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Mūsų ambasada Anglijoje 
atšaukė vizas penkiems An
glijos delegatams i tarptau
tinę Kultūros ir Mokslo At
stovų Konferenciją Taikai 
Palaikyti — konferenciją, ku
ri prasidės ši penktadieni 
New Yorke.

Mūsų ambasada Prancūzi
joje ats’sakė vizuoti "pasus to 
krašto mokslo ir meno atsto
vams, įpareigotiems vykti 
konferencijom

Prancūzų delegacijoje yra 
žymus katalikų dvasiškis, ku
nigas - profesorius Jean Bou- 
lier.

Kodėl toks staigus “pasisu
kimas” ?

Kas čia pasidarė, kad an
glai ir francūzai mokslininkai 
ir menininkai taip ūmai pata
po “pavojingi” ir “baisūs” 
mūsų kraštui ?

Kodėl visokiems pro-na- 
ciams, visokiems fašistiniams 
“mokslininkams” mūsų kraš
to durys atdaros, o pažangie
siems uždaros?

Dr. Harlow Shapley teisin
gai teigia savo telegramoje 
Dean Achesonui: šis valsty
bės departmento žygis prieš- 
giniauja jo anksčiau paskelb
tam nusistatymui konferenci
jos klausimu.

★ ★ ★
Tenka suprasti, jog valsty

bės departmentas turi daug 
“patarėjų,” kurie daro visą, 
kad tik šią konferenciją su
smulkinti žmonių akyse.

Tarp “patarėjų” yra toks 
Sidney Hook, buvęs ar dar 
vįs tebesąs trockistas ir aršus 
progreso priešas.

“Patarėjų” tarpe, galimas 
daiktas, yra ir kardinolas 
Spellmanas, aną dieną pasi
didžiavęs streiklaužio šlove.

Visos tamsiosios pajėgos 
niršta, veikia, nerdamosids iš 
kailio, kad būtų susilpnintas 
pasaulio menininkų ir moksli
ninkų balsas, reiškiamas už 
ilgą, pastovią pasaulinę taiką!

★ ★ ★
Taiko§ priešai taip nusigy

veno, kdd jie nebegali sugal
voti nieko originalesnio, nieko 
įdomesnio.

Štai, Sidney Hook viešai pa- 
• reiškė, jbg, girdi, Tarybų Są

jungos delegacijoje, du as
menys būsią to krašto “šni- 
„ : f 9pai.

I Kaip lengva “kurti” nieka
las, kuomet žinai, kad už tavo 
nugaros stovi galinga stam- 

- biojo kapitalo spauda, pasi
ryžusi suvirškinti vhką, ką tu 
išspjovei!

Beje, Sidney Hook tuo pa
čiu metu, kai pasaulinė kon
ferencija vyks, kiton salėn 
šaukia savo “mokslininkų” 
konferenciją !. . .

★ ★ ★
Komedijos su tuo nesibai

gia.
Kaip kiekvieneriais metais, 

taip ir šiemet, organizuoti 
New Yorko miesto darbinin
kai ruošiasi minėti Tarptauti
nę Darbininkų Dieną, Gegu
žės Pirmąją.

Per su virš 50 metų šią šven
tę Amerikos darbininkai 1 iš
kilmingai atžymėdavo, — at
žymės ją, be abejojimo,* ir 
šiemet.

Na, bet New Yorko reakci
ninkai, sudarę “šventą sąjun
gą” su visokiais- aukštaisiais 
streiklaužiais, nutarė ir šiam 
darbininkų žygiui pakenkti: 
jie organizuoja “Loyalty Day 
Parade,” įvyksiantį balandžio 
30 dieną.

Supraskit: reakcininkai sie- 
kiasi nustatyti žmonių mintį 
šitaip: tie, kurie minės Ge
gužės Pirmąją, bus “neloja
lūs,” o tie, kurie klausys jų— 
bus “lojalūs”!

Koks šlykštus pasityčioji-

No. 69 *

Senatoriai Leidžia 
Miestams Naikinti 
Rendu Kontrolę

% - - - - - - -
Senato Bilius Kelia
Rendas 10-15 Nuošimčių

Washington. —' Republi- 
konai ir demokratai senato
riai 45 balsais prieš 35 už
gynė demokrato sen. J. Wil- 
liamo Fulbrighto pasiūlymą 
tik neva kontroliuoti gyve- 

| namųjų namų rendas iki
1950 m. birželio 30 d., o iš 
tikrųjų panaikinti rendų 
kontrolę.

Senato užgintas pasiūly
mas leidžia ne tik valsti
joms, bet ir miestams bile 
kada visai nušluoti rendų 
kontrolę su valstijos guber
natoriaus pritarimu. Sykiu 
tas senatorių nutarimas 
įgalina namų savininkus 
pakelti rendas 10 iki 15 
nuošimčių per metus.

Trumanišku demokratų 
vada senatorius Scott Lucas 
sveikino šį sumanymą, kaip 
“labai gerą bilių.” O tik 
pirm keleto dienų preziden
tas Trumanas neva smerkė 
namų savininkų sąmokslus, 
siekiančius panaikint ren
dų kontrolę ir savavališkai 
jas branginti.

Atšaukta Šostakovičiui 
Salė Philadelphijoj

Philadelphia. —- Šio mie
sto Mokslininkų, Dailinin
kų ir Profesionalų Taryba 
buvo pasamdžius Town Hall 
salę garsiam ' sovietiniam 
muzikos kompozitoriui Dmi- 
triui Šostakovičiui koncer
tuoti kovo 30 d.' Bet Town 
Hall direktoriai sulaužė su
tartį ir atšaukė salę.

Šostakovičius atvyksta 
Amerikon, kaip vienas So
vietų delegatų į Kultūrinę 
Konferenciją dėl Pasaulio 
Taikos.

Nauja Didžiulė Atom- 
Bandymy Stovykla

*

Washington. — Valdinė 
Atominės Jėgos Komisija 
pranešė, jog Arco apygar
doj, Idaho valstijoj, bus pa
statyta didžiulė dirbykla 
atom-bombų medžiagai ga
minti, o* atominių ginklų 
bandymui bus naudojamas 
400,000 akrų plotas. Įren
gimai lėšuos šimtus milio- 
nų dolerių.

mas iš organizuotų darbinin
kų ir iš visko, kas yra bran
gu amerikinėms tradici
joms !>..

Beje, Didžiojo New Yorko 
lietuvių darbo žmonių organi
zacijos, klubai ir draugijos: 
būtinai pasiuskit savo atsto
vus į konferenciją, kuri pa
teiks Gegužės Pirmajai minėti 
planus. ’ 11

Konferencija įvyks š. m. 
kovo 26 d./ Manhattan Cen
ter—34th ir 8th Ave., New 
Yorke. Prasidės 1 vai. po 
pietų.

Dienraščio XXXI.

Iš Komunistu Vadų Teismo
Teisėjas Atsisako Panaikint Bylą; Atmeta Wm. Z. Fosterio Liudijimą Raštu

New York. — Vienuoli-i.Iv. i .v n . iz li
kos kaltinamųjų komunistų ■•stiaukos 1S DeillllSO Kalbos 
vadų advokatai antradienį Į 
reikalavo panaikinti ’ bylą 
prieš juos todėl, kad fede- 
ralis teisėjas Haroldas Me
dina vienpusiškai veda šią 
bylą—užuot bešališkai pir
mininkavus teismui, Medi
na faktinai ragino džiūrę 
padaryti sprendimą prieš 
teisiamuosius, kaip sakė 
advokatai.
Teisėjas atmetė reikalavi

mą panaikinti bylą.
Komunistu advokatas A. 

J. Isserman pareikalavo, 
kad teisėjas Medina leistų 
sergančiam Wm. Z. Toste
riui, Komunistų Partijos 
pirmininkui, padaryti liudi
jimą raštu namie ir kad 
tas liudijimas būtų teisme 
perskaitytas. Jeigu nebūtų 
leista Tosteriui raštu liu
dyti, tai gal jis jaustųsi 
priverstas su pavojum savo 
gyvybei ateiti teisman ir as
meniškai liudyti, sakė ad
vokatas.

Teisėjas atmetė ir šį rei
kalavimą.

Testeris pradiniai buvo 
įkaitintas kartu su 11 kitų 
komunistų vadų. Jis dėl šir
dies ligos negalėjo daryvau- 
ti šioje byloje sykiu su jais. 
Todėl teisėjas Medina pa
tvarkė, jog Tosteris bus 
vėliau atskirai teisiamas.

Eugene Dennis, Komuni
stų Partijos sekretorius, 
kuris ginasi kaip pats savo 
advokatas, užprotestavo, 
kad teisėjas atmeta siūlo
mą rašytą Fosterio liudiji
mą. Denniš pareiškė:

—Šiuo atmetimu teisė
jas atima iš mūsų pamatinę 
konstitucinę teisę, užgina 
mums naudoti prideramą 
teisminę priemonę. Jeigu 
kitos politinės partijos gal
va dėl ligos negalėtų į teis
mą atvykti, teismas tikrių- 
tikriausiai leistų jam raš
tu liudyti.

Komunistų advokatai da
bar reikalavo panaikinti 
bylą ypač dėl to, jog,,teisė
jas Medina sekamai išsišo
ko prieš kaltinamuosius 
Jis, kalbėdamas džiūrei, pa
reiškė) kad komunistai čia 
teisiami, esą,, už “suokalbį 
suorganizuot Komunistų 
Partiją,z kuri skelbtų reika
lą per prievartą ’nuversti 
Amerikos valdžią, o tatai 
yra kriminalinis prasižen
gimas prieš Jungtinių Val
stijų įstatymus.”

Teisėjas ragino džiūrę to 
“neužmiršti,” vadinasi, fak
tinai šaukė pripažinti tei
siamuosius kaltais.

Anglų Armija Laužo J. Tautų 
Patvarkymą, Sako Izraelis

Tel Aviv. — Izraelio val
džia užprotestavo Anglijai, 
kuri savo kareiviais apsta
tė sieną tarp pietinės Pales
tinos ir Transjordano. Tuo 
grūmojančiu veiksmu ang
lai laužo Jungtinių Tautų 
patvarkymą, sako Izraelis.

Amerikos Komunistų Par
tijos sekretorius Eugene 
Dennis, pradėdamas apsi
gynimą teisme praeitą pir
madienį, tarp kitko, pareiš
kė: ,

— Aš ir mano draugai 
kaltinamieji parodysime, 
kad mūsų Komunistų Par
tija yra politinė pažangiau
sių Am. darb. partiją ir 
kad ji nė per nago juodimą 
nepanaši į pasakišką “suo
kalbį,” kurį kaltintojai pie
šia.

Mūsų apsigynimas paro
dys, jog mes, komunistų 
vadai, esame kaltinami vien 
tik už tai, kad naudojome 
savo teisę palaikyti politinę 
organizaciją, dėstyti . ir 
skelbti tam tikrus politi
nius mokymus — todėl mes 
esame teisiami už politinius 
įsitikinimus.

Mes, komunistų vadai, 
pateiksime įrodymui viską, 
ko mes mokėme, ką skelbė
me ir ką veikėme tuo laiko
tarpiu, kurį šis įkaltinimas 
apima. t

Tas įrodymas nušvies, 
kas yra darbininkiški klasi
niai marksizmo-leninizmo 
principai ir kas jie hera.

Tuo pačiu laiku šis įro
dymas neišvengiamai iškels 
aikštėn nelabuosius tiks
lus, kuriais paremtas šis 
politinės herezijos teismas...

Vadinamasis komunistų 
suokalbis šlubuoja tiktai ant 
trijų veikiamųjų veiksmą- 
žodžių: “organizuot kaipo 
Komunistų Partiją,” “mo
kyt” ir “skelbt” (arba 
“siūlyt”).

Kaltinimas net neprisi
mena apie jokio kriminali* 
nio veiksmo atlikimą iš mū
sų pusės.

KLASTINGAS KALTI
NIMAS

Kriminalinio nusikalti
mo primetimas paremtas 
tiktai tuom, kad mes, ko
munistų vadai, vartojome 
neatimtinas savo ameriki
nes teises — žodžio, spau
dos ir sąjungos laisvę — ir 
mokėme bei skelbėme tam 
tikrus bendruosius politi
nius mokymus, apie kuriuos 
kaltinimas melagingai sa
ko, būk jie “mokė ir skelbę 
pareigą ir būtiną reikalą 
nuversti Jungtinių Valsti
jų valdžią jėga ir prievar
ta.”

Tas bendrąsias mūsų idė
jas kaltinimas • vadina 
“marksizmo-leninizmo prin
cipais,” ir už tai mes tei
siami.

Apsigynimas įrodys, jog 
kaltintojai visai melagingai 
ir sauvališkai piešia mūsų 
politines, sociales ir ūkines 
teorijas ...

KARINIAI REKORDAI 
kaltinamųjų,

Valstijų

bendrai 
apdova-

, Mes įrodysime, jog apie 
balandžio 1 d.’1945 metais 
ne šie kaltinamieji gręsė 
pavojum Jungtinėms Vals
tijoms, bet joms gręsė pik
tadariškas fašistinės Ašies 
sąmokslas, kuris garsi nosi, 
kaip kryžeiviškas karas 
“komunizmui sustabdyti.”...

Įrodymui mes pristatysi
me garbingus karinius re
kordus 15,000 komunistų, 
kurie sutinkamai su savo 
mokymais ir siūlymais tar
navo ginkluotose jėgose ka
riniam Jungtinių 
apgynimui.

Kai kurie mano 
kaltinamieji buvo
noti ir karinės garbės žen
klais už narsą kovoje po 
priešo ugnim ...

DIDINGASIS PLANAS
Mes įrodysime, jog vei

kėme su ryžtingu tikslu, 
kad būtų įvykdytas Roose- 
velto “Didingasis Planas” 
dėl pastovios taikos — tai
gi mūsų tikslas buvo griež
tai skirtingas nuo to, kurį 
mums kaltinimas primeta.

Mes, kaltinamieji, paro
dysime, jog mes mokome, 
kad Didingasis Planas tai
kai gali būti įkūnytas — ir 
kad trečias pasaulinis ka
ras nėra neišvengiamas.

Kaltinimai jėga ir prie
varta yra nepritaikomi 
mums, komunistams —' tie 
kaltinimai turėjo būti iš
statyti prieš asmenis, kurie 
perša atominį karą, girdi, 
kad “užkirst kelią gręsian
čiam karui.. .”

Aš minėjau, kaip 
amerikiniai marksistai, iro- 

7 v-

mes,

ORAS. — šiltoka, giedra.

MeSj 
įrodysime, jog kaip tik tuo 
laiku, kuomet 
darę, suokalbį, 
mes šaukėme ir organizavo
me kuo didžiąusią paramą 
Jungtinių Valstijų valdžiai.

mes būk su- 
iš tikrųjų

dysime, • jog mes mokome, Į 
kad socializmas nėra tuo- 
jautinis klausimas Jungti
nėse Valstijose, — kad pa
matiniai mūsų žmonėms 
klausimai yra taika ar ka
ras, demokratija ar fašiz
mas.

TIKRIEJI PAVOJAI
Amerikos žmonėms grę- 

sia fašizmo ir atominio ka
ro jėga ir prievarta, o ne 
komunistai, kurie ragina 
žmones vartoti visas konsti
tucines ir liaudiškas prie
mones, kad apsisaugotų nuo 
pražūtingos nelaimės.

Jūs matysite, kad mūsų 
Komunistų Partijos konsti
tucija pripažįsta, jog mes 
mokomės ne tik iš Markso 
ir Lenino, bet kad mums 
yra daug' patarnavę moky
mai tokių žmonių, kaip Tho
mas Jefferson, Abrahamas 
Lincolnas, Frederick Dou
glass, William Sylvis if Eu
gene Debs.

Mes taip pat įrodysime, 
jog stojome ir stojame už 
tokias sąlygas, kuriose dar
bininkai ir liaudis galėtų 
ramiomis priemonėmis 
įkurti socializmą. Mes sten
gėmės juos apsaugoti nuo 
fašizmo ir karo tragedijos 
kelionėje į neišvengiamą so
cialistinę ateitį.

Washington. — Armijos 
sekretorius K. Royall įspė
jo “karo galimybę”.

Mokslininkai Smerkia Vizų 
Panaikinimą į Kultūros- 
Taikos Konferenciją
Amerikos Valdžia Kirto Smūgį žodžio Laisvei ir Taikai, 
Sako Amerikiečių ir Anglų Intelektualų Protestai

moks- 
Crow- 
aktorė

dėl

val-

New York. — Prof. Har
low Shapley, žymusis Har
vardo Universiteto astrono
mas, užprotestavo, kad A- 
merikoš valstybės depart
mentas panaikino vizas-lei- 
dimus anglam, francūzam 
ir kitų vakarinių kraštų in
telektualam atvykti į Kul
tūrinę Konferenciją 
Pasaulinės Taikos.

— Toks Amerikos
džioš pasielgimas žaloja žo
džio laisvę ir kenkia pasau
lio taikai, — pareiškė prof. 
Shapley, Kultūrinės Konfe
rencijos pirmininkas.

Konferencija prasidės 
masiniu susirinkimu Car
negie Hali salėje, New Yor
ke, kovo 26, šeštadienį, 10 
vai. dieną.

'Sykiu su profesorium 
Shapley protestą valstybės 
sekretoriui Achesonui pasi
rašė profesoriai W. E. Du 
Bois ir Michael Heidelber
ge r, artistas Max Weber, 
teatrinių veikalų pa ruošė
jas Shumlin ir ilga eilė ki
tų žymių amerikiečių.

LondoA. — Anglų 
lininkai prof. J. S. 
then ir John Bernai, 
Patricia Burke ir rašytojas 
Louis Golding protestavo, 
kad Amerika atšaukė jiem 
duotus leidimus keliauti 
New Yorkan į Kultūrinę/ 
Konferenciją dėl pasaulio 
taikos.

Prof. Crowther pareiškė:
— Tai yra rimtas smūgis 

kelionių laisvei, žodžio lais
vei, ir labai rimtas smūgis 
santykiams tarp amerikonų 
ir anglų. ’ , •

Kongresmanai Nutarė Ne
keli Jiem Patiem Rendų

i'

Kongresmanai Remia 
Pensijas Veteranams

Washington. — Kongre
smanai 291 balsu prieš 120 
užgynė pietinio demokrato 
politikieriaus Rankino pa
siūlymą mokėti po $90 pen
sijų per > mėnesį visiems 
Pirmojo ir Antrojo pasau
liniu karu veteranams, su- 
laukiantiems 65 metų am
žiaus.

Trumaniški demokratai 
sako, tai “begaliniai daug 
kaštuotų.” Jie perša tą su
manymą pataisyti, kad tik 
Pirmojo pasaulinio karo ve
teranams būtų mokamos to
kios pensijos.

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas 247 baL 
saįs prieš 117 nutarė pa
laikyti tokias pat . rendas 
Columbijos Distrikte, Wa
shingtone, kaip iki šiol, be 
jokių pakėlimų. Nutarimas 
pasiųstas Senatui užgirti.

Dauguma kongresmanų ir 
senatorių gyvena samdo
muose -kambariuose apart- 
mentiniuose namuose; todėl 
nenori, kad jiem būtų ren- 
dos pakeltos,

Bet Kongreso Atstovų 
Rūmas jau priėmė bilių, 
kuris 
rendas kitiem amerikiečiam 
taip, kad namų savininkai 
gautų “tinkamo pieno.”

•..MSB

m

» 
reikalaują pakelt) ...

Kongreso Atstovų

Penn. Senatui Įneštas 
Raganiškas Bilius

Atstovų Rūmas Nutarė 
Didint Oro Jėgas

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas 395 bal
sais prieš 3 priėmė bilių, 
reikalaujantį padidint gin
kluotas oro jėgas iki 70 
grupių, nors prez. Trumai 
nas pageidavo tiktai 48 ka
rinių lėktuvų grupių,.

Suprantamą, jog Senatas 
užgins kongresmanų nuta
rimą. Tuomet oro jėgoms 
reikės dar 800 milionų do
lerių daugiau per metus, 
negu prezidentas buvo ap
skaičiavęs.

Washington. — Amerikos 
valdžia atšaukė leidimus ir 
Azijos kraštų delegatams 
vykti į Kultūros - Taikos 
Konferenciją New Yorke.

Berlin.—Priešsovietiniai 
vokiečiai mokslininkai tvir
tina, kad Sovietai žino, 
kaip pasidirbt atom-bombą.

Harrisburg^ Pa. — Penn
sylvania os valstijos senato
rius, republikonas Montgo
mery Crowe įnešė bilių, ku
ris reikalauja išleisti įsta
tymą “raudonosioms raga- 
nonis” medžioti. Tas bilius 
siūlo įsteigti komisiją, ku
riai būtų duota policinė ga
lia kvosti “ištikimybę” uni
jų vadų Ir politinių pažan- 
gūnų, pavyzdžiui, tokių, 
kaip Progresyvės Partijos 
veikėjai.,

Protestai prieš Trumano 
Svečią Churchill?

NeW York. — Atplaukė 
Winstonas Churchillas, bu
vęs Anglijos premjeras, o 
dabar aršiausias karo kur
stytojas prieš Sovietų Są
jungą; Prieš jį buvo suruo
šta demonstacija prieplau
koje.

Amerikon .jis atvyko 
kaip asmeninis prez. Tru
mano svečias.

Planuojama protesto de
monstracijos miestuose, kur 
Churchillas mėgins prakal
bas sakyti.

Sovietų spauMaskva. •
da tvirtino, kad Amerika 
naudoja Iraną .kaip karo 
bazę prieš Sovietus.

t
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dedasi'
Kongre- i 

turėtu

Pastanieji įvykiai žemuti- 
uCmiuose (Atstovų Bu

te) vėl kaip kokiu prožekto
rium nušvietė kitas gangre
nuotas politinio gyvenimo sri-

Kalbant Apie Pensijas Veteranamsf
Kongrese yra sumanymas (bilius) įstatymui, pagal 

kurį būtų mokama visiems karo veteranams, — nepai
sant, kurio karo, — pensijos.

Mes to biliaus dar nematėme; jis, šiuos žodžius rašant, 
beje, dar nebuvo nei paskelbtas, Bet tokis bilius bus pa-i 
teiktas Kongresui ir jis bus paskelbtas visuomenei.

Tam biliuje numatoma mokėti visiems karo vetera- 
nam's, sulaukusieihs 65 metų amžiaus, pensijos/berods,; 
siekiančios iki šimto dolerių per mėnesį. Biliuje yra iri 
kitokių provizijų, naudingų veteranams ir jų šeimoms.

Aišku, plačiau pakalbėsime apie šį bilių, kuomet jis 
bus oficialiai pateiktas Kongresui ir paskelbtas visuome-l 
nei. Bet šia proga mums rūpi tik padalyti kai kurios pa- j 
stabos.

Tūli “ekonomistai” ir “visko žinovai” jau pradėjo šū-i 
kaloti, būk šis bilius ųegalima, esą, priimti, nes, jei jis; 
būtų padarytas įstatymu, jei pagal tą įstatymą būtų mo-i 
kainos veteranams pensijos, tai mūsų kraštas, girdi, “ne-i 
bepajėgtų išsimokėti.” Per vienerius metus, sako tie “ži-l 
novai,” mūsų krašto iždinei tos pensijos lėšuotų apie ke-l 
turis bilionus dolerių.

Na, ir kas, jei tiek lėšuotų! Argi mūsų kraštas nėra i 
užtenkamai turtingas, kad jis galėtų tiek pinigų per vie
nerius metus sumokėti tiems, kurie rizikavo savo gyvy
bes karuose? Ar jis negali išmokėti bilijonus dolerių savo 
piliečiams, kurie arba kurių šeimos, tiek daug savo kraš
tu i aukojosi?

Jeigu mes turime užtenkamai bilijonų skirti kapitaliz
mui xgelbėti Europoje ir pasaulyje, einant Marshall© pla- 

'nu, tai kodėl negalime paskirti kelių bilijonų dolerių kas 
kiekvieneri metai mūsų veteranams, sulaukusiems senat
vės? ;

Bet vadinamieji ekonomistai i)r visko žinovai šitaip 
samprotauja: gelbėti kapitalizmą Europoje ir.pasaulyje 
mums pinigų netrūksta. Ginkluoti buržuazinius kraštus/ 
ruošiant juos naujam karui, mums pinigų netrūksta.

Mums pinigų trūksta tik tuomet, kai tenka padėti savo 
piliečiams, kuriems pagalba reikalinga, kuriems pagalba; 
yra būtina. - *

Atsimename, kai]) prezidentas Rooseveltas reikalauda-i 
vo pinigų nedarbui kovoti, bedarbiams padėti, tai viso-; 
ki liaudies priešai ir tuomet skelbė, būk tai esą eikvoji-i 
mas šalies turto. ;

Bet kuomet šiandien yra skiriami bilijonai dolerių; 
naujam karui ruošti — tie patys liaudies priešai skelbia, 
būk mes esame labai turtingi ir galime duoti dar dau
giau- .... i

Dabar, kuomet veteranai pareikalaus pensijų, tai tie j 
patys liaudies priešai ir vėl pradės rėkti visuose kampuo
se: mes biedni! '

Būtų gerai, kad šis bilius, — veteranų pensijoms bi-! 
liūs, — iškiltų Kongrese pirmiau nei bus iškeltas Šiau-j 
rėš Atlanto Pakto diskusavimas ir pinigų skyrimas Eu-i 
ropos buržuazinėms valstybėms ginkluoti karui prieš T.1 
Sąjungą. 1

Socializmo Mokslas Teisme

REAKCINIS CIRKAS 
MŪSŲ ŠALIES 
KONGRESE

Tai, kas dabar 
Jungtinių Valstijų 
se ir Washingtone,
plačiai atidaryti akis kiek-; 
vieno šalies piliečio. Eina' 
velniop visi senųjų partijų! 
sudėti pažadai. Apie tą vi-, 
są pAcletį Chicagos dienraš
tis Vilnis rašo:

Ne tolimoje Danijos. kara
lystėje kas nors supuvę, bet 
čia pat ant vietos, o ta vie
ta JAV Kongresas. Kas ten; 
dabai- dedasi, pereina visas 
įsivaizdavimo ribas. Didžiuma 
kongreso narių stato pajuo-į 
kon savo taip garbinamą par
lamentarizmą, kuris, jų aki
mis žiūrint, yra išraiška to
buliausios demokratijos.

Aršiausios frakcinės kovos, 
rietenos, filibusteris, kokio nė
ra matęs joks kitąs parlamen
tas. Beprincipiai manevrai, 
pagieža ii- iš to sekąs sabota
žas, kuris be peilio gali pa
plauti-visas tas reformas, ku
rias pažadėjo Trųmanas. O 
juk tų viešai sudėtų pasižadė
jimų pagrindu jisai ir buvo 
išrinktas.

I
D i k s i l< r a ta i, d eš i n i e j i d e m o- i 

kratai ir jų inspiratoriai re- 
publikonai sudarė tokią šiltą 
filibusterininkų k a m p aniją,! 
kad jie jau kontroliuoja Se-i 
natą. Jie nori įamžinti fili-j 
busterį, o tas reiškia ne tik! 
palaidojimą civilių laisvių ; 
programos.
daugiau. Ta reakcinė koalicija 
dės isteriškų pastangų, kad iš
gelbėjus Tafto-Hartley aktą. 
Gal jį tik kiek apgenės pro- 
forma. Rondu kontrolei Atsto-i 
vų Butas jau išlupo kelis stip-l 
resnius dantis. Senato reakci-j 
nė koalicija gali palikti jį vi-j 
sai be

Ton skandalas dėl prakiu
rusio militarinių sekretų mai
šo, dėl varvėjimo militarinių 
informacijų iš atominės ener
gijos komisijos, dėl orinių jė
gų vadovybės pasigyrimo, kad 
joms tik ranka prikišamai Ta
rybų Sąjungos militariniai 
taikykliai, kurių jie jau turi 
pasiženklinę 70 ar daugiau.

Jau 
naujos 
cijos.

Kas
varvėjimą, 
spaudos 
garsinti sekretus, 
'net elementą rę
Kas( kaltas už tą provokacinį 
orinių jėgų komandos pasigy
rimą, kad ji 
lo bliekrygui 
j ungą?

čia kalta, 
mos f era,
biškais blofais, 
p it ai ištini ų 
pralenkti. 
kokia nors
sensacija, būtų, ir 
davimas.

Kongresmanai -Mahon, Mc
Cormack 
aliarmą,
rijų, .bet nei 
jėgia pagalvoti 
priežastis, 
skandalus.

Aliarmo 
filibusteris 
B ” at

šaukiama, kad reikia! 
kongresinės i n vest i ga-1

kaltas už tų sekretui 
už komercinės; 

nesuvaldoma aistra * 
užmirštant 
discipliną?

til< laukia ženk- 
prieš Tarybų Są-

visa, politinė at- 
užraugta a t om bom- 

ir besotis ka
la i k) ašeių no)us

savo konkurentus 
sensacija, nors ta 

sekretu iš- c-

reiškia daug

danti).
galima laukti, kad tie i 
labiau aptaksuos milio-' 
valdomas korporacijas?.

Vinson ir kiti kelia 
rei kalauja investiga- 

v ienas jų nepa- 
giliau apie

kurios sukelia Inos

kėlimas, isteriką,! 
ir Trumano “S. O. 

išdavikai^ savo poli
tiniams priešams sudaro tokią
amalgamą nervus dirginančių 
garsų, kad reikia didelio poli-' 
tinio blaivumo ir kantrumo, 
nepasidyioti tai kakafonijai.

Ir labai svarbu įsitėmyti ii-i 
niekad neužmiršti, kad visi! 
tos tragikomedijos dalyviai-, 
ar jie priklauso prie reakcinės į

koalicijos, ar neprikaluso — 
visi urmu ir risčia tempia ir 
spiria šią šalį į Atlanto pakto 
sūkurius. Jų tarpe išimčių la
bai nedaug,

O kad Atlanto paktas neša 
agresijos vilnis net iki Norve
gijos, atseit prie Tarybų Są
jungos Vubežių, tą jau mato 
net... John Foster Dulles.

Amerikos progresyvė visuo
menė, kuriai tikrai rūpi šios 
šalies gerovė ir taikos užtik
rinimas, jokiu būdu neprivalo 
išsigąsti ir trauktis atgal aky- 
vaizdoje reakcines koalicijos 
puolimų. Ateitis priklauso ne 
demokratijos duobkasiams, bet 
jos gynėjams, jos čampio- 
nams.

PAVOJINGU FAŠIZMO 
KELIU

Kanados Liaudies Balsas 
teigia, kad teroras prieš ko- 
mūnistus Veda tiesiai į fa
šizmą ir pražūtį. Laikraštis 
rašo:

Nacizmas ir fašizmas visur 
prasidėjo tokiu būdu. Prasidė
jo nuo komupistų. Paskui se
kė kiti. Pirma buvo uždraus
tos partijos ir organizacijos,, 
paskui šturmininkai pradėjo 

• persekioti bile ką, jei tik ne
pritarė naciams. Nepritari
mas, virto nusižengimu.

Taigi, vardan gelbėjimo 
laisvių ir demokratijos, eina
ma prie sunaikinimo laisvių ir 
demokratijos.. Pavojus yra, 
kad šiame kontinente demo
kratijos ir laisvės vietą už
ims fašizmo reakcija. Kas ga
li žinoti, gal kurią nors dieną 
pasirodys ugniavietės, kuriose 
pleškės knygos, kaip kad' buvo 
Vokietijoj. Dabartinė “demo
kratijos” gynėjų politika veda 
ta kryptimi. Pavojus netekti 
laisvės ir demokratijos kyla 
labai plačiai ir greitai. Gali at
eiti laikas, kad piliečiams rei
kės šaukti “heil,” kaip buvo 
nacių Vokietijoj.

Eina streikan 7,000 
darbininkų •

St. LOUIS, Mo. — Ame
rikos Į)arbo Federacijos 
Building Laborers and Hod 
Carriers Unijos septyni 
tūkstančiai narių pasiruošę 
streikuoti. Unija sako, kad 
kontraktoriai nesilaiko su
tarties. Streikas paliestų 
šiame mieste ir apylinkėje 
statybą.

Darbininkų nelaimė yra 
tame, kad namų statyboje 
jie organizuoti į keliolika 
amatinių unijų. Kai šios 
unijos darbininkai ruošiasi 
streikuoti, kitų unijų na
riai nežada streikuoti. Tuo 
gerai pasinaudoja namų 
statybos kontraktoriai.

Galimas 
lokalo pa- 
unijos lo

kyla, kas 
su Farm Equip- 

Workers Unijos na-

tančius narių, 
daiktas, kad šio 
vyzdį paseks kiti 
kalai.

Bet klausimas 
atsitiks 
men t
ryste CIO, jeigu jinai atsi
sakys pildyti Philip Murray 
ir visos CIO vadovybės ,pa- 
diktavimą? Labai galimas 
daiktas, kad tokiam atsiti- 
kime, unija bus priversta 
pasitraukti iš CIO. Laiki
nai veikiausia pasiliktų ne
priklausoma unija, arba gal 
ieškotų įstojimo į Amerikos 
Darbo Federaciją.

Viskas paaiškės šioje uni
jos konvencijoje.

“Besiginančioji pusė įrodys, jog mokslinio socializmo] 
teorijos, — kurias lengviau galimcA suprasti nei relaty- 
vumo teorijas, — yra kur kas platesnio apėmimo savo' 
turiniu ir forma, ir kacl jos juo mažiazi yra teistinas 
teismo salėje

Tai ištrauka iš kalbos, kurią sakė 12-kos komunistų 
vadovų teisme Eugene Dennis,- Jungt. Valstijų Komu
nistų Partijos generalinis sekretorius.

Kaip žinia, Dennis atsisakė nud advokato; jis pats 
yra savo advokatas, pats save ir savo idėjas gina ir jis, 
praėjusį pirmadienį, pasakė įžanginę kalbą, pareikšda
mas džiurei ir teisėjui/ ką komunistai atstovauja, kas 
komunistai, pagaliau, yra, ir ką jie, bylos eigoje, pri
rūdys.

Dennis’o kalba biwo sakyta tuojau po prokuroro John 
F. X. McGohey kalbos. Pastarasis apkaltino — krimina
liai apkaltino — marksizmą ir leninizmą, ir, žinoma, jis 
rodė pirštu į kaltinamųjų suole sėdinčiuosius, sakydamas, 
kad jie yra didžiausi nusikaltėliai už tai, kam jie orga
nizavo partiją, pagrįstą Markso mokslu!

Šitaip prasidėjo šis istorinis teismas.
Šitaip valdančioji Amerikos klasė pasodino kaltinamų

jų suolan Mai’kso mokslą, socializmo mokslą, kuris Ame
rikoje buvo laisvai galima skelbti per 100 metų.

Turime atsiminti, jog Karolis Marksas kadaise Ame
rikos liaudžiai buvo plačiai žinomas mokslininkas - so
ciologas.

Karolis Marksas kadaise bendradarbiavo niūjorkiš- 
kiam dienraščiui New York “Tribune,” kuomet jį reda
gavo žymusis amerikinis pažangūnas Horace Greeley.

Šiandien tas pats “Tribune,” aišku, smala spjaudo ant 
marksizmo. Šiandien to paties dienraščio leidėjai, jei 
Marksas būtų gyvas, reikalautų jį sušaudyti.

Karolis Marksas, atsiminkime, rėme Amerikos Civili
nį Karą; jis šventai gerbė Abrahamą Lincolną, bet, de-

Organizuotų darbininkų ne
laimė ir pralaimėjimas
YONKERS, N.’Y. — Šio 

miesto Public Works De- 
partmento ddrbininkai ne
seniai vedė streiką už sąly
gų pagerinimą. Jie streiką 
baigė, gavę iš valdžios pa
žadėjimą, kad streikieriai 
nebus persekiojami ir bau
džiami. Bet dabar tdji mies
to valdžia pareiškė, kad 
streikieriai bus' baudžiami.

Šios grupės darbininkų 
nelaimė tame, kad jie tapo 
auka saujelės nelemtų su
tvėrimų. Iš karto jie pri
klausė CIO United Public 
Workers Unijoj. Tai buvo 

i gera, kovinga unija. Ji pri- 
! vertė valdžią pasirašyti su 
i unija kontraktą.

Bet unijos viduje atsira
do griovikų. -Jie pradėjo 
šaukti, kad ši unija yra 
“raudonųjų įrankis.” Jų 
pagalba darbininkai iš šios 
unijos tapo išvesti į Ship
yard Unijos lokalą. Ant šios 
unijos padarė užpuolimą 

j Teamsters Unijos vadai ir 
padargų gamybos darbinin-! ištraukė iš jos sunkvežimių 
kų unija nebenori dėtis prie!va11 u°t°Jus- ^Daibininkų jė- 
automobilistų. Ji nori pasi-i &os' ^al)0 padalintos ir sude- 
likti atskira, nepriklauso-į moiahzuotos. Tokiose sąly- 
ma organizacija. gose atsilaikyti prieš valdis-

Įdtau bus, ką pasakys kus bosus labai sUnku‘ 
Farm, Equipment Workers 
Unijos metinė konvencija. 
Kaip atrodo, tai unijos ei
liniai nariai pritaria savo 
vadovybei, ypatingai prezi
dentui Grant > Oakes, kuris 
šiuo laiku priešingas susi
dėjimui su automobilistais, 
nes reikštų pasidavimą 
Reuther diktatūrai.

Bene didžiausias unijos 
lokalas (Local 101), kuris 

1950 metais. Tai sueis ly- randasi Chicagoje dr apima

Svarbi unijos konvencija
Kovo 25 dieną Cedar Ra

pids, Iowa, prasidės CIO 
Farm Equipment Workers 
.Unijos konvencija. Tai bus 
labai svarbi konvencija, nes 
joje bus svarstoma CIO 
konvencijos įsakymas, kad 
šitoji unija turi save likvi
duoti, o jos nariai turi pri
sidėti prie United Automo
bile Workers Unijos.

Šio klausimo istorija la
bai įdomi. Pirmiau, kuo
met automobilistų unijos 
prezidentu buvo Thomas,, 
farmų padargų gamybos 

j darbininkų unija norėjo su
sivienyti su automobilistiu 
unija. Tada Reuther* frak-l 
ei ja griežtai pasipriešino 
abiejų unijų vienybei ir au
tomobilistai nubalsavo prieš, 
vienybę. Kai Reuther tapo 
prezidentu ir įvedė savo 
diktatūra automobilistu 
unijoje, jis pradėjo reika
lauti, kad anoji unija būtų 
prijungta prie automobilis
tų unijos, Bet dabar farmų i

Lauksime Gražiai Pasirodant
/

ponai 
nierių 
Ar galima laukti, kad bus pra
vesta nacionalė sveikatos ap- 
drauda? Po Damokleso kardu
atsidūrė Visos būtiniausios re- Skaitau Lietuvių Litera- 
formos. : tūros Draugijos Kanados

Užtenka, tik pasiskaityti tas Veikiančiojo Komiteto se- 
kalbas, kurios Senate, per dri\ kretoi’iaus J. Lesevičiaus 
pastarąsias savaites, pylėsi į pranešimą: 
kaip . iš gausybės rago, kad 
prieiti išvados, jog čia turime 
reikalo su chroniška politine 
liga. Ironijos ir sarkazmo m.ė-\ 
gėjai pasakys, kad. teA tikras i 

Kabelio bokštas.’ Didžiuma •' 
kongresmanų ir senatorvų tie-\ 
siog tyčiojasi iš- Amerikos i 

žmoni it. c
O ką veikia Trųmanas ir jo 

smegenų trustas, tie visi stra
tegai ir demokratijos čampio-j 
nai? Lucas, Barkley, Douglas 
ir visi kiti tūpčioja ant vie
tos, skendėja kompromisuose, 
iš kurių niekas neišeina. Dik- 
sikratai, kurie buvo po velėna 
prezidentinių rinkimų pasėko
je, dabar jaučiasi pergalėto
jais. Jie buvo ant šermenų, o 
da\oar jaučiasi kaip vestuvėse.

Kur iš tos visos padėties 
išeitis? Ar išgelbės naujai 
siūlomi tyrinėjimai ir ieš
kojimai? Chicagos dienraš
tis atsako:

Kaip žinia, mūsų Draugi
jos Centralinio Komiteto yra 
paskelbtas - vajus gavimui 
naujų narių į Lietdvių Lite
ratūros Draugiją. Tačiau 
LLD Kanados Veikiantis Ko
mitetas, nuodugniai apdisku- 
savęs plačiosios Kanados 
kuopų skirtingas darbų sąly
gas, priėjo išvados paimti 
kiek skirtingą laiką nuo CK, 
t. y. skelbti vaju gavimui 
naujų narių Į Lietuvių Lite
ratūros Draugiją Kanadoje 
nuč kovo 15 d. iki gegužio 
T5. d. Bet jei kurioms kuopos 
bus gavusios ai- gaus naujų 
narių prieš paskelbtą vajaus 
laiką, vistięk gautieji nariai 
būs priskaityti prie bendros 
kvotos.

Puiku! Lai Kanadoje 
Draugijos vajus eina tuo 
laiku, kuris kanadiečiams 
yra parankiausias. Svarbų 
darbas ir jo rezultatai. Pa-

sitikime, kad draugai vajų 
praves energingai ir turės 
gerų rezultatų.

Tame pačiame 
čiaus pranešime 
kad1 “Kanados

d. Lesevi- 
kalbama, 

Veikiantis 
Komitetas nutarė šaukti 
LLD kuopų atstovų suva
žiavimą “Labor Day,” t. y., 
rugsėjo 3 ir 4 dienomis. To
ronto mieste.”

Tai irgi pagirtinas žygis. 
Mes kalbame apie šaukimą 
didelio visuotino mūsų 
D r a u g i jos suvažiavimo

Taft-Hartley įstatymas 
turi eiti laukan

WASHINGTON, D. C.— 
Kongresmartas Vito Marc- 
antonio reikalauja, kad 
Kongresas kuo greičiausiai 
pasiųstų į gurbą visą Taft- 
Hartley įstatymą. Jis tei
gia, kad šis įstatymas yra 
ne tik darbo unijoms, bet 
visai Amerikai nelaimė.

Marcantonio reikalauja,
giai 35 metai nuo Draugi- International Harvester kad tuojau būtų sugrąžin
jos įsikūrimo. Svarbus ju- Tractor Works kompanijos 
biliejus. .
me galvotu iš anksto.

A. Bimba, LLD Pirm.1 šis lokąlas- turi penkis tūks-

tas gallon Wagnerio Aktas,
Apie tai pradėki-j darbininkus, pasisakė prieš kuris buvo priimtas Roose- 
uiš anksto. 'ėjimą į automobilistų uniją, velto prezidentavimo lai

kais.

ja, šiandien, veikiausiai, jei Lincolnas būtų gyvas, tai 
mūsų “moderniškoji” valdančioji klasė reikalautų jį kišti 
kalėj i m an.

Toliau Dennis sakė:
įrodysime, jog Marksas yra vadinąs Jungtinių 

V aisti j ii, vyriausybę, vadovaujamą Abraomo Lincolno, 
vienintele liaudiška vyriausybe pasaulyje tuo metu . . .” 

Tai tik keli sakiniai iš tos įdomios kalbos, kurią.sakė 
Eugene Dennis teismo salėje, kurioje yra teisiamas so
cializmo mokslas. .

Turime pripažinti šiam vyrui didelį nuopelną už jo 
drąsą ir apgalvotą, gerai paruoštą kalbą. *

Tikėkime, kad ši Dennis’o kalba atidarys ne vienam
žmogui akis ir jis pamatys, jog socializmas ir tie, kurie 
už jį stoja, yra pasauliui vienintelė išeitis iš karų, .kri
zių, nelaimių, kurias nuolat ir nuolat atneša darbo žmo
nėms klasinė sistema, klasinė visuomenė.

Tenka manyti,t kad socialistinio mokslo gynėjai,., kal-

Tiė Railway Express Agentūros sunkvežimiai sustojo, firmai atstačius iš darbo 9,000 
darbininku, kerštaujant už sulėtinimą darbo (slowdown). Gi tas sulėtinimas darbo 
biivo pradėtas dėl to, kad firma per 11 mėnesiu nesiteikė pradėti su darbininkais 
derybų, nekreipė domės i ju reikalavimą 40 valandų savaitės vietoje nuo seno tebe

dirbamu 44 valandų. Taipgi reikalavo pakelti mokesti.
tinamieji, yra pasirengę ir mokės parodyti, kas yra juo
das ir kas yra baltas. 2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Kovo 24, 1949



Patys Katalikai Apie Katalikų 
Streiką ir Kardinolą

, “The Catholic Worker” 
plačiai rašo apie neseniai 
kardinolo Spellmano sulau
žytą New Yorko Kalvari
jos duobkasių streiką. 
Laikraštis sako, kad jis tą 
streiką rėmė, nes matė, kad 
darbininku reikalavimai 
teisingi ir įvykdomi gyveni
mam Kaip žinoma, streikas 
tęsėsi aštuonias savaites. 
Jis prasidėjo tada, kai tų 
milžiniškų kapinių bosai, 
kurių pryšakyje stovi kar
dinolas Spellman, atmetė 
darbininkų reikalavimą į- 
vesti 40 valandų darbo sa
vaitę, vietoje 48 valandų, 
nenukapojant algas.

“Nuo to laiko, kai kapi
nių savininkai atmetė dar
bininkų reikalavimą”, rašo 
“The Catholic Worker”, i- 
ki streiko užbaigimo, buvo 
klasikinė pamoka, kaip ne
galima elgtis su streiku.”

Laikraštis pabrėžia tą 
faktą, kad “aštuoniasde
šimt nuošimčių lokalo na
rių ir šimtas nuošimčių Kal
varijos kapinių streikierių 
yra katalikai...”

“The Catholic Worker” 
nurodo, kaip aukštai yra, 

> iškilusi, kardinolo Spellma
no asmenybė. Jį aukštai 
laiko ne tik katalikai, bet 
ir nekatalikai. Kas tik lie
čia St. Patricko katedrą, 
siejama su kardinolu. O 
katedra yra minėtų kapinių 
savininkas. Gi kardinolas 
yra katedros bosas.

Kaip tik tais sumetimais, 
tai yra pagerbimui kardi- 

, nolo, New Yorko komerci
nė skauda girdi, iš pra
džios pranešė apie streiko 
įvykimą ir paskui nutilo, 
nieko neberašė. Nieko ne
berašė tol, kol katedros di
rektoriai, sako “The Catho
lic Worker*” visą streiką 
įmetė į kardinolo rankas!

Nuo čia prasidėjus kar
dinolo rolė šiame streike. 
Laikraštis sako:

“Pasiremdamas labai kei
stomis jam suteiktomis in
formacijomis, kardinolas į- 
sitikino, kad streikas yra 
komunistų įkvėptas ir kad 
streikieriai naudoja komu
nistinę taktiką. Taip pat, ta 
pačia logika, streikieriai 
pasidarė kaltais per asocia
ciją, kadangi jie priklausė 
unijai, kuri buvo komunis
tų pradėta organizuoti. 
Betgi šis klausimas nebuvo 
iškilęs prieš du metu, kai 
kapinių direktoriai padarė ‘ 
sutartį su tuoju unijos lo
kalu. Kuomet streikieriai, 
žemiausiai nusilenkdami, 
kad patenkinti jį (kardino
lą), viešai prisiekė, kad jie 
nėra komunistų įkvėpti, 
kad jie nėra komunistai, 
kad jie atmeta komunistų 
filosofiją, kardinolas, kaip 
paduoda laikraščiai, parei
škęs: ‘Man tai džiugu, bet 
jie gailisi per vėlai.’ 

t

“Paskutinėmis dviemis 
streiko savaitėmis kasdien 
laikraščiai kreditavo kar
dinolą keistu , pareiškimu: 
‘Aš didžiuojuosi ir esu 
linksmas būti streiklaužiu.’ 
‘šis yra mano svarbiausias 
žygis, atliktas, per dešimt 
metų mano buvimo 
Yorke’ ir 1.1.

“Tai supurtė visus 
likiškus gyventojus, 
agentūros pasigrobė 
kius pareiškimus ir išnešio
jo po visus pasaulio kam
pus. Tai pasiekė h* Mask
vą. Daily Worker su 
džiaugsmu šoko į kovos sū
kurį ir pareiškė: ‘Lai kata
likai darbininkai ir darbi
ninkės atsargiai 
kardinolo 
pranta,

kardinolo Mindszenty bylo
je, nėra religijos klausimas, 
tai yra ekonominis ir poli
tinis klausimas.’ ”

“The Catholic' Worker” 
rašo, kad streikieriai krei
pėsi prie jo ir prašė para
mos. Kas svarbiausia, tai 
iš šio laikraščio sužinome, 
jog “išskyrus Association 
of Catholic Trade Union
ists, visos kitos katalikų 
grupės New Yorke strei- 
kierius atmetė.”

Mums, lietuviams, užten
ka pažiūrėti į mūsų kleri
kalų spaudą. Iš sykio toji 
spauda streiką ignoravo. 
Kai kardinolas begėdiškai 
atvirai pasiėmė ant savęs 
fanatiško streiko laužytojo 
rolę, mūsų klerikalinė spau
da nusilenkė prieš kardi
nolą. Tuomi ji irgi, supran
tama, prisidėjo prie streiko 
sulaužymo.

Toliau “The Catholic 
Worker” parodo, kaip bai
siai tie duobkasiai tapo nu
skriausti, kai jų reikalavi
mai tapo atmesti, kai jų 
streikas tapo sulaužytas. 
Už pavyzdį paduoda porą 
atsitikimų. Vienas duob- 
kasis turi sūnų, kuris ser
ga chroniška liga. Reikėtų 
jį ligoninėn paguldyti, bet 
nėra iš ko lėšas padengti, 
tėvas neuždirba pakanka
mai. Bet šis tėvas atsisakė 
būti skebu. Kitas duobka- 
sis yra septynių dar mažų 
vaikų tėvas. Jis iš katali
kiškų kapinių savininkų 
mokamos algos negali žmo
niškai užlaikyti savo šeimą. 
Jis irgi streikavo, jis irgi 
atsisakė skebauti.

Tai stačiai stebėtinas da
lykas, kad nepaisant to, 
jog duobkasiai yra katali
kai, jog prieš juos buvo at
kreipta jų bažnyčia, jog 
juos prakeikė pkts kardi
nolas, , jie iki galo laikėsi 
vienybės, nė vienas netapo 
skebu! Kardinolas skebus 
susirado tiktai katalikų se
minarijoje, busimųjų kuni
gų tarpe! “The Catholic 
Worker” rašo:

“Ir gėdiškais veidais se
minaristai, susėdę į busus ir 
apsupti skaitlingos polici
jos, leidosi per pikieto lini
ją padėt streiką sulaužyti, 
važiavo pro streikierių iš
keltą iškabą, kuri skambė
jo: ’Ar tai reiškia, kad Kal
varija yra katalikiškojo so
cialinio teisingumo kapi
nės?’ ”

Visai teisingai “The Ca- i Savo tvirtinimus jie pa- 
tholic Worker” pasmerkia grindė tuo, kad New Yorke 
kardinolą ir už tai, kad jis dvidešimt kilometrų tune- 
privertė streikierius pasi- lių buvo statoma septyne- 
traukti iš CIO unijos Food, rius metus, o dešimt kilo- 
Tobacęo and Agricultural 
International ir' prisidėti 
prie Amerikos Darbo Fe
deracijos unijos Building 
Service Employees Interna
tional. Tai reiškia kiršinimą 
ir griovimą unijų. Laikraš
tis sako: “Atsakingi darbi
ninkų vadai jaučiasi, ir tei
singai jaučiasi, kad pri
versdamas tą padaryti, 
kardinolas sudavė skaudų 
smūgį CIO ypatingai ir vi
sam darbininkų judėjimui 
abelnai. Nuo dabar, kada 
tik samdytojas prieis prie 
išvados, kad jo darbininkų 
reikalavinjai jam nepatin
ka, jis galės panaudoti šį 
kardinolo žygį už pavyzdį 
ir atsisakys turėti reikalą 
su tais reikalavimais, ne
bent darbininkai atsižadės 
unijos, kūną samdytojas 
paskelbė komuni s tiška, 
šiandien tai buvo padaryta 
su CIO lokalu, bet rytoj 
taip bus pasielgta su bile 
kuria kita darbininkų or
ganizacija...”

Taigi, kardinolas Spell-

Tie vagonai veždavo angliakasius Montour kasyklon 10, Library, Pa. Bet jie ištuštė
jo, sustojo dviem savaitėms United Mine Workers iššaukus mainieriiis dviem savai
tėms “memorial work stoppage’” protestui prieš nominavimą James Boyd’o federalio 

kasyklų biuro direktoriumi.

Maskvos
Maskvos metropolitenas 

(požeminis geležinkelis) pa
statytas sutinkamai su de
šimtmečio .planu TSRS sos
tinei rekonstruoti. Maskvos 
metropoliteno linijos eina 
per visą tarybinę sostinę iš 
šiaurės - vakarų į pietry
čius, iš šiaurės - rytų į pie
tus, iš rytų į vakarus, viena 
kitą perkirsdamos centre. 
Požeminės linijos, juosian
čios sostinę, jungia vieną 
su kitais stambiausius M'as- 
kvos pramoninius rajonus.

Maskviečiai gerai pame
na, kaip, priėmus generali
nį planą Maskvai rekons
truoti, miestas ėmė spar
čiai augti platyn ir į viršų. 
Miesto stambiausiuose ra
jonuose — Raudonojoje 
Presnioje, Šoko Inikuose, 
Proletariniame rajone išsi
plėtojo statyba naujų gerai 
jrehgtų namų, kylančių 
greta stambiausių pasauly
je rutulinių guolių ir auto
mobilių gamyklų korpų.

Gyventojų skaičius mies
te be paliovos augo. Tuo
laikinis transportas, nežiū
rint tramvajų tinklo išplė
timo ir taksi, neįstengė pil
nutinai patenkinti maskvie
čių reikmių. Tik metro 
pastatymas galėjo per 
trumpiausią laiką išspręsti 
pervežimų problemą mies
te.

Užsieniečiai apsiriko
Maskvos metropoliteno 

pirmos eilės statyba pagal 
projektą, kuris išplaukė iš 
perspektyvinio miesto iš
vystymo plano ir su juo 
vieningai derinosi, prasidė
jo 1931 metais. Užsienio in
žinieriai nuo pat statybos 
pradžios tvirtino, kad met
ro pirmai eilei pastatyti 
reikės ne mažiau 4-5 metų.

New

kata- 
Žinių 
šito-

pasyeria‘ 
žodžius ir sų- 

kad čia, kaip ir

metrų Londono metro — 
ketverius metus.- Tikrovė 
parodė, kad užsienio eks
pertai skaudžiai apsiriko. 
Tarybiniai statytojai 16.8 
kilometro tunelių pastatė 
per dvejus su viršum met. 
Tokie aukšti tempai dar 
nėra žinomi tunelių staty
bos praktikoje.

Milžiniški kiekiai
Apie Masftvos metro pir

mos eilės statybos darbų, 
atliktų per tokį trumpą lai
ką, didžiulę apimtį kalba 
šie skaičiai: 2.300 tūkstan
čių kubinių metrų žemės 
sluoksnio statybininkai iš
kasė į paviršių ii4 po žeme

man pasirodė ne tik streik
laužių rolėje, bet taip pat 
rolėje ūnijų- griovėjo!

Bet ar katalikų bažnyčia 
jį atmes ir pasmerks? Nie
ko panašaus. Kardinolas y- 
ra bažnyčia. Jis yra bažny
čios diktatorius. Tyli ir ty
lės kunigai. Tyli ir tylės 
parapijos.

--------------- --------------------------- ,-- !--------

Požeminis Geležinkelis
kolonos, papuoštos rausvo 
marmuro, išsiplės damos 
viršuje, pereina į dengian
čius skliautus. Šią galingą 
architektūrinę kompoziciją 
pabrėžia papėdžių juodas 
marmuras. Skulptūrinė Jo
sifo Stalino figūra pasibai
gia stoties salės perspekty
va.

Visai skirtingai atrodo 
stotys “Revoliucijos aikštė” 
ir “Majakovskaja”, pasta
tytos pagal architekto A. 
Duškino projektą.' Stočių 
apiforminimo įvairumas į- 
galina Maskvos metropoli
teno keleivį nęklystant nu
statyti jų pavadinimus, net 
nesinaudojant gražiai api
formintais užrašais.

Vėliausi patogumai
Bet ne tiktai stočių įren

gimo gražumu ir apšvieti
mo gausumu pasižymi Mas
kvos metropolitenas. Jis 
aprūpintas pačia priešakine 
tobula technika. Metro va
gonai savo gražumu ir pa
togumu derinasi su stočių 
puošnumu. Išilgai vagonų 
sienomis įrengti minkšti, o- 
da apmušti suolai. 28 elek
trinės lempos kiekvieno va
gono vidų pripildo malonia 
šviesa. Dešimtys sąstatų, 
susidedančių kiekvienas iš 
šešių vagonų, kas 2-3 minu
tės ateina ir išeina iš sto
čių, v

Didelį patogumą teikia 
eskalatoriai. Jie be per
traukos juda žemyn ir auk
štyn po 40-50 metrų gilu
moje. Šitie galingi mecha
nizmai pagaminti tarybinė
se gamyklose. *

Tikslus pervežimų orga
nizavimas iškėlė Maskvos 
metropoliteną pagal perve
žamų keleivių skaičių į 
pirmą vietą pasaulyje: Ma
skvos metro kasdien perve
ža iki dviejų milijonų kelei
vių. Per dvylika su puse 
metų trasa pravažiavo sep
tyni milijonai traukinių, 
pervežę apie penkis milijar
dus ’keleivių. Daugiau kaip 
550 *tūkstančių žmonių pra
eina per stotį “Sverdlovo 
aikštė” ir daugiau kaip 400 
tūkstančių per dieną- pra
leidžia stotis “Komsomols- 
kaja”, esanti pastatyta tri
jų Maskvos geležinkelių 
stočių aikštėje.

Statyba eina toliau
Maskvos metropoliteno 

statyba tęsiama. Jo išsivy
stymo perspektyvos didžiu
lės. Dabar vyksta statyba 
Maskvos m e t r opoliteno 
“Didžiojo rato”, besitęsian
čio apie 20 kilometrų, ku
ris jungš septynias stotis ir 

“Stalino vardo gamykla”, | kuris riš 18 sostinės rajo- 
kuriai maskviečiai skiria i™
didelį dėmesį. Joje aukšta' 
erdvi salė, kurios lubos re
miasi dviem eilėm -besitę
siančių kolonų. Tėvynės gy
nimas — tokia tema, iš
reikšta stoties architektū
roje, 
balto

įdėjo 850 tūkstančių kubi
nių metrų betono, 26 kilo
metrų ilgio bėgių kelią ir 
tokį pat kiekį “trečio” bė
gio, aprūpinančio riedme
nis elektros energija. Be to, 
sumontuota 350 kilometrų 
kabelio ir laidų, įrengta 15 
juostų eskalatorių, didelis 
skaičius motorų, siurblių, 
ventiliatorių, pastaty tos 
traukos ir energiją mažiną 
pastočiai, depo ir dirbtuvės. 
Dar spartesniais tempais 
buvo statoma metro antroji 
eilė. Jau 1938 metų rugsė
jo mėnesį nauja 16 kilomet
rų ilgio trasa prasidėjo 
traukinių judėjimas.

Darbas karo metu
Nesulėtino darbo tempų 

metro statytojai ir antrojo 
pasaulinio karo metais. 
1943 metais buvo perduota 
eksploatacijon dar viena 15 
kilometrų ilgio metropoli
teno trasa.

40 kilometrų dvigubo ke
lio, 29 stotyš ir 35 vesti
biuliai — tokia darbo išda
va mažiau kaip per dvyli
ka metu. c

Tokios milžiniškos Statys 
bos pasisekimui padėjo 'tai, 
kad ji buvo vykdoma pla
ningo socialistinio ūkio ir 
audringo tarybų valstybės 
industrinės galios augimo 
sąlygomis. Užtenka pasa
kyti, kad įrengimus ir me
džiagą metropolitenui ga-- 
mino 540- TSRS ' gamyklų. 
Visa tarybų šalis, visa liau
dis statė Maskvos metropo
liteną.. Nebuvo tokio mies
to, gamyklos, šachtos, gele
žinkelio stoties, kurie kad 
ir netiesioginiai nebūtų da
lyvavę Maskvos požeminio 
geležinkelio statyboje.

Gražiausia technika
Tarybinė vyriausybė sta

tybininkams iškėlė uždavinį 
sukurti tokį pastatą, kuris 
gražumu, ūprūpinimu tech
nika ir patogumu pralenk
tų visus metropolitenus, e- 
sančius kitose šalyse. Buvo 
pritrauktų geriausieji šalies 
inžinieriai, dailini n k a i , 
skulptoriai. Jie kartu su vi
su kolektyvu požemyje su
kūrė tokius pastatus, kokių 
nė viena pasaulio šalis dar 
nebuvo mačiusi. Arčhitek- 
tai, skulptoriai, dailininkai 
padarė viską, kad Maskvos 
metro stotys atrodytų gra
žios ir įvairios. Savo drą
siomis konstrukcijos for
momis ir turtinga archi
tektūra metro stotys ryš
kiai vaizduoja technikos ir 
meno suklestėjimą tarybų 
šalyje, tarybų valstybės di
dybę ir galią.

Štai, -pavyzdžiui, stotis

Jos sienos išklotos 
marmuro. Lieknos

nų. “Didžiajame rate” bus 
pastatyta dvylika stočių. 
195Ž metais šįta linija bus 
baigta. Jau šiais metais 
eksploatacijon stos ruožas 
— “Kurską j a” — “Kultū
ros ir poilsio parkas”, ku
riame bus pastatyta šešios 
puikios stotys.

Ką Rado ir Pasakoja 
Grįžusieji Klaipėdiečiai?

—L__________________________________

Savųjų tarpe, 
savame krašte

Dažnai, kai, sukaukus fa
briko sirenai, einu į namus, 
prisimenu kitas darbovie
tes, kuriose teko dirbti Vo
kietijoje. Žinoma, aš galė
čiau ir nebegalvoti apie, tai. 
Kas buvo, tai žuvo. Bet 
kaip tik dabar, kai jau pus
antrų metų esu draugų tar
pe, kai mano mažame, bet 
jaukiame butelyje taip mie
la, aš vis dažniau lyginu šį 
gyvenimų su tuo, kurį teko 
iškentėti DP stovykloje, vi
sokiuose “duręhgangslage- 
riuose” ir panašiose vieto
se.

Aš patekau į Vokietiją
1944 m. pradžioje, kur dir
bau Berlyno AEG fabrike. 
Tai didelė elektros reikme
nų įmonė ir kaip tik čia, 
būdamas elektrotechnikų, 
netrukus gavau darbo. To
kie kaip 'aš “auslanderiai” 
gyveno lageryje. Tai buvo 
seni, niekam tiRę namai, 
kuriuose gyveno susikimšę 
lietuviai, latviai, olandai, 
belgai ir kiti. Apie tai, kad 
čia buvo nešvaru ir kad 
maistas buvo blogas, atro
do, aiškinti netenka. Taip ir 
gyvenome: darbas, pusba
dis, miegas. Kartu su ma
nim buvo ir daugiau lietu
vių. Mes visi nubarėme pa
lengvinti savo padėtį, t. y., 
pabėgti. Po to, kai pas mus 
apsilankė grupė kažkokių 
lietuviškai kalbančių hitle
rininkų, kurie sakėsi paim
sią mus į SS dalinius, mes 
nedelsdami pabėgome.

Po ilgo trankymosi įvai
riuose miestuose prisijun
gėme prie didesnės grupės 
lietuvių, kurie vyko dar
bams prie Zell am See (Au
strija). Bet mes skaudžiai 
apširikome. Visus pabėgė
lius apgyvendino sukrypu
siuose subombarduoto tan
kų fabriko korpuose. Pasi
rodė, kad vokiečiai statė 
naują tankų fabriką kal
nuose tam, kad amerikiečių 
aviacija negalėtų bombar
duoti. Mus nuvarė į kalnus, 
kur kartu su rusų ir pran
cūzė belaisviais kasėme že
mę ir sprogdinome uolas. 
Taip ir išbuvome ten iki
1945 m. pavasario, laukda
mi karo pabaigos. Atvažia
vo komisija ir norėjo mus 
paimti į folksšturmą. Teko 
dar kartą bėgti. Dabar mė
ginome pasiekti Insbruką, 
bet neprivažiavę iki jo su
žinojome, kad karas pasi
baigė. Be galo* apsidžiaugė
me ir patyrę, kad lietuviai 
yra Bregence, išvykome į 
ten. Tiesa, lietuvių ten bu
vo kiek daugiau, bet iš es-' 
mės. tai buvo bendras lage
ris, kuriame gyveno įvairių 
tautybių žmonės.

Maniau, kad pradėsime 
ruoštis kelionėn, bet čia 
kaip tik pradėjo aiškinti, 
kad Lietuvoje bloga, kad 
ten maistd nėra 'ir visokiais 
kitais pramanytais šmeiž
tais (dabar aš tai supran
tu) baugino mus. Gyveni
mas nuolat sunkėjo, mais
tas ėjo blogyn, o komiteto 
vadovai, reikia pasakyti, 
gyveno vis geriau. Jie dali
no tarpusavyje gautus UN 
RRA siuntinius, kėlė baliu
kus. Šiame darbe pasižymė
jo ir generolas Nagius-Na- 
gevičius, kuris ištaigingai 
gyveno netoliese.

Visos šios neteisybės, ku
rias aš nuolat mačiau, viso

šito, vargšų lagerinių gy
ventojų apiplėšinėjimo, 
komitetininkų įžūlumo aš 
negalėjau pakelti. Pasitai
kius pirmai progai sutikti 
tarybinį karininką, pasikal
bėjau su juo ir grįžau į tė
vynę.

... Galima būtų viso to 
nepasakoti, juk daugumas 
Vokietijoje esančių lietuvių 
tą patį patyrė. Bet kaip tik 
dabar, kai gyvenu kaip 
žmogus, prieš mane dar la
biau išryškėja niūrūs, pra
eities vaizdai ir kaip tik 
dėl to aš išmokau vertinti 
ir mylėįi gyvenimą savųjų 
tarpe, savo krašte.

S L Arbusauskas, 
“Trinyčių” kombinato 

elektrotechnikas.

I namus—-prie Kuršių marių
« •

Esu seno lietuvninko sū
nus. 1939 m.' mano tėvas, 
tik užėjus vokiečiams, bu
vo pasodintas į kalėjimą, o 
vėliau ištremtas į Didžiąją 
Lietuvą, apsigyveno Vievir- 
žėnuose.

Nenorėdamas vykti gy
venti į tokį mažą miestelį, 
Ii kaus Klaipėdoje pas sese
rį, kuri buvo • ištekėjusi. 
Jaunas, ;nat, buvau, tai ir 
maniau, kad Klaipėdoje bus 
linksmiau. Bet tos “links
mybės” man greitai išgara
vo, kai išgirdau savo naują 
vardą “lituanisches Sch
weim” Aišku, kad savo pa
dėties pakeisti nebegalėjau, 
todėl sėdėjau ir tylėjau. 
Taip aš gyvenau Klaipėdo
je ligi 1945 metų, kol imis 
visus išvežė Vokietijon.

Ten pasimečiau su sese
rim ir jos vyru. Kas man 
liko daryti? Eiti į lagerį; į 
aišku. Taip ir padariau; 
Bet ten gyvenimas, apsau
gok viešpatie. Ponai sau, o 
prasti žmonės sau. Jie gy
veno kaip prieš karą^ o mes 
kaip šunys. Nučiupsi ką 
nors geresnio juodoje rin
koje ir džiaugies. Įgrįso 
man tas gyvenimas. O čia 
dar tos kalbos: Lietuvoje 
taip, Lietuvoje anaip.

Parašiau į Klaipėdos 
paštą, kuriame tėvas prieš 
karą dirbo. Aš spėjau, kad 
jis tikrai bus atsikėlęs į 
Klaipėdą, neišturės Vievir- 
žėnuose. Taip ir. buvo. Aš 
nieko nelaukdamas išvykau 
atgal »į namus — prie Kur
šių Marių.

Atvykęs tuoj pat gavau 
darbo Smeltės žvejų artelė
je “žvejys.” Uždirbame ge
rai. Gyvenu gerai— links-' 
mai. M. •Laukžemis. 
Smeltės žvejų artelės narys.

Transjordan Prašo Anglų 
Talkos prieš Izraelį

London. — Arabiškas 
Transjordano valdovas pra
šė anglų armijos pagalbos „ 
kovai prieš izraeliečius; 
pasakojo,- kad Izraelio ka
riuomenė perėjus Trans
jordano sieną.

Anglija pažadėjo paramą 
TransJordanui, kaip savo - 
sąjungininkui.

Pirmiau Anglija duoda
vo $8,000,000 per metus . 
Transjordano karaliui; da
bar anglai pridėjo jarrf dar 
$6,000,000 metinių paparkų.

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmui įneštas 
sumanymas reikalauja pa
naikint negrų skirstymą- 
nuo baltųjų pačiame Wa
shingtone.

3 pusl.T—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Kovo 24, 1949
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KAIP GYVENA IR VEIKIA
WISCONSINO FARMERIAI

(Tąsa)
Kad tas kelias eitų tiesiai, nesisu- 

kintų į šonus, tai galėtum dar greičiau 
nuvykti. Dabar traukiniaai, siekdami 
Alabado miestą, esantį šiaurinėje pussa- 
lio dalyje, turi daryti alkūnę, didinančią 
kelionę daugiau negu visu trečdaliu.

Štai, trumpai sakant, svarbiausios 
vielos, pro kurias eina “Great Indian 
peninsular railway” '(Didysis Indijos 
pussalio geležinkelis). Nuo Bombėjaus 
salos kelias eina per Salsetą į žemyną, 
perkerta vakarinius Gatų kalnus, pas
kui suka į žiemryčius lig Bunhampuro, 
traukiasi per beveik nepriklausomą Bun- 
delkundo šalį, toliau lipa aukštyn lig 
Alabado, nuo čia kreipiasi į rytus, Be- 
narese sutinka Gangą, kiek pasisuka 
nuo jo ir, leisdamasis į pietryčius per 
Burdivaną ir prancūzų miestą Šandev- 
n’agorą, pasiekia Kalkutą.

Vakaro pusę penktos Mongolijos kelei
viai, atvykę į Bombėjų, išlipo ant kran
to, o Klakutos traukinys turėjo išeiti to 
paties vakaro lygiai astuoniomis.

Atsisveikinęs su savo partneriais, Fo- 
gas išėjo iš garlaivio ir, įsakęs Paspar- 
tutui nupirkti šiokių tokių daiktų ir 
prieš aštuntą būtinai grįžti, nesiskubin
damas nužingavo ų pasų kontorą.

Jam nė mažiausiai nerūpėjo pamaty
ti jokių Bombėjaus gražybių: nei mies
to namų, nei puikaus knygyno, nei for
tų, nei dokų, nei armėnų bažnyčių, nei 
sinagogų, nei garsiosios Malbar-Ilo pa
godos su dviem daugkampiais bokštais. 
Jo visai netraukė Elefanto salos dailės 
dalykai, nei Salseto salos slaptingosios 
olos, tos nuostabiausios budistų archi
tektūros liekanos.

Atlikęs reikalą pasų kontoroje, Fogas 
ramiausiai nuėjo į stotį ir paprašė duo? 
ti‘pietų. Be kitų valgymų, bufeto laiky
tojas labai teikė jam pamėginti vietinio 
triušio mėsos. Fogas sutiko, bet mėsa pa
sirodė labai negardi.

Varpeliu jis pasišaukė bufetininką.
—Sakyk man sveikas, — tarė jis žiū

rėdamas jam stačiai į akis, — argi čia 
triušio mėsa?

— Tai tikriausias triušis! — tarė jis 
Fogui drąsiai.

— Ar tas triušis, plaunant, kartais 
nekniaukė?

— Kniaukė? Kaip gali triušis kniauk
ti? Kažką galiu sakyti, net prisiekti, 
kad...

— Nėra ko čia man siekti, tik atsi
mink, kad seniau Indijoje katės buvo 
laikomos šventaisiaais gyvuliais. Tai bu
vo geras laikas!

—Katėms?
, — Ir keleiviams!

Po to pastebėjo Fogas vėl" ėmė valgyti 
’ramiai.

Paskui Fogo išlipo'iš garlaivio ir Fik- 
sas, kuris tuojau nerūko pas policijos di
rektorių. Pasisakė jam, kas jis toks, ko 
atvažiavęs, ir paklausė, ar dar neatėjęs 
iš Londono įgaliojimas areštuoti vagį. 
Jokio įgaliojimo jo vardu nebuvę... Ir- 
suprantamas daiktas: popierius, išsiųs
tas paskui Fogo, negalėjo ateiti kartu 
su juo.

Fiksas buvo labai nepatenkintas. Jis 
ėmė prašyti direktoriaus išduoti raštą 
areštuoti Fogą. Direktorius atsisakė. 
Duoti tokį įgaliojimą teturėjo teisę vie
na Londono policija. Taip gerbti įstaty
mus temoka vieni anglai, jie žmogaus 
laisvei atimti niekados nesigriebia prie
vartos

Fiksas nesispyrė: jis matė, kad rei
kia nusileisti ir laukti įgaliojimo iš 
Londono. Bet nusprendė neišleisti Fogo 
iš akių visą laiką, kol jis bus Bombėju
je. Jis, kaip ir Paspartutas, buvo įsiti
kinęs, kad Fogas išbusiąs tam1 mieste 
kelias dienas ir tuo metu galėsiąs ateiti 
įgaliojimas areštuoti.

Bet iš paskutinių įsakymą, kuriuos, 
jam davė Fogas, lipdamas iš Mongolijos, 
Paspartutas pamatė, kad Bombėjuj ga
lės sutrukti ne ilgiau kaip Sueze ir Pa
ryžiuj, kad būtinai reiks keliauti į Kal
kutą, o gal ir dar toliau. Ir jis ėmė tru
putį tikėti į Fogo derybų laimėjimą; tik 
jam buvo pikta, kam jis pats, teieškojęs 
vienos ramybės, dabar turi trankytis ap- 

, link žemę per aštuoniasdešimt dienų!
.Nupirkęs kelerius marškinius ir ko

jines, jis ėmė žioplinėti po Bombėjaus 
miesto gatves. Mieste buvo visokių 
žmonių: ir visų tautų europiečių, ir 
persų smailiomis kepurėmis, ir indų ke
turkampiais šišais,. ir armėnų,ilgais ap
darais, ir parsių juodomis mitromis. Tą 
dieną kėlė šventę parsiai, arba gebrai, 
laikomi tikraisiais Zoroastros mokinių 
sekėjais, iš visų indų jie yra pati švie
sioji, kultūringoji, pramoningoji ir ap
sukrioji giminė, — giminė, iš. kurios ki
lę dabar patys turtingieji Bombėjaus 
vietiniai pirkliai. Jie darė procesiją ir 
vaikščiojo po miesto gatves. Procesijoje 
dalyvavo bajaderės, ir tos, pasipuošusios 
auksu ir sidabru siūtais raudonais dra
bužiais, muzikai pritariant, tikrai nepa
prastai ir gražiai šoko.

Tos visos ceremonijos baisiai patiko 
Paspartutui, ir jis, pamatęs, nebegalėjo 
atsitraukti ir ilgą laiką sekiojo paskui.

Prisigėrėjęs ta procesija, jis pasuko į 
stotį, bet, eidamas pro puikiąją Mala- 
bar-Ilo pagodą, panorėjo jos apžiūrėti.

Jis nežinojo dviejų daiktų: viena, kad 
į kažkurias pagodas krikščionims visai 
draudžiama eiti, o antra, kad ir patys 
tikratikiai tegali įeiti palikę apsiavus 
už durų. Čia reikia pastebėti, kad ang
lai, išmintingiausi politikai, visados 
gerbia vietinių žmonių tikybą ir sunkiai 
baudžia tuos, kurie drįsta įžeisti jų 
šventenybes.

Paspartutas, įėjęs į pagodą, ėmė dai
rytis po jos vidurį. Iš vidaus maldykla 
buvo labai gražiai išpuošta, visur mir
gėjo, visur tviskėjo. Prie jo ten besiste
binčio pagodos gražybėmis prišoko trys 
indų kunigai, pavertė ant šventosios 
aslos, pasiutusiais balsais šaukdami, 
nuplėšė nuo kojų kurpes ir kojines ir 
ėmė baisiai mušti per kulnus.

Vikrus ir stiprus prancūzas, kaip žal
tys, ėmė rangytis tarp jų ir bematant 
atsikėlė. Vieną kunigą nustūmė su ran
ka, antrą nuspyrė su koja, ir kol tie iš- 
sipančiojo iš savo ilgų drabužių, jis iš
smuko pro duris, šoko bėgti, kiek tik gali, 
ir grejt išnyko iš akių trečiajam, mėgi
nusiam dar jį vyti.

Aštuoniomis be penkių minučių, prieš 
pat išeinant traukiniui, Paspartutas, ba
sas ir be pirkinių, atbėgo, kaip be galvos, 
į stotį.

Fiksas jau vaikščiojo po platformą. 
Jis visur sekiojo Fogą ir, pamatęs jį iš
važiuojant, nutarė vytis lig Kalkutos ir, 
jei reikėtų, dar toliau. Paspartutas ne
matė buvusio patamsy Fikso, bet Fiksas 
girdėjo viską, ką Paspartutas papasako
jo savo ponui apie tą atsitikimą.

— Tikiuos, kad daugiau to nebeatsi
tiks, — atsakė Fogas lipdamas į vagoną.

Nelaimingas berniokas, basas ir nu
sigandęs, tylėdamas įsekė paskui savo 
poną.

Fiksas jau buvo belipąs į kitą vagoną,
• tik jam atėjo į galvą viena mintis ir su

turėjo jį nuo važiavimo.
, — Ne, aš liekuos! — tarė jis. — Nu
sižengimas padarytas indų žemėje. Da
bar jis jau mano!

Tuo metu subaubė garvežys, ir trau
kinys išnyko nakties tamsumoje.

' XI
FILIJAS FOGAS MOKA Už DRAMB- 

LĮ NEGIRDĖTUS PINIGUS
Traukinys išėjo paskirtų valandą. Juo 

išvažiavo keli aficieriai, keli valdininkai 
ir keli opijaus ir indigos (augalas, iš ku
rio gaminami mėlyni dažai. —Vert.) 
pirkliai, kuriuos prekybos reikalai vertė 
keliauti į rytinę pussalio dalį.

Paspartutas buvo tam pačiam vagone 
kartu su ponu. Priešais kertėj sėdėjo tre
čias keleivis.

Tai buvo brigados generolas, seras 
Frensis Kromartis, vienas iš Fogo part
nerių kelionėje nuo Suezo lig Bopibejaus; 
jis važiavo į savo kariuomenę, stovinčią 
netoli Benareso.

Seras Frensis Kromartis buvo aukš-. 
tas, šviesiaplaukis, penkių dešimčių me
tų vyras. Jis buvo labaf pasižymėjęs per 
paskutinį sipajų sukilimą. Bet savo pa
pročiais buvo greičiau panašus į indą ne
gu į anglą. Nuo jaunų dienų jis gyveno 
Indijoje ir tik retkarčiais lankė savo tė-

* vynę.^ .
(Daugiau bus)

DEERBROOK, Wis.— Sek
madienį,’ atlikę savo kasdienį 
darbą, važiavome į LDS 116 
kuopos mėnesinį susirinkimą, 
kuris įvyko Mr. ir Mrs. W. 
Beily ūkio namuose. Dar 
buvoK biskį anksti, tai užva
žiavome pas Kaklauskus, kad 
pakalbinus ir juos kartu va
žiuoti. ..s

Radome Mykolą statant au
tomobilių į garadžių. Pama
tęs mus jis sako: — Palikit 
savo automobilių pas mus, o 
su mūsų nuvažiuosime visi.

Kaklauskai nusipirko nau
ją Kaizerį, kuris bėga labai 
lengvai. Visi penki susėdom 
ir patraukėm į Deerbrook, 
Wis. Dar turėjom biskį laiko, 
tail užsukom pas Juozą ir Gi
gą Getts ir Olgos mamytę E. 
Mačienę. čia pasikalbėjome 
apie pusę valandos.

Minėta šeima labai gražiai 
gyvena: stuba dailiai išpuoš
ta. Turi du gražius šaldy
tuvus: vieną valgiam susidėti, 
kitą mėsai laikyti.

Pasėdėjome ant minkštų 
krėslų, išsigęrėm skanių kietų' 
ir minkštų gėrimų. E. Mačie
nė klausia manęs, ar rinksi
me aukas dėl tų 12 darbinin
kų vadų. Atsakiau, kad rink
sime. Gal, sakau, ir tamsta 
kiek paaukausi? Ji sako:— 
Man kojos skauda, tai negaliu 
į mitingą važiuoti, tai mano 
žentas J. Getts paaukos. Mes 
visados prisidedam su aukom.

Dar Juozas Getts pavadino 
apžiūrėti staldus. Staldai la
bai švarūs, turi gražią pieni
nę ir 16 gražių karvių, žal
margių. Pieną parduoda Chi- 
cagos markete. Gauna 7 cen
tus daugiau, . kaip kituose 
marketuose, bet turi būti vis
kas labai švariai ir sulyg tai
syklėm vedama.

Viską apžiūrėję sėdom į 
automobilius ir važiavome pas 
Beilius, kur mitingą laikėme. 
Radome jau daugiau narių ir 
jau laikas buvo mitingą ati
daryti. Kuopos pirmininkas 
J. Getts atidarė mitingą, pro
tokolų sekretorė L. Pažars- 
kienė perskaitė protokolą, ku
rį vienbalsiai priėmėm. Po to 
buvo priduotos trys aplikaci
jos. Nauji nariai tapo vien
balsiai priimti. Prisirašė My
kolas Kaklauskas, Marijona 
Kaklauskienė ir sūnūs Adol
fas Kaklauskas. Finansų se
kretorė Olga Getts priėmė 
mokesčius. Sutvarkius naujų 
narių mokesčius, pirmininkas 
paklausė, kas turi naujų įne
šimų. čia buvo paremtas 0- 
nos Tamošauskienės įnešimas 
paremti šu aukom 12 darbi
ninkų vadų bylą.

Pirmininkas paaiškino, kaip 
kapitalistai nori juos rasti 
kaltais ir perstatė T. Orini- 
kaiti plačiau pakalbėti. Ori- 
nikaitis sutiko ir pirmiausiai 
priminė ape didįjį pieno 
streiką Wisconsin© farmerių. 
Už 100 svarų pieno kompani
jos mokėjo tik 60 centų. Far
meriai buvo priversti streikuo
ti. Mūsų mažam miestelyje 
Merril, Wis., buvo 800 strei- 
kierių. Pažangesnius strei- 
kierius pradėjo gaudyti ir so
dinti už geležinių grotų, kad 
kiti nusigąstų.

Bet mes miesto majorui 
perstatom reikalą, kad mes 
negalim pragyvenimo padary
ti gaudami 60 centų už 100 
svarų pieno. 10 centų kai
nuoja nuvežimas, tai mums 
lieka tik 50 centų. Mes daug, 
darbo įdėjom, kol tuos laukus 
nuvalėme; buvo vieni krūmai, 
kelmai, akmenys. Viskas tas 
buvo atlikta tik su arklių pa
galba. Ten dirbo vyrai, mo
terys ir vaikai, kol laukas bu
vo tinkamas dirbti.

Kada daugiau lauko nusi
valėme, tai kompanijos pa
matė, kad galime daugiau 
Varvių- laikyti, ir numušė pie- 
ho kainą.

Miesto majoras liepė visus 

streikierius paleisti ir pripa
žino mums teisę streikuoti. 
Tik liepė mažiems vaikams 
pieno praleisti. Bet tik tiems, 
kurie turi miesto valdžios lei
dimą (permit). Streikas tę
sėsi 3 savaites ir buvo laimė
tas: gavome $1.40 daugiau už 
pieną. Vietoj 60 centų, gavo
me $2 už šimtą svarų. Nuo 
to laiko farmeriai pradėjo 
geriau gyventi. Dabar gau
name už svarą sviesto 82 cen
tus. Nors pradėjo kapoti kai
ną, bęt dar pareina po $3 už 
100 svarų pieno.

Toliau draugas Orinikaitis 
priminė Chicagos plieno dar
bininkų streiką, s.kada keli 
streikieriai buvo nušauti kovo
dami už duonos kąsnį savo 
šeimoms. Moterys liko naš
lės su keliais vaikučiais. Jis 
nupiešė sekamą vaizdą:

Motina ėjo miesto gatve su 
penkiais vaikučiais. Vaikučiai 
pamatę duonos bandukę lan
ge prašė motinos:

“Mama, nupirk mums duo
nos bandukę. Mes labai no
rim valgyt:

Motina atsakė:
“Vaikeliai, neturiu pinigų. 

Kompanijos gengsteriai nušo
vė mūsų tėvelį, kuris mums 
pelnė duonelę. Dabar mųsų, 
vaikeliai, kaip atrodo, niekas 
nepažįsta. Turėsime glaustis 
prie pirmeiviškų darbininkų ir 
organizacijų ir ten gausim su
raminimą ir pagalbą, nes pir
meiviški darbininkai visus ne
laimėje sušelpia.”

Užbaigus susirinkimą Mr. 
ir Mrs. Beiliai apdėjo stalus 
gardžiais valgiais. Susėdę 
valgėm ir gėrėm lengvų gėri
mų ii’ alučio. Už tokį gražų 
pavaišinimą tariame Beiliam 
širdingą ačiū!

Vėliau W. Beilis man paro
dė savo staldą, pieninę ir vi
sus gyvulius. Staldas labai 
švarus. Pieną parduoda Chi
cagos markete ir gauna 7 cen
tus daugiau, negu kitos kom
panijos moka. Karvių turi 
melžiamų 18, priaugančių 15, 
viso 33. Lauko turi viso, 160 
akrų. Dirbamo lauko turi 
130 akrų, o kitas ganyklom. 
Daug medžių yra, gali išplau
ti dar lentų. Budinkai visi 
gerai atrodo, gyvena, kai Lie
tuvos dvarininkas.

Vargdienis.

Worcester, Mass.
IŠ PRAKALBŲ

\

Kovo 18 d. Civilių Teisių 
Kongreso vietinis skyrius bu
vo surengęs masines prakal
bas. Kalbėjo Carl Marzani. 
Vietos komercinė spauda 
“The Telegram” ir “The 
Evening Gazette” negražiai 
puolė Marzanį, kaipo “didelį 
prasikaltėlį,” “nuteistą komu
nistą.” Skaitant atrodė,( kad 
politinis komunistinis įsitiki
nimas yra lyginamas prie 
žmogžudystės prasikaltimo.

Veikiausiai, iš tos priežas
ties susirinkimas nebuvo 
skaitlingas, nes skaitant tą 
komercinę spaudą atrodė, 
kad jau patsai dalyvavimas 
susirinkime bus prasikaltimas. 
Reikia pasakyti, kad ir iš pa- 
žangių lietuvių nedaug daly
vavo. X.

Marzani sunkiai pradėjo 
kalbą. Ir tai suprantama, ko
vo 18 d. jis sakė kalbą, o jau 
21 dieną turėjo eiti į kalėji
mą nuo 1 iki 3 metų. Ir už 
ką? Kokį jis prasikaltimą 
atliko?

Visas jo prasikaltimas ta
me, kad jis mąstė ir veikė, 
kad palaikyti mūsų galyje de
mokratiją ir piliečių tokią 
laisvę, kokią suprato Thainas 
Jeffersonas, už kokią kovojo 
Linkolnas ir kiti Amerikoje 
demokratijos tėvai.

Jis sakė, kad išeidamas į 
kalėjimą turės atsisveikinti 
su menkos sveikatos žmona' ir 
vaikais ir jiems pasakyti, kad
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P. Šlekaitis
H. Sakevičiūtė
St.- Starkus
O. Medelienė
D. Elinckienė

Jei kas norėtų ką sužinot apie velionį J. Aų€iu-
kaitį, kreipkitės šiuo adresu:

P. Šlekaitis, 1225 Diamond Ave., Scranton, Pa.

beprasikalto, nes nieko nepa
vogė, nieką neapiplėšė, nieką 
nei neužgavo, tuos apkaltini
mus negalėjo jam nei teisme 
primesti.

Marzani sakė, kad jis mo
kėsi Amerikos mokyklose 
Scrantone, vėliau Williams ir 
Oxforde kolegijose, taipgi 
New Yorko universitete. Sa
kė, laid jis nebuvo Rusijoj ir 
nematė jos tvarkos ir Stalino. 
Jis sakė, kad yra Amerikos 
pilietis, myli savo šalį ir ko
vojo prieš fašizmą. 1938 me
tais per 8 mėnesius prieš fa
šizmą kovojo Ispanijoj.

Jis sakė, kad kada Hitleris 
užpuolė darbo žmonių valsty
bę — Tarybų Sąjungą, tai 
Marzani suprato, kad ’ galų 
gale Hitleris gaus galą, ne 
taip/ kaip generolas Marshall, 
kuris per 6 mėnesius pasako
jo, kad Hitleris laimės. Jis

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774’

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

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

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

Augusi Gustas 
BELTAIIĮE FLORIST 

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

(Kampas 68th St.) 1\ t / 
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.,

telefonuokite:
< SHoreroad 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. 
... •_ ,. -.. ...........    r..,..-,;,,.. ■ 

4 pusl.-r-Laisve (Liberty, Li th. Daily)—Ketv., Kovo 24, 1949

S. Varpus
K. Genys
A. Galinauckas
F. Yeščipas
J. Vasilko 

sakė, kad dabar mūsų šalyje 
reakcininkai yra desperacijoj, 
nes jie mato, kaip eilėje ša
lių darbo liaudis laimi ir sėk
mingai gerina savo būvį ir be 
Marshall© plano “pagalbos.”

Publika atydžiai klausėsi 
Marzanį kalbos ir jam prijau
tė. Jis yra auka siautė j an- 
čios reakcijos ir visokių prie
kabiavimų prie piliečių.

Bevardis.

1949 RED CROSS FUND

give

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. Vemon St. 
PHILADELPHIA, PA. 

Tel. Poplar 4110



Waterbury, Conn
Kovo 9 d. atsibuvo LLD 28 

kuopos moterų surengtas pa
rengimas paminėjimui tarp
tautinės 
rengime 
moterų,

moterų dienos. Pa
dalyvavo daugiau

uz- 
pa- 
gy- 
Au-

M. Jus-’
I. Vaitonis, K.

K. Danisevičius.
Inamaites, V.

M. Mikšienė, B.
M. Raškauskie-

negu vyrų, 
prakalbą pasakė 

Stanislovaitienė. Buvo ir 
kandžių. Buvo sumanyta 
rinkti auku civiliu teisiu 
nimui. Surinkta $39.50.
kavo sekamai: K. Stanislovai
tienė $10. K. Sabutis $5.

Po $2 aukavo: Kučiauskai, 
J. Stryžauskai, K. Yenkelu- 
nienė. P. Bokas ir M. J. Svin- 
kūhai.

Po $1 aukavo: P. Katonie- 
nė, P. Skistimienė, 
kevičienė, 
Krasnickas, 
Paugis, J 
Krasnickas,
Statkevičienė, 
nė, P. O. Morozai.

Ir po 50 centų aukavo IL 
Buzienė ir M. Meisonienė. Vi
siems aukavusiems širdingai 
ačiū'

Sekamas LLD 28 kuopos su
sirinkimas įvyks 13 d. balan
džio. toj pat vietoje. Visi ir 
visos dalyvaukite ir pakvies
kite naujų narių atsilankyti ir 
prisirašyti į Draugiją.

K. Yenkeliūnienė.

Cleveland, Ohio

gress, kuris gina civiles teises.
Aukojo sekamai: po $5— 

J. Banys ir Martin Kazen; 
po $1 : S. Kazelionis, J. Stri- 
peika, J. Eitutis, Joe. V. Gau- 
rilis, V. Susnicnė, N. Rudis, 
M. Raulynaitienė 
nas, J. Dilius, J. N. Simans, 
Bagužinskas, J. Gendrėnas, : 
J. žemaitis, P. Dulskis, B. 
Kirstukas, J. žebrys, K. Plau
šas, E. Narvilienė. J. Vėbra, 
J. Karalius, V. Karsokienė ir 
J. W. Petraus; po 50 c.: P. 
Vaseliauskas, J. Gabriūnienė 
ir L. Eitutis. Smulkių 25c. 
Viso suaukota $34.75. 
190 k p. iš savo iždo 

Kartu $14.75.

Sveikatos Apsauga Tarybų Lietuvoje

Buržuazinė smetoninės

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

POLISIUOTOJAI
Patyrę prie Stainless Steel 

5 Dienų Savaite. Linksmos Sąlygos
J. SKLAR MFC. CO.

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

Rašo B. Penkauskas
į Maskvos, Leningrado ir 
kitus šalies mokslo centrus. 
Čia gydytojai susipažįsta su 
naujausiais pasiekimais me
dicinos teorijos bei prakti
kos srityje. .

Lietuvoje kasmet prave
dami įvairių specialybių gy
dytojų moksliniai suvažiavi-. 
mai. .1948 metais šituose 
suvažiavimuose daly vavo 
1500 gydytojų. Didelę pa
galbą "tobulinant medicinos 
darbuotojų kvalifikaciją su
teikia naujai sukurta res
publikinė mokslinė - metodi
nė biblioteka ir mokslinė - 
metodinė gydytojų draugi
ja, turinčios savo filialus 
įvairiuose Lietuvos miestuo
se.

Respublikos m o k s linių 
kadrų parengimas vedamas 
universitetų katedros bei 
medicinos' mokslinio tyrimo 
institutuose. Moksliniam 
darbui vadovauja Sveikatos 
Apsaugos Ministerijos Me
dicinos Mokslinė Taryba.

Liaudies sveikatos apsau
ga stovi nūnai Tarybų Lie
tuvos vyriausybės dėmesio 
centre. Kasmet didinami 
biudžetiniai a s i gnavimai, 
kad gyventojų darbą ir bui
tį padarytų sveiką, kad iš
vystytų gydymo - profilak
tikos tinklą, parengtų aukš
tai kvalifikuotus gydytojų 
kadrus bei kįtus medicinos 
darbuotojus. Dėl viso to res
publikos gyventojų tarpe 
smarkiai krito susirgimų 
skaičius.

L Gabriu- Lietuvos vyriausybė nesirū
pino darbo žmonių sveika
tos apsauga. Sveikatos ap
sauga rėmėsi privatinių 
gydytojų ir privatinių ligo
ninių veikla. Visoje Lietu
voje tebuvo tik 12 valstybi
nių ligoninių. Medicininės 
pagalbos gavimas kiekvie
nam lietuviui buvo surištas 
su didelėmis piniginėmis iš
laidomis.

Nuo to momento, kai Lie
tuvoje įsikūrė Tarybų val
džia, visos gydymo įstaigos 
perėjo valstybės žinion, bu
vo įvestas neapmokamas gy
dymas, sukurtas gydymo - 
profilaktinių įstaigų tink
las. Liaudies sveikatos ap
sauga Lietuvos tarybinė vy
riausybė ėmė rūpintis kas
dien.

Respublikos 
įstaigų augimą 
fašistinė Vokietija, užpuo
lusi Tarybų Sąjunga. Fa
šistiniai grobikai uždarė 
miestų poliklinikas bei am
bulatorijas, likvidavo gydy
tojų punktus kaime. Tary
binių sveikatos apsaugos or
ganų suorganizuotos sani
tarinės epideminės įstaigos 
buvo sugriautos.

Atstatymo pastangos
Po Lietuvos išvadavimo 

iš fašistinių okupantų, Lie
tuvos darbo žmonės, broliš
kųjų tarybinių respublikų 
padedami, ėmė atkurti me
dicinos įstaigas. Dabartiniu 
metu poliklinikų, ambulato
rijų bei vaistinių skaičius 
respublikoje yra žymiai di
desnis negu prieš karą. Pa
didėjo rentgenologijos kabi
netų tinklas. Atidaryta 258 
gydytojų punktai kaime. 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdo
je, Šiauliuose, Panevėžyje ir 
kituose miestuose sėkmingai 
veikia gydymo įstaigos, tei
kiančios gyventojams sta
cionarinę medicininę pagal
bą. Palyginti su 1939 me
tais, lovų skaičius respubli
kos ligoninėse padidėjo 40 
procentų.

Pilnutinai atkurtas ir 
plačiai išplėtotas motinystės 
ir kūdikystės apsaugos tin
klas — konsultacijos, pie
no virtuvės, lopšeliai. Senoje 
Lietuvoje moterų ir vaikų 
konsultacijų visai nebuvo.

Didelis darbas nuveiktas 
respublikoje atkuriant ku
rortus. Atkurti kurortai 
Druskininkai, Birštonas, 
Likėnai, Palanga, Giruliai 
ir kiti. Tarybų valdžios me
tais Lietuvos darbo žmonės 
gavo galimumą ilsėtis ir gy
dytis ne tik/savo kurortuo
se, bet ir geriausiuose Juo'- 
dosios jūros pakrantės — 
Kaukazo ir Krimo — kuror
tuose.

LLD 
an kojo

Drg.$10.
Andrulio kelionės lėšos $8.00. 
Pasiųsta 
gross’u i

Gerkite Arbatą 
Sii Medum

X

Laisvės įstaigoje galite gau- 
Į ti bitininko Končiaus med&us. 
Šalčiuose yra gerai gerti daug 
arbatos su medum. Ypač ge
rai yra daug arbatos su me
dum ir prieš gult einant.

Medaus Kaina
>.

Dorchester, Mass
dieną drau-

u o s e, jų
1 i e I c n a 
išleistuves medicinos 

sutrukdė

Prasidėjus 3,500 ?elžkeliečiu streikui prieš' Wabash 
linijas St. Louis mieste nukeliama traukinių kursavimą 
skelbianti iškaba. Streikuoti buvo priversti frmai at
sisakius pagerinti padėtį jr atmokėti ūž praeitą laiką 
tūlus mokesčius, kuriuos darbininkai skaito teisėtai 

priklausančius jiems.

KVORTA $1.25 
PUSE GALIONo $2.25. 
Tuojau kreipkitės į Laisves 

įstaigą ir įsigykite medaus. Į 
kitus miestus nesiunčiame.

MATTHEW A.' 
BUYUS 
(BUYAUSKA&) 4

’ I

* , -

'A*įj

PRANEŠIMAI
•T

pusę že- 
į Bas ras 
Persi,) os

MONTELLO, MASS.

Kovo 4 <1. įvyko LLD 190 j 
kp. susirinkimas. Nariu į su- ■ 
sirinkimą atsilankė neperdau- j 
giausia, nes tą dieną buvo mi
ręs mūsų kuopos narys K. 
Lukis, tad gera dalis kuopos j 
nariu buvo užimti nario laido- j 
jimo pasiruošimais, 
v ištik tapo atlikti 
visi kuopos reikalai.

Skaitytas laiškas 
Rights Congress Lietuviu sky
riaus su prašymu finansinės 
paramos civiliu teisiu gyni
mui. Nutarta tam reika
lui paaukauti iš kuopos iž
do $10.

Skaitytas laiškas iš Vilnies 
su prašymu kaip galint pri
sidėti prie Vilnies bazaro. Nu
tarta paraginti narius, kad 
viską, ką jie turi dėl Vilnies 
bazaro, priduotų jau tam 
darbe veikiančioms komisi
joms.

Apkalbėta LLD 15-tos ap
skrities konferencijos klausi
mas, kuri yra šaukiama gegu
žės 29 d. Pasirodė, jog tą 
dieną įvyksta bowling turna- 
jnento bankietas. Nutarta 
instruktuot apskrities sekreto
rių pasitarti su drg. Rūbu ir, 
jeigu galima, konferenciją ir 
po konferencijos 
perkelti ant gegužės 
tai yra, Decoration 
Kuopa išrinko 10 delegatų į 
minimą 
renciją.

Tačiau, 
tinkamai

nuo

p i k n i k ą

dienos.

apskrities konfe-

Kovo 
Moteru 
gėlė.

vietinio 
pramo-

12 d. įvyko 
Kiiubo smagi 

Mūsų kliubietės, kaip 
visuomet, taip ir šį kartą dir
bo visos išsijuosusios. Do
vanų jos pririnko ir prigami
no tiek, kad užteko dėl įžan
gos ir visiems atsižymėju
siems. Manoma, kliubietės 
turės gražaus pelno, kurį jos 
visuomet tinkamai sunaudoja, 
paaukodamos svarbiems 
bininkiskiems reikalams.

dar-

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

T’ainirškilc savo amžių! Tūkstančiai yra 
gaivūs po 70 n>. Pabandykite “jraivinimą” 
su Ostrex. Turi toniką dėl silpnų, nuvar- 
j-rintų jausmų iš priežasties, vien tik kūnui 
trukumo geležies, ką daugelis vyrų ir mo
terų vadina "senumu.” Pabandykite Ostrex 
Tonic Tablets dėl gaivumo, jautimosi jau
nesniu, šiandien pat. Naujas "susipažin
kite” size tik 5(ic, Parsiduoda visose vais
tinėse, visur.

Laidotuvių Direktorius

Prakalbos su dainų programa. 
Sekmadienį, kovo 27 d., Liet. Taut. 
Namo apatinėj salėje, ‘ 8 Vine St/ 
Pradžia 2:30 vai. dieną. Kalbės V. 
Andrulis, Vilnies redaktorius iš Chi
cago, Ill. Dainų programą duos 
Liuosybes Choras, vadovybėje E. 
Sugar. Įžanga veltui.

Draugiškas 
kovo 
LLD

4?6 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

į<4i

Savotiška Išleistuvių Pare
Kovo 19-tą 

gų Jankų n a m 
vienatinė duktė 
surengė surprizo 
savo sužieduotiniui
Jusiui, kuris su pabaiga kovo 
mėn. išvyksta į Now Yorką il
gai už mėnesio la 
metams laiko Į aną 
mės, tai yra, Aziją, 
miestą Irak an, prie 

: rubežiaus. Ten oro
j Pan American World Airway 
j stotis ir Edvardas per du me- 
■ tus bedirbdamas mechaniku 
' prie aeroplanų PAA Bostono 
Logan Aii- Porte nepasitenki- 

| no, kad tik Bostone būti, .pri
ėmė kompanijos pasiūlymą 
metus laiko padirbėti atsako
mi ngą darbą Azijoj.

Į parę buvo susirinkę arti 
30 jo ir jos draugų, didžiu
ma jo bendradarbių iš Logan 
Air Porto, tai vis jaunos po
ros, veik visi vedę. Buvo Por
to vyriausias užveizda Dauk
šas, lietuvis, tačiau didžiuma 
porų buvo visokių tautybių. 
Bet pas juos yra viena bendra 
draugiškumo mintis. Išva
žiuojančiam buvo juokingu ir 
vertingų dovanėlių suteikta. 
Išvažiuojantis apie 9 vai. va
karo parvažiavęs įėjo j tam
sų butą, nieko nežinodamas, 
užsižiebė šviesą ir pamatė, 

; kad pilni kambariai jų* drau- 
į gų, tai buvo tikras su’rprizas! 

Toliau turėjo atidarinėti do
vanas ir išskaityti įvairius lin
kėjimus. o susirinkę gurkšno
jo “aiboliukes” ir krimto įvair 
rius užkandžius.

Dabar keletas žodžių apie 
oro kelionę per pasaulį. Pa
staruoju laiku PAA jau pa
dėjo veikrriėn milžiniškus oro 
keliavimo vagonus, 20-ties jų 
pabudavojimas kainavo $30,- 
000,000. Vienas tokių lėktu
vų sveria 142,500 svarų, il
gumo turi virš 110 pėdų, 
aukštumo 38 pėdų, sparnų iš- 
sikėtimas 141 pėda, gali lėkti 
be nusileidimo 4,600 mylių, 
vesdamas 75 pasažierius. Ku
ro jis pasiima 7,790’ galionų 
gazo, 4-ri motorai jį varo, 
kiekvienas po 3,500 arklių 
spėkos, kiekvienas motoras su 
4-riais propeleriais po 16 p. 
ir 6 colius ilgio. Lėktuvas 
gali lėkti 375 mylias per va
landą, iš’ New York o į Lon
doną gali nuskristi į 12 valan
dų. Keliautojams yra pilnas 
aptarnavimas valgiu; keliau
tojai talpinasi į du aukštu ir 
liuosai gali vaikštinėti laike 
skridimo. Lėktuvas gali būti 
iškilęs į orą 25,000 pėdų, vi
dus pripildomas oro ir atmos
fera palaikoma vienoda aukš
tai ir žemai, jis gali paimti ir 
vežti 17,000 svarų krovinį. 
Lėktuvą valdo 5 žmonės, pir
mas ir antras pilotai, skridi
mo inžinierius, radijo opera
torius ir navigatorius, 
dinasi Stratocruiser 
Clipper, pastatytas 
Airplane Co., -Seattle, 
Tai tiesiog netikėtini 
niški oro paukščiai!

pasikalbėjimas į\yks 
26 d., 7 vai. vak. — Kviečia 
6 k]>. (69-70)

ELIZABETH, N. J.
D. Progr. Klubas rengia drau- 

pasilinksminimo vakarą, šeš- 
v. Klubo 

(prie kel-

5j
3

ra

Newark, N. J.
Sietynas. Kengia Vakarą

Sekmadienį, kovo 27, 2 vai. 
po pietų, 15-17 Ann St., Ilar- 

'risone, 
parengimas, 
ir už geriausi 
dama dovanos 
Choras prąšo 
savo simpatizatorių 
gražiame parengimėlyj.

L. 
gišką 
tądien j, kovo 26 d., 8 v. 
patalpoj, 408 Court. SI., 
virtos gatves). Kaip visiems yra ži
noma, šis Klubas visada remia vi
są pažangų Elizabetho lietuvių ju
dėjimą, ypač dienraštį- Laisvę, tad 
vietinius ir iš apylinkių lietuvius 
kviečiame dalyvauti. Turėsime 
valgių ir įvairaus įsigėrimo. 
Krūtis.

šiltų 
D.

BALTIMORE, MD.
Ukrainą kalbanti filmą “Cossacks 

>o’’ ii- dvi parink- 
j tos filmos bus rodomos kovo 27 d.. 
■ American salėjo, ‘1714 E. Lombard 
St., 2 vai. dieną. Įžanga 60c., įskai
tant taksas. Rengia Ukrainų ir Ru
sų IWO 
dainų ir 
čia visus

įvyks Sietyno choro ; Beyond the Danub 
>ti s užkandžių 
loši bus d ne
laimėjusiems, 

dalyvauti visų 
šiame

mini

Sietyno Choro 
Jubiliejinis Koncertas

Sietyno choras šiemet 
savo 35 metų istorinę veiklą
mcno-kultūros srityj. šia pro
ga rengiamas istorinis kon
certas, kokio nėra buvę New
ark© ir apylinkėj lietuvių tar- 

Manoma sukviesti tris 
tuziną solisčių 
plačios apylin- 
dar nėra gauta 
atsakymo, tai

po., 
chorus ir kokį 
bei solistų iš 
kės. Kadangi, 
iš visu artistu v *-

G. Albinas.

pasitenkinamie tik šiuo pra-
nešimu, kad Šis didysis kon-
centas įvyks gegužes 14 die-
na, Lietuvių 
York Avė.

SaSėj, 180 New

Platesnis. pranešimas seks
vėliau.

skyriai. Išgirsite, gražių 
muzikos. Komitetas kvie- 
dalyvauti. - • S. Raymond.

(69-70)

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphia Moterų Klubas ren

gia prakalbas, minėti Moterų Dieną. 
Įvyks kovo 27 d., 2 vai. dieną, 735 
Fairmount Ave. Įžanga veltui. Po 
prakalbų turėsime susirinkimą, 
taipgi turėsime ir užkandžių. Visos 
draugės dalyvaukite, atsiveskite ir 
naujų narių. —- SekY. (69-70)

WORCESTER, MASS.
Svarbus draugiškas vakarėlis, Ci

vilinių Teisių gynimo , .reikalam 
įvyks . kovo 26 d., 29 Endicott St., 
7 v. v. Kviečiame visus dalyvauti. 
Bus užkandžių ir margumynų.
Rengėjai. (69-70)

TAMPA, FI.A.
LLD 45 kp. ruošia pikniką, 

27 d., pas Georgo Bernotą, 
S. 4 
visus 
tinis 
kinti 
sime 
Kom.

kovo 
int U.

(east of Tampa). Kviečiame 
dalyvauti, nes gal bus pasku- 

piknikas šj sezoną — atsisvei- 
su atvykusiais svečiais. Turė- 
ir užkandžių. Būkite anksti.—

(68-69)

3
3
3I
&

3
3
5

(iiiniiiiiiiMiiiiiiuiiiiiiinninniinimiBiiwnni

nnuHffiuiiiiiiiiuiniiiuBiiiiiniiuinnnniniB

RES. TEL.
HY. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsainuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

1'5

£

I 
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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

LAISVES 
SPAUSTUVE 
' GALI JUMS PATARNAUTI

1 Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 
Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra1 reikalinga iš spaudos darbų.

Draugijos, kurioip yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Daromą 
vertimus iš anglų j lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

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

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

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:

PARDAVIMAI
KRAUTUVĖ -

Užlaikau krautuvę, kurioje gali
ma nusipirkti už prieinamą kainą 
antrų rankų visokių muzikų, lankro- 

. džių, karabinų ir' kitokių įvairių da- 
| lykų. Taipgi išmainau. Patarnavi
mas greitas. Prašome užeiti pas 
mane po sekamu adresu: -Andrius 
Šarkus, 219 E. Market St., Wilkes- 
Barre, Pa. (69^71)

HARTFORD, CONN.
Kovo 27 d., Laisvės Choro Namo 

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

Gros
Gaspa-

Medicinos darbuotojai
Lygiagretiškai su medici-, 

nos įstaigų tinklo augimu 
didėja ir medicinos darbuo
tojų skaičius. Per paskuti-’ 
n iuosius ketverius metus 
Vilniaus ir Kauno universi
tetai išleido 706 gydytojus. 
1949 ‘metais jie parengs 
248 gydytojus ir 119 stoma
tologų. Tai yra trigubai* 
tiek, Įdek išleisdavo buržua
zinės Lietuvos medicinos 
mokslo įstaigos. Dabartiniu 
metu visos respublikos gy
dymo - profilaktinės įstai
gos yra aprūpintos reikia
mu kvalifikuotų medicinos 
darbuotojų kiekiu.

Gydytoj ų kval i f i kaci j os 
tobulinimas vykdomas Vil
niaus ir Kauno universite
tų klinikų bazėje. Gydytojai 
regu 1 i ar i a i ko m an d i r 110 j am i

Jis va- 
• Type.

Wash, 
mecha-

D. J.

Drg. Andrulio Prakalbos
Kovo 16 d. įvyko L. D. Pa- 

šelpinės Draugijos susirinki
mas, o po susirinkimo tęsėsi 
prakalbas. Nežiūrint nepa
prastai blogo oro tą vakarą, 
publikos susirinko nemažai— 
didžiumoje pašelpinės na
riai. Buvo ir pašalinės pu
blikos. Kalbėtojas gana vaiz
džiai nupiešė pasaulinę situ
aciją, reakcijos siautimą ir 
jos priežastis. Publika aty- 
džiai klausėsi ir domėjosi kal
bėtojo išvadomis. Po pra
kalbų buvo keletas klausimų,, 
j kuriuos kalbėtojas tinkamai 
atsakinėjo.

Prie užbaigos pirmininkas 
paprašė publikos-pagal išgalę 
paaukotvdėl Civil Rights Con-

Washing ton. — Laikraš
čių - žurnalų leidėjai reika
lauja atmest siūlymą pakel
ti kainas už tų leidinių 
siuntinėjimu paštu.

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

Lifc Saver

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Blood plasma transfusion follow
ing surgery helped save this 8-ycar-' 
old girl’s life. Goal of the Red 
Cross is to provide blood and bloods 
derivatives for medical use. 1

>4*4*4,4*4'**1*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*^** 1
Egzaminuojant Akis,

Rašome Receptas
Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn^ N. Y.

Tel. ST. 2-8342 . . “

f.

RECEPTU SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

(SHALINSKAS)

Funeral Home
’ 84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

Bpu&l.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)- Ketv.. Kovo 24, 1949



NewYorko^i^žfo?iniot
Delegacija Dar Kartą 
Atmušė Darbininkams 
Vergijos Bilius

Penkių šimtu asmenų dele
gacijos iš New Yorko nuvy
kimas j Albany praėjusį an
tradienį dar kartą atitolino 
balsavimą ragangaudiskų Mc
Mullen, Scanlan ir kitų toly
gių bilių, kurie, jeigu būtų 
priimti, reikštų darbininkų 

• klasei bizūną privertimui jų 
keliais šliaužioti prieš savo 
samdytoj us.

Amerikos Darbo Partijos ir 
Civilėms Teisėms Ginti Kon
greso masinėms delegacijoms 
perpildžius valstijos įstatym- 
davystės patalpų galerijas ir 
kiekvieną kampelį, kitiems 
pasklidus po raštines pas sa
vus assemblymanus ir sena
torius tuo pat tikslu, balsavi
mas tų bilių vėl atidėtas.

Atidėjimas skaitoma dideliu 
laimėjimų tuo ažvilgiu, kad 
lieka ilgiau laiko mobilizuo
tis kovai prieš tuos bilius. 
Juo daugiau delegacijų, dau
giau rezoliucijų, laiškų, tele
gramų seimelio pirmininkui 
Oswald D. Hecht’ui ir seime
lio mažumos vadui , Irwin 
Steingut’ui, taipgi savo dis- 
trikto asser?iblymanams ir se
natoriams, raginančių veikti ir 
balsuoti prieš tuos bilius, tuo 
daugiau yra vilties, 
bus atmesti 
tai seimelio

Scanlan 
nebalsuotas
gali būti paimtas balsavimui 
bile kada. Ar jis bus priim
tas, priklausys nuo kiekio ir 
greičio sekamų protestų 
ii.

kad jie 
ar bent atidėti ki- 
sesijai.

bilius, nors likosi 
antradieni, tačiau

pries

Kriaučių Reikalai
Lietuviškų socialistų 

turbūt kvaitulys apėmė daė- 
jus politinio bankroto. Jie 
Keleivyje (kovo 16-tos laido
je) rašo, būk J. Stakvilevičius 
Laisvėje paskelbė, kad lietu
vių siuvėjų lokalas kadaise 
surinkęs $3,500, o socialistai 
pasigavę tą čekį nugabeno į 
Keleivio ir Naujienų fondą.

Aš turiu pasakyti, kad lie
tuvių 54-tas lokalas niekad jo
kių rinkliavų nerinko iš savo 
narių. Taipgi niekad as to
kių provokatoriškų dalykų 
neskelbiau.

Trumpoje fermoje pakarto
ju tą, ką

—Pora 
kriaučiai 
$10 dėl
karo Europos, žmonių, 
vydas tais laikais buvo 
yių skyriaus delegatu, 
listai ir kunigas Balkūnas 
kreipėsi į Joint Board gauti ir 
lietuviams tam tikrą sumą lie
tuvių kriaučių sudėtų pinigų. 
Gavo $3,500-. Kunigas manė, 
kad tie pinigai eis į BALF’o 
fondą. Bet socialistai pasiga
vę tą čekį nugabeno į Kelei
vio ir Naujienų fondą.

Taip mano yra parašyta. Iš 
to aišku, kad visų lokalų, tar
pe tų ir lietuvių lokalo na
riai, generališkos valdybos 
sumanymu, buvo aptaksuotį 
dėl nukentėjusių 
Europos žmonių.

galvas

Dainos, Muzika, Linkėjimai Benamis Vaikutis
Ir Geros Vaišes Laukia

to mūsiškio 
gyvenimo ir veiksmų 
visu savo čionai gy- 

laiku. Aišku, kad jie 
daug draugų, kurie 
nuskriaustais, jeigu 

pasimatyti

Draugai Paukščiai yra ilga- 
mečfai Brook lyno gyventojai. 
Ir buvo stiprūs 
liaudies 
pilioriai 
veninio 
įsigijo 
jaustųsi
negalėtų su jais 
pirm jų išvykimo Philadelphi- 
jon apsigyventi. O tas įvyks 
už keleto ar geriausiu atveju, 
už keliolikos dienų.

Kur, kada su jais pasima
tyti? žinoma, kad atskiram 
su kiekvienu pasimatymui na
muose nebeliko laiko nei vie
tos. Pasimatyti mums su jais 
patarnavo draugai Richmond 
Hill-East New Yorko (drau
gų Paukščių kolonijos) orga
nizacijų nariai (su talka lais- 
viečių ir kitų Brooklyno orga
nizacijų) suruošdami drau
gišką pobūvį.

Išleistuvių pobūvis įvyks jau 
šį sekmadienį, kovo 27-tą, 
pradedant pietumis ir iki vė

)urnos. Įžanga nemokama.
Pietūs (bufetas, patiems 

pasitarnaujant — “self serv
ice”) bus nuo 1 valandos, su
neštų iš namų ir ant vietos pa
gamintų valgių. Tad visi 
kviečiami ateiti anksti, drau
giškoje sueigoje sykiu pietau
ti. O jeigu kam čia paruošos 
nebūtų patenkinančios, apa
čioje, kaip visuomet sekma
dieniais, veiks auditorijos res- 
torantas. Tad alkio niekam 
nereikės kęsti.

Išleistuvėse bus įdomi mu
zikos, dainų ir sveikinimų 
programa.

Nelaukite specialių pakvie
timų, nes komisija ne visus 
jus galėtų ant greitųjų pa
siekti laiškais, jūsų antrašus 
surankioti. Skaitykite šį pra
nešimą oficialiu pakvietimu 
visiems norintiems būti daly
viais šio gražaus ir draugiško 
draugams Paukščiams išleis
tuvių pobūvio. Komisija.

Vos Nesutriuškėjo 
Po Traukiniu

Siuntinėjamas iš prieglau
dos į prieglaudą, iš namų į 
namus, benamis 6 metų vai
kutis ištrūko iš jį besiverian
čios globėjos rankų, įbego į 
subway, nušoko an’t subway 
trekių ir laidosi trekėmis į 
tamsų tunelį 145th St. stoty
je, Bronxe.

Vaiką matęs stoties kasinin
kas įspėjo ateinančio trauki
nio vairuotoją, pats sykiu su 
juomi važiuodamas pasivijo 
vaikutį už poros blokų, su
stabdė traukinį, vaikutį paga
vo ir įdavė policijai.

Jiems susigrąžinus vaiką į 
stotį, diskusuojant apie jį, 
vaikas vėl ištrūko — šį kartą 
į praeinantį traukinį, 
cistų i ėmus belsti į 
tą traukinį sustabdė 
vėl pagavo. Vaiką 
grąžino prieglaudų 
ron, iš kurios diena 
jis buvo1 išduotas į 
kus namus auklėjimui .

Poli- 
duris, ir 
ik vaiką 
vėl su- * 
agentū- 

an ksčiau 
privatiš-

“Po Nikelį Alus? 
Sustok!”

Toki “užgyrimą” 
pabandęs po 5 centus 
ti stiklą alaus Sam 
savininkas aludės prie 
Marks Place.

išgirdo 
parduo- 
Atkins, 

■ 79 St.

Kas jam įsakė sustoti-? 
Jums jau aišku, kad ne kos- 
tumeriai. Faktinai, kostume- 
riai thip užgyrė Šamo nikelinį 

i alų, jog'jo sandėlis bematant 
■ “išdžiūvo.” . Pirmadienį alų 
išbaigė. Nieko nelaukęs, an
tradienį Samas šaukia bravar- 
nę, kuri nuolat prtstatydAvo

aš skelbiau:
metų atgal visi

buvo aptaksuoti po
nukentėjusių ^iuo

Bui- 
lietu- 

Socia-

nuo karo 
Tai ką turi 

mūsų lokalas atšaukti 
piano raštuose ?

Jei jūs norite, yra liudytojų, 
kur sykiu ‘jūs buvote ir kuni
gas Balkūnas • buvo Joint 
Board' 
gų. O lokalo susirinkime tą 
klausimą iškėlė Kazys čerka. 
Jis reikalavo Buivydo parody
ti, kur tuos pinigus dėjote, bet 
parodymų nebuvo jokių. *

Tai, vyrai, jūsų kepurė de
ga, šaukitės.pagalbos, pas ugr 
niagesius, o ne pas rąane ar 
lokalą. Jeigu ne kunigasUBal- 
kūnas (liudytojai liudija), 
jūs būtumėt negaVę tų pini
gų. Apgavote kunigą, vyrai, 
linksminkitės — pragaro var
tai jums bus atdari!

J, Stakvilevičius.

tuose

%;

Aukos SveturgimiŲ 
Apgynimui

Au-Surinkta per 'Tumelį, 
kavo sekami draugai:

Po $1 : Lisajus, K. Balčiū
nas. Po 50 c.: J. Thomsonas, 
V. Žilinskas., M. Klimas.

P. Tumelis $1.50. Viso $5.
Pinigai pasiųsti į American 

Committee for 
Foreign Born, 
St., New York

Protection of
23 W. 26th

Nugirsta iš-Radio

Be Triiu Tūkstančių Ne-R™? Konferencija
J ~ Jau Sj Šeštadienįperduosiu Marčiai Samčio!”

žodžiai,Tai Rokienės 
riuos išgirsite 10 
(April), Liberty 
svetainėje, kuomet bus suvai
dinta drama “Gieda Gaide-

Auditorium

kuomet Rokienės sūnus Jonas 
myli neturtingo 
Blažio dukterį, Marytę, 
veda, 
dienoj

Ar Jūsų Organizacija Turi 
Delegatus ar Atstovus?

pritrukote alaus ?
Palaukite. . .” 

vos girdimas
Samas

pasikalbėji-

“Kaip tai, 
Nuostabu!

Subirzgė 
skambutis bravarnėje.
girdi, kad eina 
mas tenai, po to netruko su
laukti ir atsakymo:

“Tamsta nelegaliai pasiel
gei parduodamas po 5 cen
tus stiklą. Turėsi palaukti iki 
ketvirtadienio ir gausi regu
liarią savo kvotą...

“Bet....” Norėjo Samas 
dar pasiaiškinti, kad jis bra- 
varnei tebemokęs tą pačią 
kainą už pusbačkį, kokią 
mokėjo parduodamas alų 
dešimtuką, tik savo pelno 
lies atsisakys . Tačiau jau
bebūvu kas jo klausytųsi, te
lefonas buvo uždarytas.

šaukia Samas kitą bravar- 
nę. žinia apie nupigintą alų, 
kaip gaisras, praplitusi visa
me mieste.

“Alaus jums 
me,” atsakė jam. 
čia, ketvirtą. Iš 
jis gavo alaus, 
kaina. '

O dar kitos bravarnės agen
tas išgąstingai atbėgo Šamo 
ieškoti ir sakė, kad dalykas 
perduotas teisių departmen- 
tui.

Beje, - jeigu Stalinas būtų 
atvažiavęs pas mus, veikiau
sia, jau būtume jį nuteisę ir 
pasiuntę į elektros kėdę. Tas 
gajus neseniai numažino kai
nas viskam, net degtinei, — 
pastebėjo kostumeris.

o prašyti minėtų pini- Susirūpinusiam dėl to bai
saus prasikaltimo Šamui, 
Šliaukusiam tiek 
•pardavimo stiklo 
kelį, tačiau, tas 
gauti alaus.

JIS
PO 

da- 
ne-

neparduosi- 
šaukia tre- 
ketvirtosios 

bet pakelta

su- 
būdų dėl 

alaus už ni- 
nepagelbėjo

Automobilistams
New Yorko Miesto Taryba 

14 balsų prieš 4 nubalsavo pa
kelti garadžių ir auto pasta
tymui vartojamuose lotuose 
rendas trimis dešimtimis nuo
šimčių.

po-Anglijoje yra trūkumas 
pieros, tai mėsos krautuvinin
kai iškabino užrašus — atsi-’ 
neškite savos popieros.

Bet tuo pačiu laiku, ir vėl 
buvo sumažinta mėsos porci
ja iki 16 penų vertės savaitei. 
Dėl to vienas krautuvininkas 
iškabino 
ros yra, 
mėsą.

Jo buvusi globėja sakėsi 
supratusi, kad vaikas gal no
rįs dasigauti atgal į Brook- 
lyną, kur jis lig šiol buvęs 
auklėtas. Dėl ko jis buvo 
perkeltas į naują vietą, jam 
svetimą aplinką, nesakoma.

Kadangi jo naujoji globė- 
l ja bijojo atsakomybės iš nau

jo jį priimti, o prieglaudoje 
nebebuvo vietos (mes neturi
me savo vaikų priežiūrai pi
nigų, nes gelbstime pasaulį 
nuo komunizmo), tad vaikutis 
pasiųstas nakvoti Bellevue li
goninės proto ligonių skyrium

Įbaugintas, kaip gaudomas 
žvėriukas, vaikutis ilgai verkė 
iki, pagaliau, nuovargis ir 
miegas jį paliuosavo kelioms 
valandoms nuo jo nelaimingą 
likimo iki kitos dienos, iki 
naujų, šaltų kvotimų ir vėl 
siuntinėjimų iš vietos vieton.

tokį užrašą—popie
ti k atsineškite savo

W. Wareson.

Today’s Pattern

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Reguliaris LKM (Liet. Kalb. Mo
kyklėlės) susirinkimas įvyks šešta
dienį, kovo 26 d., 7 v. v., Liberty 
Auditorijoj, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill. Visi prašomi susi
rinkime dalyvauti, nes ruošiantis 
prie mūsų pavasarinio parengimo, 
yra daug kas aptarti. Po susirinki
mo bus užkandžiai. — LKM Valdy
ba. (69-70)

ir 
ir

kitais moderni- 
Priežastis biznio

kad mirė savinin-

9491
SIZES 
12-20

Važiuojat i 
O jei ne, juk 
nebe už kalnų. Ši saulėje pa- 
sišvitinti suknelė, su tuo puoš
nių žaketukų tinka tiesiai iš 
pajūrio važiuoti nors ir i ope
rą. Gaunama 12 iki 20 dydžio.

. Užsakymą sii 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio siųskitės Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Šiltus kraštus? 
ir čia pąvasaris

PARDAVIMAI
Parsiduoda fotografijos Studija 

sykiu namas, zsu 5 kambariais 
maudyne ir visais 
niais įtaisymais, 
pardavimo yra,
kas, o jo žmonai vienai sunku ves
ti fotografijSs studiją. Studija išlai
kyta Bushwick apylinkėje per 19 
metų. Dėl daugiau informacijų, pra
šome kreiptis pas:

Mrs. Adelle Stokes, 512 Marion 
Street, Brooklyn, N. Telefonas 
GLenmore 5-6191. Galite kreiptis 
bile laiku. (69-75)

DANTŲ /GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
I 221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

JT ei. EVergreen 7-t>868 • 
9—12 ryte 
1— B vakareValandos:

H
Penktadieniais uždaryta

Rūk ienos rolė yra vyriau
sioji šiame veikale, kurią au
torius J. Baltušis labai vaiz
džiai charakterizuoja. Ji yra 
tamsi šykštuolė — nors ir my
li savo vaikus (Joną ir Oną) ; 
bot meilė pinigui — kur kas 
didesnė. Rūkienė nusistatė 
nejudinti savo sidabrinių pi
nigų ; o laukti marčios paso- 
ginių — kad savo dukterį Oną 
galėtų išleisti už vyro su mar
čios atneštiniais pinigais. To
dėl ji ir sako:
tūkstančių neparduosiu 
čiai 
riai

valstiečio 
Apsi- 

1)’ jau pačioj vestuvių 
prasideda intrigos. . . 
pamatykite šią įdomią 
ir pirkite bilietus iš 
kuriuos galima gauti

Jeigu jumyse dar rusena 
nors kibirkštis darbininkiško 
susipratimo, būdamas organi
zacijos valdyboje nedaleistu- 
mėte, kad jūsų organizacija 
liktųsi be atstovybės. Tai be 
galo svarbu šiandien, kuomet 
darbininkų ir bendrai liaudies 
teisės sveriamos, priešiškomis 
svarstyklėmis.

Konferencija bus kovo 26- 
tą, Manhattan Center W. 34th 
St. ir 8th Ave., New Yorke 
(prie pat Hotel New York
er). Pradžia 1 valanda, iki 5.L. k. N. .

Tat 
dramą 
anksto, 
Laisvės raštinėje ir pas “Gie
da Gaideliai” aktorius.

Pravartu būtų ir kitų kolo
nijų veikėjams susidomėti 
šiuo veikalu ir rūpintis per
statymu “Gieda Gaideliai” 
savo kolonijose. Organizaci
jos turėtų susirūpinti šiuo rei
kalu — pasiųsti Brooklynan 
įgaliotus draugus, kurie pa
matytų šį veikalą ir įvertintų 
jo svarbą!

O Brooklyno Liaudies Tea
tras mielai sutiks patarnauti.

■ Marytė.

REIKALAVIMAI...Be trijų 
mar-

samčio!” Ir*dar dukte- 
priduria: “... Kiek mar
inimus, tiek ir tu iš na- 

žodžio aš nemainysiu!”
Šiyscena vyksta tiktai pa

čioje pradžioje pirmo veiks
mo. Tai jau galima įsivaiz
duoti, kas darosi toliau...

mii.

DRABUŽIAI JŪSŲ GIMINĖM 
IR DRAUGAM LIETUVOJE 

Vyrams Overcoats ir Siūtai 
Moterims Siūtai ir Clothcoats 

Su Kailiniukais 
Originališkos Kainos $35 iki $100. 
Dabar Tiktai $5 - $10 - $15.

KASKEL’S, 9 Columbus Av., N.V
Arti doth SI.

1 Block West of Broadway 
“New Yorko Didžioji PawnSape1

Į GERI PIETŪS!
J Kada norite gerų pietų,
Į kreipkitės į

Į Lorimer Coffee Shop
| Frank Domikaitis
t Savininkas
I 417 Lorimer Street
i Laisvės Name
| Brooklyn, N. Y.
|Kvepiančiai keptos ir virtos
| mėsos valgiai. Taipgi dar-
| žovių ir pieninių valgių
| gražus pasirinkimas.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
, (1—>2 dienomValandos: į g_8 va]<arajs

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada 
. DEGTINĖS, vynai ir alus

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TlM„ ' TELEVISION
EVergreen 4-9407 . SHUFFLE BOARD

Reikalingas preseris, Cleaning store, 
dirbti vakarais. Geras užmokestis. 
Kreipkitės: 87-12 871 h St., Wood
haven, N. Y. Arba paskambinkite: 
VI. 9-2273. (67-69)

JOHN YUSKA

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

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

Krautuvė tik 8 blokai nuo BMT tilth Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad praSome užeiti.

Pasinaudokite gera proga įsigijimui
labai reikalingų daiktų savo, namams:

Radios - Television - Refrigerators 
Washing Machines - Electric Appliances

Gas & Combination .Ranges
TT ARhT PFb 895-897 BroadwayIJLi/llVIJl LV. Brooklyn 6, N. Y.

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

EVergreen 8-2439-2240

TI TDWC DAR 411 grand streetL LI10 D All BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

' DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Peter Kapiskas

Peter 
K^PISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck S
Tel. EVergreen 4-8174

ooo<xxxx><x>ooo<xx>ooo<xxx>oo<>oooooooooooo<>oooo<x>ooooooo<>

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

. Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-* Ketv.,. Kovo 24, 1949




