijos vandenyno Gi
braltarą, ir puikiais šulniais, kuriuos čia 
kasė anglų inžinieriai dviem tūkstan
čiais metų vėliau už karaliaus Saliamo
no inžinierius.

— Labai įdomu, labai įdomu!—galvo
jo Paspartutas grįždamas į garlaivį.— 
Aš matau, kiek gali būti iš kelionės nau
dos, kas nori pamatyti naujų daiktų.

Vakaro šeštą valandą Mongolija iš- 
pūškėjo iš Adeno. Plaukti nuo to miesto 
lig Bombėjaus jai buvo paskirta šimtas 
šešiasdešimt aštuonios valandos. Indijos 
jūra keliauti sekėsi. Vėjas pūtė iš piet
ryčių, todėl burės galėjo nemaža padėti 
garui. Nustojo supti. Moterys pasirodė 
ant dangčio su kitais drabužiais. Vėl 
ėmė dainuoti ir šokti. Tokia kelionė vi
siems stačiai maloni. Paspartutas nega
lėjo atsidžiaugti savo naujuoju pažįsta
mu, ponu Fiksu.

Sekmadienį, spalio 20, keleiviai pa
matė Indijos krantus. Pirmiausia pasi
rodė kalnai, paskui palmių, medžiai, ku
rie turėjo užstoję miestą. Pusę penktos 
po pietų garlaivis įplaukė į Bombėjų.

Mongolija turėjo atvažiuoti į tą mies-' 
tą tik spalio 22, o atvažiavo, spalio' 20 
dieną. Vadinas, nuo išvažiavimo iš Lon
dono Fogas laimėjo dvi dienas, ir jis 
tuojau įrašė jas į savo kelionės knygutę.

PASPARTUTAS DŽIAUGIASI IŠSI
VADAVĘS VIENA AVALYNE

Visi žino, kad Indija — tas didelis 
trikampis, viršūne atsuktas į pietus — 
užima žemės ploto milijoną keturis šim
tus tūkstančių ketvirtainių^ mylių. Ta
me plote, nelygiai susiskirstę, gyvena 
šimtas aštuoniasdešimt milijonų' žmo
nių. Anglijos vyriausybė turi visą val
džią tik kažkuriose to didelio krašto da
lyse. Ji laiko general-gubernatorių Kal
kutoje, gubernatprius Madrase, Bombė
juje ir Bengalijoje ir leitenant-guberna- 
torių Agroje.

Bet tikroji anglų Indija užima žemės 
ploto tik septynis šimtus tūkstančių ket
virtainių mylių, ten gali būti nuo šimto 
lig šimto dešimties milijonų gyventojų.. 
Nemaža pussalio dalis tebėra dar neuž
kariauta; to krašto vidury visai nepri
klausomai tebeviešpatauja žiaurūs indų 
kunigaikščiai, -vadinami radžomis.

Nuo 1756 metų — nuo to laiko, kada 
anglai įkūrė pirmąją savo koloniją, kur 
dabar stovi Madraso miestas, — lig tų 
metų, kuriais buvo didysis sipajų sukili
mas, garsioji Indijos Draugija buvo ti
arai visagalė. Po truputį ji supirkinėjo 
iš radžų jų žemes mokėdamą jiems labai 
maža arba visai nieko; ji turėjo savo ge
neral-gubernatorių, savo valdininkus ir 
kariuomenę,; bet dabar jos nebėra, ir 
visas tas žemes valdo Anglijos vyriau
sybė.

Pussalio viršutinis vaizdas, papročiai, 
etnografijos suskirstymas mainosi kas
dien. Seniau ten keliaudavo senobiškiau- 
siu būdu: pėsti, raiti, ratais, neštuvais 
ant žmonių kuprų, ir tt. Dabai’ jaux In
do ir Gango upėmis plauko greitieji gar
laiviai, o per visą pussalį eina, kraipyda
masis į visas puses, geležinkelis, kuriuo 
per tris dienas galima nuvažiuoti iš 
Bombėjaus į Kalkutą.

(Daugiau bus)

Penkiolika Naujų Mašinų 
Traktorių Stočių

VILNIUS, vas. 4 d.—šiomis 
dienomis TSRS Ministrų Tary
ba priėmė nutarimą dėl toli
mesnio Tarybų Lietuvos soci
alistinio žemės ūkio sekto
riaus stiprinimo. >

Pagal šį nutarimą respu
blikoje, iki prasidedant pava
sario darbams, bus įsteigta 15 
naujų MTS: Pasvalio, Kel
mės, Klaipėdos, Vilkijos ir ki
tose apskrityse. Naujai stei
giamosios ir esamosios MTS 
prieš pavasario sėjos prądžią 
gaus iš broliškųjų respublikų 
daug naujų traktorių su rei
kalingu traktoriams invento
riumi.

MTS traktorius ir sunkve
žimius jau pradėjo gauti.

F. Morkūnas.
★

Spaudos Konferencijos 
Apskrityse

ŠAKIAI,/ vas> 4 d.—Nesenikr 
įvyko šakių apskrities laikraš
čio “Tikruoju keliu” kores
pondentų susirinkimas. Re- 
daktorius Junevičius padarė 
pranešimą apie apskrities laik
raščio darbą ir uždavinius. 
Bu.vp svarstytas ir priimtas 
darbo planas. Nutarta pana
šius susirinkimus rengti kas 
mėnesį. A. Naujokaitis. 
, ANYKŠČIAI, vasario 4 d.'— 
šiomis dienomis čia įvyko ap
skrities laikraščio “Kolektyvi
nis darbas” aktyvo ir sieninių 
laikraščių redaktorių konfe
rencija. Pranešimą padarė 
“Kolektyvinio darbo” Redak
torius J. Karosas. Diskusijose 
buvo pažymėta, kad' tiek sie
ninėje spaudoje, tiek apskri
ties laikraštyje dar per maža 
kritikos ir savikritikos.

Po diskusijų partijos apskri
ties komiteto sekretorius Gin
tautas padarė pranešimą apie 
tarptautinę padėtį.

A. Punšienė.

Trys Premjeros ,
Šiomis dienomis Klaipėdos 

rusų dramos teatras pastatė 
Stalininės premijos laureato 
P. Pavlenkos pjesę “Laimė.” 
Pastatymas Niurenbergo, dai
lininkas — Korastiliovas. .Te
atro kolektyvas šios premje
ros pastatymą paskyrė L K P 
VI-jo suvažiavimo garbei.

Praėjusį šeštadienį įvyko 
premjerą Kauno Valstybinia
me Jaunimo Teatre. Jo ko
lektyvas, LTSR nusipelniusiam 
artistui .Kupstui vadovaujant, 
pastatė scenos veikalą pagal 
Bičerstou romaną “Dėdės To
mo. lūšnelė.” Kostiumų eski
zai ir dekoracijos — dailinin
ko Krinicko.

Šiaulių dramos teatras pa
statė Moljero “Tartiufą.” Re
žisierius (— Pilikauskaitė, dai
lininkas—česlavičius.

Baldų Fabriko Statyba
MAŽEIKIAI, vas. 4 d. — 

Buvusiame koklių ir molinių 
indų fabrike įrengta baldų 
dirbtuvė, Šiuo metu, vadovau
jant inžihiei’iams, pradėti 
dirbtuvės rekonstrukcijos dar
bai. Dirbtuvė bus išplėsta į 
baldų fabriką, kuris turės res
publikinę reikšmę.

Racionalizatoriaus Laimėjimas
KAUNAS, vas. 4 d.—fabri

ko racionalizatorius mechani
kas Gedvilą dviejų procesų 
kojinių gamybos mašiną per
dirbo į vienprocesinę. Anks
čiau kojinę ligi pėdos megz
davo viena mašina, o pėdą 
primegzdavo kita. Dabar abu 
procesus atlieka viena maši
na. Fabrike dviprocesinių mą* 
šinų dalis šiemet' numatoma 
perdirbti į v i e n p r ocesines. 
Vienos tokios mašinos atlieka
mas darbas duos ekonomijos 
apie 20 tūkstančių rublių per 
metuB. A. Milkevičius.

Aktyvūs Klausytojai
VILNIUS Gerai dirba Ryšių 

Ministerijos įgaliotinio Lietu
vos Valdybos ratelis VKP is
torijos trumpajam kursui stu
dijuoti. Jame niokosi 19 mi
nisterijos darbuotojų. Iki šiol

ratelis turėjo 10 pamokų. 
Ratelio vadovė Kap.ūstienė 
nuolat tikrina klausytojų ži
nias, jų sudaromus konspek
tus. Pati vadovė gerai ruo
šiasi pamokoms. Prieš nau
jos temos nagrinėjimą klausy

tojams padaromas įvadinis 
pranešimas.. Nurodoma, kokia 
literatūra naudotis. Klausy
tojai aktyviai dalyvauja pa
mokose, gerai atsako į klau
simus ir sistemingai lankosi.

A. Grincevjčius.
★ ★ ★

Baleto Vakaras
VILNIUS, vas. 4 d.—Užva

kar Valstybinėje' filharmoni
joje įvyko baleto vakaras, 
dalyvaujant LTSR Valstybinio 
Operos ir Baleto Teatro solis-. 

'tams Sventickaitei, Kunavi- 
čiui, Ruzgaitei ir kt. Akom
panavo E. Borisovas .

Buvo atlikti šokiai iš baletų 
“Bachčisarajaus fontanas” ir 
“Don Kichotas,” o taip pat 
kiti šokiai.

i ★ ★ ★
Arklių Lenktynės

ZARASAI, vas. 4 d.—Va
sario 2 dieną Dusetuose įvyko 
tradicinės tarpapskritinės ar
klių lenktynės rogutėmis. 
Lenktynėms ant Sartų ežero 
ledo išsirikiavo 80 žirgų. Jais 
važiavo Zarasų, Utenos, Ro
kiškio ir Švenčionių apskričių 
kolektyvinių, tarybinių ir indi
vidualinių ūkių valstiečiai.

Lenktynėse pirmą vietą už
ėmė valstiečio D. Turklecko 
arklys “Aruolis,” anglų my
lios distanciją (1666 m.) nu
bėgęs per 2 min. 42 sek.

Viena sekunde vėliau, per 
2 min. 43 sek.—šią distanciją 
nubėgo Antazavės “Raudono
sios vėliavos” kolektyvinio 
ūkio žirgas, “Valetas.”

J. Juknevičius.

ANYKŠČIAI, vas. 4 d. — 
Ant Rubikių ežero įvyko ar
klių lenktynės. Jose- dalyva
vo Anykščių, Utenos ir Ku
piškio apskričių valstiečių ar
kliai.

Pirmą vietą lenktynėse lai
mėjo arklys, vardu “Šarū
nas,” priklausąs Anykščių ap
skrities Kurklių valsčiaus 
valstiečiui Broniui Bidlauskui. 
‘1,600 metrų nuotolį arklys 
prabėgo p,er 2 min. 52 sekun
des. Antrą viętą laimėjo ar
klys “Vijūnas,’! priklausąs U- 
tenos apskrities valstiečiui.

i Pirmąsias vietas laimėju
siems valstiečiams išmokėtos 
piniginės premijos.

Juliaus Janonio
Memorialinis Muziejus

ŠIAULIAI, vas. 4 d-.—Ku
riamas Juliaus Janonio memo
rialinis muziejus Šiauliuose. 
Jį numatoma įrengti Vilniaus 
gatvėje — namuose, kur gy- 

-veno Janonis, kai jis lankė 
Šiaulių gimnaziją, šiuo me
tu komplektuojami ekspona
tai —' liaudies mylimo poeto 
kūrinių rankraščiai, pirmieji 
jo poezijos leidiniai, jo laiš
kai ir kt.

Vietoj Progimnazijos— 
Gimnazija

PILVIŠKIAI, vas. 4 d.— 
Buržuaziniais laikais Pilviškių 
progimnazijoje buvo keturios 
klasės £u 80-90 mokinių. Ta
da mokėsi vien tu-rtingųjų vai
kai. Dabar viskas pasikeitė: 
progimnazija auga į gimnazi
ją; dabartiniu metu yra jau 
septynios klasės ir daugiau 
kaip, 35-0. mokinių. Atremon
tuotos dviejų aukštų patalpos 
su erdviomis klasėmis, mokslo 
kabinetais, raudonuoju kam
peliu, skaitykla. Dabar blo
kiniai turi visas galimybes 
mokytis, kultūringai ir jaukiai 
praleisti laisvą laiką. Gerai 
veikia progimnazijos komjau
nimo organizacija, politinio 
lavinimosi, sportininkų litera
tų, dramos ir kiti būreliai.

Moksleiviai ir jų tėvai yra 
dėkingi tarybų valdžiai, atvė
rusiai visų dirbančiųjų vai
kams duris į mokslą.

A, Kuraitis? .

Kovo 6 d., 11 vai. ryte, mi
rė draugas Jurgis Ančiukaitis, 
gyvenęs po num. 1209 Mansy 
Avė., pas Lašus; palaidotas 
tapo kovo 9-tą dieną, “Shady 
Lane” ' kapinėse, be bažnyti
nių ceremonijų.

Jurgis Ančiukaitis buvo lais
vų pažiūrų, nuo pat jaunystės 
dienų; buvo nevedęs ir visą 
laiką drbo 'anglių kasyklose. 
Apie 7 metai tam atgal pra
dėjo -jaustis liguistu ir pasi
davė ligoninėn, kur gydytojai 
surado, kad turįs vėžio ligą 
ir kad būtinai turi pasiduot 
operacijai.

Po operacijos Jurgis jautė
si geriau, bet iš ligoninės ne
galėjo išeiti, nes neturėjo ar
timų giminių, o kaipo ligonį 
tai ir draugai gerokai' apmir- 
šo, todėl ligoninėje išbuvo 
net 14 mėnesių. Galiau tuo 
reikalu pasirūpino Šlekaičiai, 
kurie išėmę#jį iš ligoninės ir 
suteikė jam gyvenimui kam
barį . Nuo tada draugas Jur
gis Ančiukaitis veikime veik 
nedalyvavo ir susirinkimų lan
kyti negalėjo, todėl daugelis 
draugų manė, kad jis atšalo 
nuo veikimo; Mat, pirmiau 
jis daug darbavosi pardavinė
damas “Daily Workerj” ir 
šiaip platino visokio turinio 
lapelius, už ką buvo net ir 
areštuotas, įskųstas lietuviškų 
fašistukų ir turėjo pernakvoti 
keliolika naktų kalėjime.

Jurgis Ančiukaitis paėjo iš 
Daukšių parapijos, Gudupių 
kaimo, Padovinio ‘-valsčiaus. Į 
šią šalį atkeliavo 1907 metais, 
būdamas dar jaunas vyrukas, 
ir visą laiką gyveno Scranto- 

CHARLES J. ROMAN

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIU0TAS GRĄBORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergrcen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai • suteikiama šeimoių sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemięgą.

August Gustas 
BELLAIRE FLORIST

• y f

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE,, BROOKLYN 20, N. Y.
. (Kampas 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.,

. z telefonuokite:
SHoreioad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui < 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

4 pusi.—Laisvė (Liberty; Lith. Daily)— Tree., Kovo 23, 1949

ne, dirbdamas anglių kasy
klose.

Nors laidotuvės nebuvo iš
kilmingos, bet gėlių nupirko 
LLD 3"9 kp., prie kurios pri
gulėjo virš 20-ties metų, o ir 
šiaip jo draugai prisidėjo prie 
gėlių: Mrs. Stravinskienė, Ed. 
Javars ir V. Kuncevičius.

Ilsėkis, drauge Ančiukaiti, 
amžinai šios šalies šaltoj že
melėj, o mes, tavo idėjos 
draugai, tave tankiai prisi
minsim. , T. D.

Indonezai Pašovė Du 
Anglus-Amerikonus

Batavia, Java. — Indone
zijos partizanai Sumatros 
saloje apšaudė ^džypsą”, 
kuriuo važiavo du anglų-a- 
merikonų oficieriai, kaip 
Jungtinių Tautų pasiunti
niai - tėmytojai; sužeidė A- 
merikos armijos majorą 
Albertą Simmonsą ir anglą 
pulkininką H. D. Chapliną.

Indonezų . kovūnai laiko 
tokius “tėmytojus” kari
niais holandų - užpuolikų 
šnipais. f

r

Rolandai jau seniai gy
rėsi, būk nušlavę Indonezi
jos patrijotus Sumatros sa
loje,. Bet ten tebeverda mū
šiai tarp partizanų ir ho
landų.

Per dieną • Sumatroj ir 4 
Javoj užmušama 500 iš a- 
biejų pusių, kaip praneša 
Associated Press.

Roma.— Pranešama, kad 
Italijos senatas užgirs At
lanto santarvę.

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110
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Bridgeport, Conn

skai-
Vadi- 

netekę

KALBANT APIE BEDARBĘ
Nei vįenas rytinėse valstijo

se miestas taip nepaliestas 
. bedarbės, kaip Bridgeportas. 
Kas liečia dirbtuvių skaičių, 
tail Bridgeportas užėmė Conn, 
valstijoj pirmą vietą, ir kada 
karo laiku darbai gerai ėjo, 
tai čia dirbo daugiausiai dar
bininkų. ,

Eisime dar prie skaitlinių: 
Pereitais metais ( 1 9 4 8 ) 
Bridgeporte buvo priskaito- 
ma 162,600 gyventojų, ir ne
žiūrint, kad pereitais metais 
gimimų skaičius pralenkė 25 
tūkstančiais •mirimus—suran
dama, kad šių metų pradžioje 
Bridgeporto gyventojų 
čius sumažėjęs 8,500. 
naši, iš Bridgeport©
darbo žmonės išvažinėjo kur 
kitur. Ir šiandien jau suran- . 
dama tik 154,100 gyventojų.

Pereitais metais Connecticut ! 
valstijoj pirmą vietą gyvento- ! 
jų skaičium užėmė Hartfor- l 
das, antrą — Bridgeportas ir | 
trečią — New Havenas. Bet 
šiemet jau New Havenas po 
Hartfordo užima antrą vietą, 
o Bridgeportas tik trečią.

Pereitais metais buvo skai- i 
tomą, kad Connecticut valsti- | 
joj buvo 1,916,000, bet jau j 
šių metų pavasarį, sakoma, | 
randasi tik 1,910,000 gyvento- 
.iv. j

Pereitą savaitę Bridgeporto 1 
Valstijos Bedarbių Raštinėje! 
buvo išmokama 9,900 bedar
bių pašalpų.- Tačiau kitą sa
vaitę, manoma, bus išmokėta ; 
virš dešimčiai tūkstančių be
darbių čekiai.

Veik pusė Bridgeporto dirb
tuvių dirba tik keturias die
nas savaitėje. Bent pora di
džiausių Bridgeporto dirbtu
vių išsiklausto kaž-kur į kitas 
valstijas, būtent: General E- 
lectric dirbtuvė iškraustė di
desnę pusę savo įmonės į kitą 
valstiją. Taipgi didelė oriai-

pigo nei kiek. Dar sakoma, 
kai kurie dalykai net pabran
go’

Bridgeport apie astuoniems 
šimtams gyventojų gręsia iš
metimas iš namų. Tai yra, 
tiems gyventojams, kurie gy
vena valdžios pastatytuose 
nameliuose ir kurių metinės 
įeigos viršija $2,800. Vienai 
grupei tokių gyventojų jau 
reikėjo išsikraustyti pereito 
mėnesio pabaigoje, tačiau mū
sų valstijos valdininkai pada
rė neva “pasigailėjimą” tiems 
gyventojams ,nes pasidiskusa- 
ve Washingtone sū kitais po
nais — išmetimą šių gyvento
jų atidėjo tolimesniam laikui.

Tuose nameliuose gyvena 
asmenys, turinti po šešetą 
vaikų ir gaunanti $3,000 me
tinių įeigų. Na, ir tokiems 
žmonėms gręsia išmetimas iš 
namų.

Kalbant apie automobilius, 
I reikia pasakyti, kad pasidarė 
1 didelis pasikeitimas. Pirmiau 
į norint gauti automobilį reikė- 
j jo virš metų laiko laukti. Ar- 
į ba turėjai pakišti pardavėjui 
i kokią šimtinę, tai 
kiek 
tėlį 
buvo 
jus.

i automobilio laukti visai nerei- 
i kia. Nuėjai į krautuvę, pasi- 
i rinkai automobilį pagal savo 
I finansus ir pagal savo skonį ir 
. įlipęs gali sau važiuoti nauju 
. automobiliu namo. Pavarto- 
I ti automobiliai žymiai atpigo 
' ir jų randasi privaryta di
džiausi kiemai, bet nėra kam 
perdaug jų pirkti.

Petras.

pastarasis 
“pagreitindavo.” Trupu- 
pavažinėti automobiliai 
daug brangesni už nati- 
šiandien jau dėl naujo

Cleveland, Ohio
Iš

dai: g nervuotis ir 
isterijom Sovietų 
Rytines Europos

Laiškai Iš Klaipėdos Krašto

jog 
Nuo 
Pra-

Minersville, Pa.

—išsikrausto net į
Prairie, Texas. Savu 
šiose

laiku 
dirbtuvėse dirbo suvirs 

po 10 tūkstančių darbininkų.
Namų autoritetai skaičiuoja, 

kad šiuo tarpu Bridgeporte 
randasi virš 500 naujų namų 
pardavimui, bet nėra kam jų 
pirkti. Pereitais metais tokie 
namai dar nebuvo galutinai
pabaigti statyti ir jau pirkę- Į 
jai siūlydavo rankpinigius, i 
Tokiu būdu naujų namų sta
tyba žymiai sulėtėjo. Vienok į 
namų statybai medžiaga neat- i

M. J. ŠVILPOS
Mostys — Nepaprastai 

Svarbios Mostys !i
Laikraščių skaitytojams nėra nau-1 

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

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

No. 2-M. J. Svilpa’s Salve for-Ex- 
temal Pains. Ši mostis prašalina 
skausmus nuo kojų, rankų, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų su
stingimą. Persišaldymą ir aštrų ko
sulį. Kaina $1.

No. 3-M. J. Svilpa’s Miracle Salve 
for Skin Irritation. Tai mostis, kuri 
pagelbsti nuo įvairių ’ odos ligų 
kaip tai: Rash, Athlete’s Foot, Sinus, 
sužeidimą, 
kiekvienas 
kaina $1.

N<k 4-M. 
very Salve 
Poison Ivy.
šalina įvairius odos niežėjimus. 
Raina $1.

No. 5-M. J. Svilpa's New Disco
very Salve for Piles. Ši mostis nau 
jai išrasta, kuri greit prašalina Piles 
(varvančias ar ne) be pjaustymo 
Pagelbės, jei tik 'vartosite pagal nu
rodymą prie mosties dėžutės. Tuoj 
įsigykite. Kaina tik $2.

Sisųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir money orderį ar čPkį. Iš 
Kanados reikia pridėt 25c ekstra, 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti’ 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
O. Box 73, St». A , 

Hartford 6, Conn.
HartfordieČiai galite pirkti pas 

E. Beirs (vaistinėj), 158 Park St., 
arba pas Zembą, 16$ Sheldon St.

(Adv.)

(Tik ne vėžio ligas), 
turėtumėt įsigyti.

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

ANDRULIO PRAKALBŲ
V. Andrulis čia kalbėdamas 

nupiešė vaizdą, kur link slen
ka pasauliniai politiniai daly
kai, kurie verčia kapitalistinę 
klasę tiek 
net įpulti 
Sąj u ligoj e,
demokratinėse -šalyse ir Kini
jos liaudies • išlaisvintoje daly- 

j įe gyvena apie- 500,000^000 
i žmonių, kurie daro milžinišką 
; progresą. Tas nervuoja kapi- 
I talistinę klasę, nes jų valdo- 
. mose šalyse ne vien vakarinė

je Europoje bei kitose šalyse, 
net ir Formosa saloje koniu- 

į nistai neduoda ramiai užmig
ti.

žinoma, tęsė draugas An
drulis, kad visų šalių kapita
listai rėkia, kad tam visam 
esanti kalta Tarybų Sąjunga 
ir kad tai esąs Stalino planas 
užkariauti pasaulį.

Kaip Vakarinėje Europoje, 
Azijoje, taip Lotynų Ameri
koje ir net Pacifiko salynuose 
žmonės nebepanešdami nuola
tos didėjančios priespaudos 
ieško išeities reikalaudami kad 
jų valdančioji klasė pildytų 
kad ir menkus tų šalių liau
džiai pasižadėjimus. -Tas vis
kas ir verčia Wallstryto im
perialistinius grobikus pagal
voti, ar jie pradėję sekamą 
karą laimės jį? Ar kartais 
istorija nepasikartos, kaip po 
pereitų dviejų pasaulinių ka
rų, kaip po pirmo pasaulinio 
karo: Rusijos liaudis išvijo 
savo išnaudotojus, o po an
tro pasaulinio karo padarė tą 
patį: Albanija, Jugoslavija, 
Bulgarija, Vengrija, Rumuni
ja, čechosloyakija, Lenkija ir 
jau didesnė Kinijos liaudies 
dalis išlaisvinta. Juk net po
piežius Pijus XII pora metu 
atgal perspėjo karo kurstyto
jus, kad trečias pasaulinis ka
ras gali būti klasių karas — 
išnaudotojų klasės iš „ vienos, 
išnaudojamųjų klasės iš ki
tos pusės. Todėl, kada išnau-. 
dotojų klasė yra tokioje bai
mingoje padėtyje, tai darbo 
žmonių klasei negali būti bai
mės, jeigu ji bus vieninga.

J. N. S.

Rašo Jurgis Matulionis
3. Stalino vardo žemes ūkio 

kolektyvas 
Seniau sakydavo, 

gandrai atneša laimę, 
pat vaikystės, atmena
nas Balsys, ties tėvų na
mais, aukštos tuopos viršū
nėj gyveno didelis ėdrus 
gandras. Pavasarį jis ėjo 
paskui tėvo plūgą, šnairio- 
mis žvalgydamasis į jį, ti
kėdamasis gausiąs kirminų. 
Bet žemė buvo akmeninga, 
liesa, ir joje nebuvo kirmi
nų. Kiek dar patrypinėjęs 
paskui plūgą, gandras skri
sdavo į kaimynines buožių 
žemes.

Gandrai neatnešė laimės 
nei'Prano tėvui, nei jam 
pačiam. Žemės, net blogos, 
buvo maža, o Prano šeima 
didelė — 12 žmonių. Duo
nos visuomet neužteko,, ir 
badas beldėsi į pirkios lan
gą, ties kuriuo aukštoje 
tuopoje buvo didžiulis gan
dro lizdas.

Tarybų valdžios metais 
pirmą kartą per visą savo 
gyvenimą Balsiui pavyko 
pripildyti savo klėtis javais. 
Pirmą kartą ant jo stalo 
atsirado knyga. Pirmą kar
tą vaikai, kurių teliko gyvų 
šešetas^ išsiskirstė, ne ieš
kodami darbo arba gandro 
laimės, o išvažinėjo moky
tis — sūnus Pranas į trak
torininku kursus, sūnus 
Bronius — į karo mokyklą, 
sūnus Edmundas — į mo
kyklą.

Balsio šeimai atnešė lai
mę kolektyvinio ūkio gyve
nimas. Pranas Balsys ir vi
sa jo šeima yra nariai.Sta
lino vardo žemės ūkio arte
lės, geriausios Klaipėdos 
apskrityje.

Vakarais Lankučių kai
mas, kame yra šitas kolek
tyvinis ūkis, žiba elektros 
šviesa. Bet kolektyvinio 
ūkio pirkios — skaityklos 
žiburėlis ypatingai traukia 
žmones, lyg jis būtų vienas 
visame kaime. Čia aptaria
mos visos kolektyvinio ūkio 
naujienos, čia pravedami 
pasikalbėjimai atvažiavusio 
iš Klaipėdos agronomo, čia 
yra biblioteka, radijo imtu
vas, nauji laikraščiai ir 
žurnalai.

Bet svarbiausia, kas pri
traukia čionai -žmones — 
tai reikalas, — pasitarti 
tarp savęs, aptarti einamus 
kolektyvinio ūkio reikalus, 
pasvajoti 
yra nau. 
turėjo
vienkiemiečiai.

Kolektyvinis ūkis, pradė
jęs savo gyvenimą 18 ūkių 
susijungimu, dabar jau tu
ri 62 ūkius. Jo fermose — 
90 arklių, tiek pat stambių
jų raguočių, šimtai kiaulių. 
Per praėjusius metus įsigy
ta '30 žemės ūkio mašinų. . I ' . V *•
O šiomis dienomis kolekty
vinio ūkio pirminipkas Ma
cijauskas, nenuilstamas ir 
energingas žmogus, važiavo 
Klaipėdoiv sąskaitos apmo
kėti už sunkvežimį, kurį 
pirko kolektyvinis ūkis.

Žmonės, kurie matė elek
tros šviesą tik keliš kartus 
per metus, nuvažiavę į ap
skrities miestą, dabar ne 
tik naudojasi elektros šyie- 
sa savo butui apšviesti, bet 
verčia elektrą kulti gausų 
kolektyvinio ūkio derlių. O 
dirbti čia buvo ko. Erdvūs 
kolektyvinio ūkio svirnai 
pilni duonos. Vidutinišką 
derlių sudaro 18 centneHų 
iš hektaro. >

Minėdama šį skaičių sve
čiams, o jų dabar daug bū
na kplektyviniame ūkyje, 
kolektyvinio ūkio sąskaiti-

ninkė Bronė, Laučiūtė būti
nai pabrėžia, jog derlius iš 
kolektyviškai apsėtų laukų 
žymiai aukštesnis ir siekia 
25 centnerių iš hektaro. Pa
sirodo, jog pavasarį daugy
bė individaulinių valstiečių 
padavė’ pareiškimus apie 
įstojimą į kolektyvinį ūkį. 
Teko suvisuomeninti. skly
pus, kuriuose jau žaliavo 
javai.

Kiekvienam darbadieniui 
Stalino vardo 
artelės nariai 
kilogramo grūdų ir apie 7 
rublius pinigais. Vidutiniš
kai kiekviena kolektyvinio 
ūkio šeima išdirbo per me
tus po 500 darbadienių.

Kolektyvininkai žino, jog 
aukšto derliaus pamatas 
yra žinojimas, kultūra ir ne 
tik žemės ūkio, bet ir bend
roji, kurios neįsisavinus ne
įmanoma žengti į priekį. Ir 
gilus šitos tiesos supratimas 
yra taip pat kolektyvinio 
ūkio gyvenimo išdava. Da
bar kiekvienas kolektyvi- 
ninkas gauna po 1-2 laik
raščius. Kolektyvinio ūkio 
bibliotekoj 250 knygų, o 
lentynose — mažiau negu 
pusė, jas skaito kolektyvi
ninkai. Skaityklos vedėja 
Brėnė Rėkačiūtė sako, jog 
Šolochovo “Pakeltoji velė
na,” Fadiejevo “Jaunoji 
Gvardija” ir Žemaitės kūri
niai — mėgstamiausios ko- 
lektyvininkų knygos. “Tru
mpasis VKP(b) istorijos 
kursas” tapo kolektyvinin- 
kams reikalingiausia kny
ga, kuri atveria akis į pa-

žemės ūkio 
gavo po 9,4

iš
d.

Mirtis ir vėl išrovė tris 
gyvųjų tarpo. Vasario 26 
mirė Jonas Sausanavičius,. pa
liko nuliūdime moterį ir 5 
dukras. Keturios vedę, gy
vena Philadelphijoj, o penk
ta pas tėvus. Mirė sulaukęs 
76-šių metų. Paėjo iš Vilni
jos., Buvo bemokslis žmogus, 
prie darbininkiško judėjimo 
neprigulėjo. Palaidotas 1 d. 
kovo.

Kovo 4 d. mirė Mateušas 
sulaukęs 76 metų

Buvo nevedęs, pa-amžiaus.
vieniai ir gyveno. Taip skai
tėsi laisvamaniu, į bažnyčią 
nėjo, bet ir su laisvais žmo
nėmis neveikė. Kovo 8 dieną 
palaidotas iš V. Tucino šer
meninės į Lietuvių Laisvus ka
pus. Giminių čionai neturėjo. 
Paėjo iš Suvalkijos. Taip bu
vo draugiškas žmogus.

•Kovo 12 d. mirė Marijona 
Medelis, sulaukus 70 metų. 
Jos pirmas vyras buvo Kve- 
dena, miręs apie 31 met. at
gal. Nuo pirmojo vyro jai 
liko penki vaikai. Vėliau ji 
vedė su našliu J. Medelis, su 
kuriuomi vedė apie 20 metų 
atgal. x

Medelis yra laisvas žmogus, 
dienraščio Laisvės skaitytojas. 
Velionės ląidotuvės įvyko ko
vo 16 d. Į kapus palydėjo 14 
automobiliais giminės ir drau
gai. J. Medelis taria visiems 
širdingai ačiū, kurie palydėjo 
į kapus.

Lai būna mirusioms lengva 
žemelė! Nuo savęs reiškiu J. 
Medeliui užuojautą nuliūdimo 
valandoj.

V. Ramanauskas. ,.

Norwood, Mass

apie ateitį. Tai 
bruožai — jų ne- 

r negalėjo turėti

Berlin. — Karinis ameri
konų gubernatorius Vokie
tijai, , gen. Clay dovanojo 
gyvybę vienam naciui, nu- 
smerktam < už jankių belais
vių žudymų.

Mokykloj mokosi visi 
Lankučių kaimo mokyklinio 
amžiaus vaikai. Tris kartus 
per savaitę, vakarais, vei
kia ratelis neraštingumui 
suaugusių kolektyvinio ūkio 
valstiečių tarpe likviduoti. 
Moko juos du mokytojai. 
Valstiečių kultūrai kelti 
daug prisidėjo kaimo radio- 
fikacija. Kiekviename name 
pastatytas reproduktorius, 
gyvenvietėj yra keletas ra
dijo imtuvų, telefonas. Vi
sa tai — didžiulė kolektyvi
nio gyvenimo ir darbo pir
menybė.

Taip bematant keičiasi 
gyvenimas Klaipėdos kraš
te. Naujieji šeimininkai — 
darbo valstiečiai turi už ką 
dėkoti Tarybų valdžiai. 
Apie 70 tūkstančių hektarų 
žemės gavo iš Tarybų vals
tybės krašto naujakuriai 
neatlygintinai ir neribotam 
laikui. Be to, valstybė neat
lygintinai perdavė jiems 7 
tūkstančius namu, kita tiek 
patalpų gyvuliams, apie 6 
tūkstančius svirnų bei jau
jų, 2,200 įvairių kitų pa
galbinių trobėšių. Tik Klai
pėdos apskrities naujaku
riams buvo išduota 3.525 
tūkstančiai rublių negrą
žintinų paskolų ir 671,tūks
tantis rublių ilgalaikio kre
dito.

Krašto darbo valstiečiam 
susitelkus į kolektyvinius 
ūkius auga jų gerovė. Klai
pėdos apskrityj, pavyzdžiui, 
per vieną mėnesį susiorga
nizavo 3 naujos žemės ūkio 
artelės.

Tvirti jaučiasi krašto že
mės ūkio artelių nariai, įsi
tikinę žvelgia į ateitį. Buvę 
vargingi valstiečiai ir ku
mečiai, pagaliau, gyvena 
taip, kaip ilgus metus sva
jojo.

25 d., 
Lietuvių 

svar-

Visiems jsitėmytina ir 
Verta Dalyvauti

Šį penktadienį, kovo 
7:30 vai. vakarė,
Svetainėje, įvyks labai 
bios prakalbos su dainomis ir 
muzika. Kalbėto.)um bus vie
nas iš žymiųjų laikraštininkų 
Vincas Andrulis, dienraščio 
Vilnies redaktoriui iš Chica- 
gos. 
rų
teiks Richard Barris iš 
ham, Mass. Todėl visi 
Ii ir arti būkit!

Dainuos Norwood© Vy-
Ansamblis. Muzikos su-

Ded-
iš to-

metų 
minėjimo bankietas įvyks 24 
d. balandžio (April). Lietu
vių Svetainėje. Ne tik Nor
wood©, bet ir apylinkės lietu
vių 
ant 
bet 
dc,

Dienraščio Laisves 30

o rgan i z ac i j as meldžiam 
tos dienos nieko nerengti, 
iš visur dalyvauti Norwoo- 
Laisvės bankiete.

Bankietas bus sui visokiais
įvairumais, kaip tai bus gerų 
valgių ir įsigėrimų. Bus mu
zikos, dainų, prakalbėlių, juo
kų ir bus galima pasišokti, 
žodžiu, bankietas bus pilnas

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket* 2-5172
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Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger ■
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

;; ; Tel. ST. 2-8842 H
■ i"i”i"i,4”i,4,4’4s4’4’4’4”l,4,4”i”l’4’4’*l’4’4,,i"i’ i

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

Newark 4, N. ' J.1 

HUmboldt 2-7964'
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HELP WAITED—MALE 
REIKALINGI VYRAI
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TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.

HY. 7-8631

duos 
ner
ve r- 
Am- 
p ro

POLIfelUOTOJAI
Patyrę prie Stainless Steel 

Dienų Savaitė. Linksmos Sąlygos
J. SKLAR MFG. CO.

38-04 Woodside Ave., L. I. City.
(70)
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Literatūros 
Mary 
Kara- 

M.

3
3

djrnotą, ant U. 
(east of TampaK Kviečiame 
dalyvauti, nes gal bus pasku- 
piknikas šį sezoną — atsisvei- 
su atvykusiais svečiais. Turė- 
ir užkandžių. Būkite anksti.-— 

(68-69)

MATTHEW P, BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager '

(Laisniuotus Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

■?> s
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PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Howes St.

BROOKLYN, N. Y.

įvairumo. Komisija, kurią iš
kinko Lietuvių 
Draugijos 9 kp., yra 
Misevičienė, Elzbieta 
lienė, Olga Zarubiene, 
Uždovinis, A. Zaruba ir 
Grybas. Turint tokią šaunią 
komisiją galima pilnai pasiti
kėti, kad bus puikus bankie
tas.

Norwoodo Vyrų Ansamblis 
vadovybėj St. Pauros akompa
nuojant Richard Barris dai
nuos oro bangomis iš stoties 
WK0X, 1190 kilocycles, ba
landžio 3-čią, 9 valandą iš ry
to. Richard Barris 
akordiono solo. Dėl to, 
woodieciai ir apylinkės 
telgos ir šiaip rėmėjai 
beriančio - Gintarų Radio
gramos pasiuskit pasveikini
mus su finansine parama, 
čekius ar Money Orderius rei
kia išrašyti: A. Dambrausko 
vardu, o pasiųsti John Gry
bas, 35 Fairview Rd., Nor
wood, <>Mass.

Laisves Reporteris. .

Žuvų Ūkiai
VILNIUS. — Vykdant 

riausybės užduotį, Lietuvos 
TSR žuvies Pramonės Ministe
rija paruošė planą naujiems žu
vų ūkiams sukurti respublikoje.

1949 metais žuvims veisti 
tvenkinių plotas bus lygus 6,000 
hektaru. Miestų ir kaimu dar
bo žmonių aprūpinimui bus 
gauta papildomai 9,600 centne
rių žuvies.

PRANEŠIMAI
TAMPA, FLA.

LLD 45 kp. ruošia pikniką, kovo 
27 d., pas George Bi 
S. 4 
visus 
finis 
kinti 
sime 
Kom.

HARTFORD, CONN.
Kovo 27 d., Laisvė? Choro Namo 

B-vė rengia balių. Pradžia 3 vai. 
dieną. 155 Hungerford St. Gros 
Johnny Roman's orkestrą. Gaspa- 
dinės ruošia gerų užkandžių. Turė
sime ir įsigėrimų. Kviečiame daly
vauti. — Kom. (68-69) "

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- ; 

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

LAISVES
SPAUSTUVĖ

GAU JUMS PATARNAUTI
» z •'*'** ’

/

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 Laisves 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 spaustuvę. ,

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:

LAISVE .
• * I

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

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

recePtų specialistai.
MAX PEIST, Ph. G.f 

EDWIN LANE, Ph. G
Jei. EVergreen 7-6238

F. W. Slialins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenuę 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. |
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 ' - \ 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Aį

)
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Susirgo Pranas Buknys Susižeidė

Praėjusį sekmadienį sunko
kai susirgo Pranas Buknys, 
Laisvės administratorius. Jis 
pagavo slogas, o prie slogų— 
dar kaž kokią gerklės ligą: 
sutino kaklas, užėmė gerklę 
ir ligonis labai karščiuoja.

Gydytojas įsakė jam gulėti 
lovoje per keletą dienų.

Linkime Pranui greit 
sveikti.

pa

Jubiliejinio Komiteto 
Susirinkimas

Dienrąščio Laisves 30 metų 
jubiliejaus atžymėjimo orga
nizacijų atstovų komiteto su
sirinkimas įvyks šį penktadie
nį, kovo 25 d., vakare, Lais
vės Salėje, Williamsburge.

Prašome visus narius daly
vauti. Dar ne visos kuopos 
turi paskyrusios savo atsto
vus į komitetą. Tų kuopų or- 

daly- 
orga-

komi-

ganizatorius prašome 
vauti ir atstovauti savo 
nizacijas.

Komiteto paskirtoji
sija suruošimui draugų Paukš
čių išleistuvių kovo 27 d. taip 
pat privalo būti šiame susi
rinkime. Reikės galutinai su
tvarkyti visus šio parengimo 
reikalus. A. B.

Apie $140,000 vertės narko- I 
tiku, atimtų iš jų savininkų, j 
tapo sukūrenti New Yorko' 
policijos pečiuose praėjusį . 
penktadienį.

Du ginkluoti vyriškiai suri
šę likerių krautuvės savinin
kę Leną Wides, Brooklyn e , ir 
išsinešę $35 pinigais ir dvi 
bonkas geros degtinės.

Mokinamos ir Dirbame ...
KAŽIN, AR .ŠALTAS ORAS 

PAKENKĖ?
Praeitą šeštadienį, kovo 19 ! 

d., labai mažai mokinių lan- j 
kėši LKM pamokose. Tiesa,! 
diena buvo šaltoka, bet, ro
dos, reikėjo nepamiršti, kad 
jau visai netoli gegužės 15 
parengimas ir kad dėl to pa
rengimo tinkamai prisiruošti 
dar daug daug mums reikia 
padirbėti.

Nors mažai mokinių lankėsi, ■ 
bet tie, kurie atėjo, pilnai iš
pildė savo tos dienos-progra
mą: nuo 2 iki 3:30 vai. — 
lietuvių kalbos pamokos; 3:30 
iki 4
(turėjo būti, bet dėl nepilno 
vaidintojų ansamblio pasiten
kinome tik jo apkalbėjimu ir 
planavimu); 4 vai. dainų
pratimai, vadovaujant Aldo
nai Žilinskaitei - Anderson;

. 4:45 — tautinių šokių prati
mai, vadovaujant Helenai 
Bručienei; po to H. Bručienė 
visą klasę pavaišino karštu 
šokoladu ir pyragaičiais. Dė
kui jai už darbštumą ir nuo
širdumą.

veikalo repeticijos

Lietuvaitė, Mrs. Ruth Bell, 
per Adomą Dągį sužinojusi 
apie LKM šokių grupę, atėjo 
pasižiūrėti jų, nes ir pati Rū
ta užsiima ir lavinasi toje 
srityje. Pasikalbėjus su IL 
Bručiene, viešnia pasižadėjo 
dažniau atsilankyti ir pagel
bėti Bručienei — su ja ben
dradarbiauti.

Viešnia apgailestavo, kad 
mes, lietuviai, iki šiol dar ne
sugebėjome suorganizuoti pa
stovios tautinių šokių grupės. 
Bet dabar, dėka LKM darbš- 
čiajai narei H. Bručienei, at
rodo, kad gal tokią grupę jau 
turėsime. Pradžia atrodo vi
sai gera, tik reikia dar dides
nės grupės; reikia daugiau 
augesnių jaunuolių.

LKM Ateities Programa
Iki mūsų LKM parengimo, 

gegužės 15 d., liko jau tik

Žymūs Advokatai Išleido
Civilių Teisių Peticiją
gyrė peticiją, kurioje^ kriti
kuojami New Yorko Valsti
jos Seimeliui įteikti reakciniai 
biliai ir atsikreipiama į assem- 
blymanus ir senatorius, kurie 
nesutinka su ragangaudyste, 
kad jie pasirašytų tą peticiją.

Advokatai pasmerkia bilius 
kaipo nekonstitucingus.

Peticiją (po savo parašais) 
išsiuntinėjo O. Jųhn Rogge, 
buvęs Jungtinių Valstijų ge- 
neralio prokuroro padėjėjas, 
ir Osmond K. ETaenkel, Ame
rikos Civiliu Laisvių Unijos

Masine Delegacija Išvyko
Į Albany

Jau antra savaitė kai iš 
New Yorko - Brooklyno kas 
dieną vyksta atskirų organi
zacijų delegacijos į Albany 
protestuoti prieš ragangaudiš2 
kus darbininkams persekioti 
biliųs (McMullen’o, Scan- 
lan’o, Mauhs’o, Feinberg’o). 
Kovo 22-rą išsiųsta antra ma
sinė delegacija, sumobilizuota 
Amerikos Darbo 
Civilėms Teisėms 
greso.

Pirmoji masinė 
buvo nuvykusi’ 15-tą.

Greta gynimo civilių teisių, 
delegacijos reikalauja :

Valstijinio rendų kontrolės 
Įstatymo;

Partijos ir
Ginti Kon-

delegacija

dos davimo
Padidinti 

dos davinį.

nedarbo apdrau- 
laika;
nedarbo apdrau-

Per 
turėsime 
turėsime 

d a i-

tąastuoni šeštadieniai, 
laikotarpį nuveikti 
daug: susimokinti 
vaidinimą, susimokinti 
nuoti, deklamuoti, šokti tau
tinius šokius ir kt.

šį šeštadienį, kovo 26, ti
kimasi ir laukiama ne vien 
visų jau ėsančių LKM nariais 
atsilankant, bet taip pat ir 
daug naujų, norinčių bent 
vienu ar visais LKM veiks
mais užsiimti. Be to,' yra 
nutarta, kad visas LKM an
samblis nusifotografuotų. Ir 
šį šeštadienį, jei nesifotogra- 
fuosime, tai sužinosime tam 
laiką ir vietą.

Del tų, kurie norėtų vienu 
kuriuo, keliais ar visais LKM 
veikimais užsiimti, čia pakar
toju mūsų kiekvieno šeštadie
nio veikimo programą, kuri 
bus ta pati per visą dar liku
sį šį sezoną :

2 vai. po pietų — lietuvių 
kalbos pamokos.

3:30 vai. veikalo repetici
jos ir deklamacijos pamokos.

4 vai. — dainavimo pamo
kos.

4 :45—tautinių šokių parod
ic os.

6 vai. — Stygų Ansamblio 
(Vyturėlio) repeticijos.

Beje, čia tenka priminti, 
kad Vyturėlis per porą savai
čių nelaikė savo repeticijų. 
Bet šį šeštadienį visi vyturie- 
čiai kviečiami susirinkti pa
sirengę groti. Susirinkite 6 
vai. Liberty Auditorijon ir 
čia, jei vyturiečiai nusitars, 
kad tas laikas ir vieta jeims 
nepatogu, galės pasirinkti pa
togesnį laiką ir vietą.

Dar daug kas yra apie LKM 
parašyti, bet tai paliksime ki
tam kartui; šiuo kartu noriu 
tik pažymėti, kad LKM daly
vaus LMS Dailės parodoje: 
jie turės LKM kertėję, kur 
išstatys savo eksponatus. O 
taipgi, kai kuriais vakarais 
LKM tautinių šokįkų grupė 
gal prisidės prie programos 
pildymo. Veiksnys.

! patarėjas. O apie tokios 
išsiuntinėjimą

peti
cijos išsiuntinėjimą visuome
nei paskelbė Nacionalė Advo
katų ^Gildija.

Visa tai rodo, jog už vis 
žymiausieji Amerikos teisi
ninkai, jų organizacijos įmato 
didį pavojų mūsų šalies žmo
nių laisvėms tuose biliuose, 
norinčiuose uždėti fašistinius 
varžčius visai šaliai po prie
danga kovos' prieš komuniz
mą. Tai Įmato ir liaudis ir 
dėl to kožna diena dabar yra 
delegacijų, rezoliucijų ir te
legramų j Albany diena.

Šimtai delegatų išvažiavo 
specialiu traukiniu iš Grand 
Central šaukdami obalsį:

“Rent control, not thought 
control.” Renda, parama "ne
darbe yra tais svarbiaisiais 
klausimais, kuriais turėtų 
veikti valstijos seimelis.

" i Bazariii Dovany
Priedai-Pataisos

Pirmadienį mūsų raštinei 
pranešė ,telefonu ( M a y 
Merk), kad jos draugė Mar
garet Nagle (Maciūtė), iš 
Woodhaven, N. Y., dienraščio 
Laisvės bazarui padovanojo 
porą kitchen curtains ir kito
kių dovanėlių.

Elzbieta Kasmočienė 
buvo prižadėju- 
bazaro metu iš- 
iškepti gražų 
paduotas tiesiai 

šytas ir

per
moterų klubą 
si ii' didžiojo 
pildė pažadą 
pyragą, kuris 
ant stalo likosi neuži 
nepaskelbtas. .

Albina Mikniaus, greta jau 
skelbtų stambiųjų (ir likusių 
neišrokuotų atskirai daugelio 
smulkesnių dovanėlių), 
vanojo dvi vėliavas.

do-

Daleistina,* kad ir daugiau 
dovanelių, paduotų tiesiai ant 
stalų ar į virtuvę (pirm to 
neužregistravus pas tą prižiū
rėjusias administracijos regis
tratores) likosi neužrašytos, 
nepaskelbtos.

Nepaskelbimai įvyko ne dėl 
to, kad kas nors norėtų ką 
nors išskirti, bet kad kitais 
darbais užimtos pardavinėto
jos ar virtuvėje g^asįtacĮinės 
dažnai nei nepamato^ atHą- 
šant. Arba ir pamačiusios 
nesužino, kad dovanos atneš
ta neužregistruotos.

Dėkojame už visas dovanas, 
visiems . Ir atsiprašome už 
nepaskelbtas ar nepilnai pa
skelbtas.

Laisvės Administracija.

Perdaug Alaus?
O gal permažai gėrikų, ku

rie išsigalėtų lengvai praleisti 
po dešimtuką už stiklą, išju
dino kompeticiją už pirkikus. 
Viena aludė New Yorke 
sugrąžino 5 centų alų.

jau

Si

am- 
10th 
kovo

Lena Walikas, 58 m. 
žians, gyveno 142 Ncn 
Street, Brooklyne, mirė 
21 d. Kūnas pašarvotas grab.
S. Aromiskio koplyčioj, 423 
Metropolitan Avė., Brooklyne. 

-Laidotuvės įvyks kovo 24 d., 
Šv. Jono kapinėse. Velionė 
paliko nuliūdime sūnų Wal
ter, seserį Rose Mencia, mar
čią ir anūkę. Laidotuvių ap
eigomis rūpinasi S. Aromis- 
kis.

Ona Kruzaitienė, LDS 1- 
mos kuopos narė, 'gyvenanti 
'56 Ten Eyck St., kovo 19 d. 
eidama namo iš Republic Te
atro paslydo ant ledo ant

I

Grand St. ir nusilaužė ranką. 
Jos ranka dabar įdėta į gipsą.

poOna randasi namuose, 
daktaro priežiūra.

Petrui Tarui 
Operacija Pavyko

teko

Elizabethiečiui' Petrui Ta
rui, kaip jau buvo rašyta, 
prieš savaitę laiko buvo pada
ryta opi operacija. Taras, bu
vo operuotas Wykoff Heights 
Hospitalyj, Brooklyne.

Praėjusį sekmadienį 
aplankyti Petrą. Po operaci
jos jis jaučiasi gerai ir ma
no, jog šios savaitės gale jis 
jau bus paleistas namo.

Ligoninėje Taras galima ap
lankyti kiekvieną dieną tarp 
2 ir 3 vai. po pietų, taipgi 
tarp 7 ir 8 vai. vakare, 
gonis guli kambaryj 305 
čiame a’ukšte).

(tre- 
N.

Majorui Įsikišus į 
Kolegijos Reikalus, 
Hovde Pasitraukė

Dr; Bryn Hovde, vienas* iš 
maždaug liberališkesnių mo
kytojų, kandidatavęs į Queens 
College prezidentą, paskelbė 
pasitraukiąs iš kandidatūros.

D)-. Hovde pasitraukė po 
to, kai majoras įsikišo pastan
gose įstatyti viršininku (dabar 
esančią laikinuoju) d r. Mar
garet V. Kiely. Tačiau pa
matęs, kad jo peršamoji kan
didatė net' po jo valios par 
reiškimo vis viena negaus 
viršininką skiriančios tarybos 
balsų didžiumos, kad "jo įsiki
šimas padiktuoti neteikia pa
geidautų pasekmių, 
pareiškė "paliekąs 
valiai.”

majoras
tarybos

jog netKadangi menama, 
ir dr. Hovde išsitraukus iš 
lenktynių dr. Kiely negau
sianti reikiamo skaičiaus tary
bos bąlsų, tad ieškosiu kito 
kandidato, kad taryba galėtų 
balsuoti viršininko klausimą.

Darbo partija protestavo 
prieš valstijinio teismo apelia
cinės divizijos nuosprendį 
leisti Consolidated Edison Co. 
vėl pakelti elektros kainas, 
kurias buvo nuleidusi 10 nuo
šimčių sausio 10-tą.

REIKALAVIMAI
Reikalingas preseris, Cleaning store, 

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

' Penktadieniais uždaryta

Valandos:

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms irt šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

telefonas
EVergreen 4-9407

n

Šį Sekmadienį Turėsi
me Gražy Popietį

Kovo 27-tą (kaip kad ir 
buvusią moterų iškilmių die
ną) didžiuma šeimininkių ga
lės sau ramiai ilgiau pasilsėti 
iš ryto be rūpesties apie pie
tus, nes tuo > pasirūpins nedi
delė grupė draugams Paukš
čiams išleistuvių šeimininkių.

Jos pagamins gerų valgių 
pietums, 1-mą valandą, pietų 
laiku. Bus ir gėrimų.

Tačiau, anot šventraščio, 
"ne viena duona žmogus gy

ta d bus ir graži p ro
ja suteiks mums dai- 

Feiferienė 
akompa- 
Feiferio;

Kazake'vi- 

vas, 
grama.
nos dūetistės Elena 
su Anele Ventiene, 
nuojamos Roberto 
armonistė Florence
čiūtė; pianistas - kompozito
rius Pranas Balevičiusf sopra
nas Ameli.a Jeskevičiūtė- 
Young, akompanuojama Ba- 
levičiaus.

Draugams Paukščiams (ne 
už ilgo persikelsiahtiems f 
Philadelphiją) išleistuvės 
Įvyks kovo 27-tą, 
berty Auditorijoje, 
Avė.

.Hill, 
ma.

1 vai., Li- 
Atl antie 

110th St., Richmond 
Y. Įžanga nemoka- 

Komisija.

Marininkai Pikietavo 
Gynimui Unijos .

klasine prekinio laivyno ma- 
rininkų atstovybė — 250 — 
pikietavo Chelsea pajūrį 
tarp 14-tos ir 23-čios gatvių, 
New Yorke, protestui prieš 
armijos pasimojimą sulaužyti 
jų uniją, paimant laivus ve
žiojimui dipukų.

Darbininkai pasipiktino ap
sigynimo sekretoriaus Forres- 
tal .department© žvalgybos iš
mėtymu iš laivo Marine 
Jumper jo jūrininkų, praėju
sią savaitę, kovo 15-tą.

Joseph Garszva 
I 

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.

Valandos:

Telefonas EVergreen 4-0203

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

j

Išbuvo Valandą ir Pusę 
Užgriūtas Anglies

Pietro Furian, didžiulio an
glies sandėlio form anas Ciril
lo Coal Co., 573 Smith St., 
Brooklyne,< užlipęs virš 35 
pėdu aukščio aruodo pasviro, 
įkrito aruodai) ir pradėjo leis
tis anglies nešamas link pils- 
tytuvės atvanos. Krintantį, 
anglies svoris jį sulenkė veik 
dvilinką. Tolyn vis daugiau 
ant jo užgriuvo anglies.

Užgriūtas, suriestas, pri
spaustas, tačiau jis šiaip taip 
gavo po biskelį anglies , dul
kėmis sutirštinto oro ir išsi
laikė gyvas valandą ir pusę 
iki jį atrado. Jo laimei, jo 
krintančio šauksmą išgirdęs 
išlaukyje prie pilstytuvės bu
vęs darbininkas. Jis sustab
dė mašineriją ir pašaukė po
liciją.

Pribuvusi policiją keliose 
vietose turėjo išpjauti metali-’ 
nėjo sienoje skyles, kol atiti-

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, Jr parduodame su mažu uždarbiu. Taigi pas mus 
pirkdami, niekad neapsigausit.

Krautuve tik 3 blokai .nuo BMT 111 th Street stoties ir tiek pat J 
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

TI A T? TIT PiT 895-897 Broadway
.1 Lj/YrLUl Brooklyn 6, N. Y.

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

EVergreen 8-2439-2240

’/I TDD’Q DAD m grand streetLIT Jr O DAll BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

EVergreen 4-«29 • TELEVISION
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■ ‘ Peter Kapiskas
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LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
% •

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAIMĖJE

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily*)- Tree., Kovo 23, 1949

woi e • m ■,tikimasi laksiku
Streiko

Taksikų vairuotojų 105 as
menų komitetas, buvęs prieš 
tūlą laiką paskirtas su samdy
tojais derėtis,- palaukęs ir ne
sulaukęs tų derybų, praėjusį 
pirmadienį vienbalsiai nutarė 
skelbti streiką. Komitetas ra
gins visų 438 taksikų firmų 32 
tūkstančius darbininkų veikti 
išvien su komitetu.,

Streiko tikimasi galop at
einančios savaitės, jeigu pirm 
to nebus susitarta. Reikalau
ja užtikrinti po $45 algos die
niniams ir $55 vakariniams už 
9 valandų per <dieną, penkių 
dienų savaitę. Arba duoti 50 
nuošimčių pajamų vietoje da
bar duodamų 42 nuošimčių.

ko, kur jis randasi. Jį nuve
žė ligoninėn. Jo viena koja 
sulūžusi, galva ir visas kūnas 
apraižytas, tačiau manoma, 
kad jis gyvens.

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD

BEER & ALES

32TenEyck St.
Tel. EVergreen 4-8174




