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Judziai ir aktoriai.
Jam valia, o jums nevalia.
Durys užtrenktos.
Veidmainiu maska. *
Taika ir ginklai.

Rašo A. BIMBA

1 lollywoodas iškepė du ju- 
džiu “Pinky” ir “Lost Bound
aries.” Abiejuose yra juoda
odžių žmonių rolės. Bet jas 
atlieka baltaodžiai, nusitepę 
juodai.

Paskutiniais keliais metais 
tokia mada buvo beveik iš
nykus. Gerų, pirmaklasių ne
grų aktorių niekuomet nesto- 
kuoja. Juos pakeisti juodai 
nuteptais baltaisiais nepatei
sinama.

Negrų spauda teisingai pro
testuoja prieš savininkus dvie
jų minėtų filmų.
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn G, N. V.

Telephone: Stagg 2-3878

Kompanijos Išmėtė 29,000 
Automobilių Darbininkų, 
Priešingii Naujai Paskubai

Prokuroras McGohey nu 
važiavo į 1917 metu revoliu 
ciją pagrindimui savo kaltini 
mų prieš vienuolika komunis 
tu. Bet kai partijos sekreto 
rius Eugene Dennis, atmuši- i 
mui kaltinimu, prisiminė i 
1943-1944 metus, teisėjas! 
Medina jį sulaikė ir sudrau- J 
dė. Girdi, čia istorija, ne ap-j nėms darbus, 
sigynimas. Istorijon knistis! stengiasi pribaust ir 
jis neįeisiąs. : verst darbinipkus

Teisėjo vienpusiškumas taip skubiau
visur aiškiai kyšo, jog net rei- šiol. Dabartiniai kompanijų 
kia abejoti, ar šioje byloje lokautai yra nukreipti ypač 
bus nors paviršutiniai bando- j prieš tuos eiHnius CIO Au-

" reisrnas 5e . tomobilių Darbininkų Uni- 
i jos narius, kurie kovoja 
] prieš didesnės paskubos 
! įvedinėjimą.

Chrysler automobilių kom
panija tokiu sumetimu pa
leido ’ 19,850 darbininkų, 
Midland kompanija 2,500, 
Briggs 1,000 ir United 
States auto, gumų (robo)

ma surasti tiesa. ’ 
tiesos negali būti teisingas. 
Apsigynimo varžymas iš tei
sėjo pusės padaro apsigynimą 
negalimu. Teisiamieji nutei
siami iš anksto.

Tai .priešinga ne tik šalies 
Konstitucijai ir Teisių Biliui, 
bet visam supratimui apie ieš
kojimą teisingumo teismuose.

“šiaurinio Atlanto Paktas” 
jau veikia: mūsų vyriausybė 
užtrenkė duris anglams, Pran
cūzams ir italams, norintiems 
atvykti į Kultūros ir Mokslo 
Konferenciją dėl Pasaulinės 
Taikos. Jie “pavojingi.” Gal 
vienas kitas iš ’ jų yra kada 
nors išsižiojęs be apspjaudy- 
mo raudonųjų.

Man atrodo, kad čia bus 
įsimaišiusios ir susitepusios 
trijų šalių valdžios. Jos vei
kė mūsų valstybės departmen
ts. Reikia įrodyti, kaipgi ne, 
kad “mūsų priešams nėra vie
tos nė pas mūsų draugus 
amerikiečiui.” .

Kas nešoka pagal muziką 
do Gasperio, Schumann ir 
Bevino, ras negali tikėtis būti 
laukiamu svečiu pas Truma- 
ną ir Achesoną.

Fabrikantai, Urmu Paleidinėdami Darbininkus, Bando Juos 
Priverst Daug Daugiau Pagaminti už Tą Pačią Algą

Detroit — Automobilių 
kompanijos pastarosiomis 
dienomis pasiuntė namo 29 
tūkstančius darbininkų iš 
devynių fabrikų Detroite.

Urmu - uždarinėdami žmo- 
fabrikantai 

pri- 
daug 

dirbti, negu iki

kompanija pasiuntė namo 
5,600 darbininkų.

Chrysleris įsakė, kad 28 
darbininkai atliktų tiek 
darbo, kaip 36. Kitos kom
panijos panašiai varo, dar
bininkus sparčiau dirbti.

Pažangieji CIO unijistai 
savo išleistame lapelyje sa
ko:

— Godusis Chrysleris, 
nutukęs pernykščiais 89 
milionais dolerių gryno pel
no, dabar mojasi -juo labiau 
pralobti 1949 metais.

Dešinieji unijos vadai su 
Walteriu Reutheriu pryša- 
kyje nieko neveikia prieš 
kompanijas, kurios urmu 
paleidinėja darbininkus, at
sisakančius daug daugiau 
padaryti už tą pačią algą.

Iš Komunistų Teismo
New York. — Valdžios]Internacionalo suvažiavime 

prokuroras John F. X. Mc-Maskvoj 1935 m., o kitą 
kartą sakė, jog nežino nė 
vieno, kuris būtų dalyvavęs 
tame suvažiavime. Komu
nistų Internacionalas pas
kui pasinaikino.

Budenz Iki 1945 m. buvo 
komunistinio’ dienraščio 
Daily Workerio redakcijos 
narys. Imdamas algą iš lai
kraščio, jis slaptai spavie- 
dojosi reakciniam kunigui 
Fultonui Sheenui.

Gohqy, pašaukė persi vertelį, 
šnipą Louisą Budenzą kaip 
pirmąjį liudytoją teisme 
prieš 11 komunistų vadų.

Budenz palaidai pasako
jo, būk keli teisiamųjų pa
sižadėję Stalinui darbutis 
“už komunistinės revoliuci
jos įvykdymą pasaulyje,” 
taigi,x esą, ir Amerikoje.

Komunistu vadai teisia
mi dėl to, kacį jie 1945 m. 
perorganizavo buvusią] 
Browderinę Politinę Komu
nistų Sąjungą atgal į Ko
munistų Partiją.

Bet Budenz “skiečijo” 
apie pirmesnius laikus, nuo 
1935 m. ir pats sau prieš
taraudamas, vieną kartą 
tvirtino, kad tūli kaltina
mieji dalyvavę Komunistų

Budenzui “profesoriaus” 
vietą jėzuitiškame Fordha- 
mo Universitete, tai Bu- 
denz viešai “sugrįžo į vie
ną.’” Nuo tada jis daugiau 
laiko praleidžia “sviečyda- 
mas” prieš darbo unijų va
dus ir . komunistus, negu 
profesoriaudamas.

Argentinos Policija 
Medžioja Slavus

Buenos Aires. — Polici
ja užpuolė Argentinos slavų 
organizacijų suvažiavimo 
delegatus, daužė juos buo
žėmis ir areštavo 100' de
legatų.

Fašistinė policija apšau
kė suvažiavimą komunisti
niu, todėl ir sukėlė tą razba- 
ju.

Šechoslovakai Išveja Angly 
Konsulą kaip Priešą

Tas pats bus ir su tais ame
rikiečiais, kurie kada norš sa- čechoslovakų
vo gyvenime yra išsitarę, są
moningai ar per žioplystę, 
prieš Marshall Planą ir Tru
mano Doktriną ir norės “pasi
svečiuoti” Londone, Paryžiuje 
bei Romoje. Jiems irgi durys 
bus užtrenktos.

Ranka ranką mazgoja ir abi 
lygiai nešvarios!

Wisconsino valstijos sostinės 
dienraščio “Capital Times” 
redaktorius William T. Evjue 
pasakė daug tiesos apie mas
kuotus veidmainius. Jis pa
sakė:

“Daug prastų bilių ir daug 
prastų sumanymų . šiandien 
prikepta po skraiste kovoti 
komunizmą. Kada tik kas ne
gali savo pasiūlymo pateisinti 
to pasiūlymo vertybe, jis pra
deda giedoti, kad jo planas 
reikalingas kovoti komuniz
mą.”

Taip ištiesų ir yra. Niek- 
šiškiausias sumanymas arbi 
bilius pateisinamas kova su 
komunizmu. Tokių bilių pil
na ne tik Washingtone, bet 
beveik visų valstijų 
rose.

legislatū-

Kaip 
užteks 
budžete

atrodo, tai
prezidento
skiriamų 21 .bilijono

dar ne- 
Trumano

Pasauliniai Intelektualai 
Linki Pasisekimo Taikos
Kultūros Konferencijai
Masiniai Konferencijos Susirinkimai Įvyks šeštadienį 
Carnegie Hall ir Sekmadienį Vakare Madison Sq. Gardene

Diego Riviera ir ilga eileNew York. — Žymūs 
mokslininkai, artistai ir ki- kitų užsieninių dailininkų, 
ti intelektualai iš įvairių 
šalių susiuntė sveikinimus 
Kultūrinei ir ‘ 
Konferencijai dėl Pasaulio 
Taikos. Šią konferenciją 
sveikina telegramomis toki 
pasauliniai garsūs žmonės,

Praga. — Čechoslovakija 
areštavo Anglijos kapitoną- 

I konsulą Philipą Wildasha. 
Jis dalyvavęs suokalbyje dėl 

respublikos 
nuvertimo. Už tai įsakyta 
Wildashui apleisti Čeeho- 
slovakiją. per 24 valandas.

Tai jau ketvirtas Čecho- 
slovakijoj suimtas anglų 
atstovybės narys per kelis 
pastaruosius mėnesius. Vi
si įkaitinti už veiksmus 
prieš čechoslovakų valdžią..

Illinois Senatas Užgina 
Tris Žiaurius Bilius 
Prieš ^Raudonuosius”

Springfield, Ill. — Illi
nois valstijos senatas priė
mė , tris fašistuojančius 
Broyles sumanymus prieš 
“raudonuosius.” Tie suma
nymai, priimti 39 balsais 
prieš 9, reikalauja iki 5 
metų kalėjimo bausti žmo
nes už priklausymą Komu
nistų Partijai arba vadina
moms “komunistinio fronto 
organizacijoms.”

Broyles biliai taipgi siū
lo išmest progresyvius mo
kytojus ir įvest “ištikimy
bės priesaikas” mokytojams 
ir valstijos samdomiems 
darbininkams - tarnauto
jams.

Maskva.'— Sovietų laik
raščiai sako, šiaurinio At
lanto santarvė yra karo są
mokslas. / •

Lps Angeles. — Čionaiti- 
nis universitetas1 uždraudė 
savo patalpoj kalbėti profe
soriui Haroldui Laskiui, 
Anglijos Darbo Partijos ko
miteto nariui. *

dolerių kariniams reikalams. 
Daug daugiau ginklų ir armi
jos, negu numatyta, reikalau
ja armijos sekretorius Royall. 
Jis reikalauja pastovios armi
jos iš 837,000 vyrų. Be to, 
Kongresas yra pasisakęs už 
70 oro jėgų grupių, tuo tar
pu budžete buvo * numatyta 
berods tik 47 grupės, čia dar 
reikės keleto bilijonų dolerių 
ekstra!

Irgi viskas eina vafdu ko
vos su komunizmu, 
mas: Kaip ilgai 
žmonės duosimas 
kinti ?

Klausi- 
Amerikos 

save mul-

Senatoriai Užgyr e Angliakasių 
Nekenčiamąjį Jamesą Boydą

Washington. — Senatas 
50 balsi] prieš 11 užgyrė 
prezidento Trumano pa
skirtą Jamesą Boydą, kaip 
valdinį Kasyklų Biuro Di
rektorių. Bet Boydas jau 
dvejus metus be Senato už- 
gyrimo dirigavo Kasyklų 
Biurą, ir vien pernai me
tais kasyklose buvo užmuš
ta daugiau kaip 1,000 mai- 
nieriu, o sužeista virš 50,- 
000.'

Mainierių vadai sakė, 
dąuguma tų nelaimių įvy
ko per Kasyklų Biuro apsi
leidimą, kad jis neprivertė 
kompanijas įtaisyti reika
lingus saugumui įrengi
mus.

Dabartinis dvisavaitinis 
mainierių streikas vyksta 
kaipo protestas prieš Boydo 
paskyrimą ir kaipo apgailė
jimas žuvusių jų draugų.

mokslo vyrų ir pažangūnų. - , 
— Sveikinimai plaukia iš 

Mokslinei'visų žemės rutulio kampų,;
— sako šios konferencijos 
rengėjai — amerikiečių Ar
tistų Mokslininkų ir Profe
sionalų Nacionalė Taryba.

Tos tarybos pirmininkas, 
profesorius Harlow Shap- 
ley, Harvardo Universiteto 
astronomijos observatorijos' 
direktorius, vėl smerkė A- 
merikos valstybės depart- 

z mentą, kuris atšaukė įlei-' 
danų rašytojas Martin An-]dimo vizas tokiems “žy- 

' miems nekomunistiniams 
asmenims, kaip angių mok
slininkas prof. J. D. Bernai 
ir francūzas katalikų kuni
gas Jean Boulier, tarptau* 
tiniu teisiu žinovas. Prof. 
Shapley, Aarp kitko, primi
nė, jog Bernai padėjo pa
gamini planus anglų-ameri- 
konų įsiveržimui į Franciją 
prieš nacius karo metu.

Washingtono valdžia taip- . 
gi panaikinti vizas kitiems 
francūzų, anglų, italų ir 
Lotynų Amerikos delega-

Kinijos Tautininkai
Vis Veidmainiaują

Nanking, Kinija. — Ki
nų komunistų radijas pra
nešė, kad jie pasiruošę, grei
tu laiku pradėti taikos de
rybas su Kinijos tautinin
kais.

Komunistų radijas kartu 
vadino tautininku valdo
vus klastingais ir veidmai
niais. Nes tautininkų Li 
Tsung-jeno valdžia, iš vie
nos pusės, sakosi norinti su- 
.sitaikyt su komunistais- 
liaudininkais, o iš antros 
pusės, jinai ieško daugiau 
amerikinės paramos, karui 
tęsti prieš Kinijos liaudį.

Fašistai Užmušė 
Pažangų Studentą

Hanover, N. H. — šeši 
fašistiniai Dartmouth Kole
gijos studentai taip budeliš
kai primušė pažangų stu
dentą Raymondą Cirrotą, 
karo veteraną, kad jis mirė.

Cirrota, iš armijos sugrį
žęs į kolegiją, sakydavo:

— Aš žinau, kam panau
dosiu savo gyvenimą. Aš

įsileisti, 
valdžios 
neprii- 

Vengri- 
k raštų.

Tapo suimtas studentas 
Thomas Doxsee. Jis laiko
mas po $5,000 užstato ir 
bus tardomas kaip pirmojo 
laipsnio 'žmogžudis.

George * Bernard Shaw, 
žymiausias anglų rašytojas; 
Indijos premjeras Jawahar
lal Nehru; žvaigždinis An
glijos judamųjų paveikslų 
aktorius Michael Redgrave;

derson-Nexo, tarptautinės 
Nobelio dovanos laimėtojas 
už literatūrą; Dame Sybil 
Thorndyke, talentingoji an
glų aktorė; išgarsėjęs mek
sikietis piešėjas - tapytojas

Elektrikininkai Ragina 
Šaukt CIO Suvažiavimą 
Dėl Algų ir Darbo

New York. — CIO Elek- 
trininkų, Radijo Darbinin
kų ir Mašinistų Unijos'ko-1
mitetas kreipėsi į visų CIOpa™s’.......
uniju Centra, kad sušauktų XT r< __ .
visašališką tų unijistų su-!Yorko 
važiavimą. Elektrininkų ko
mitetas sako:

— Suvažiavimas turėtų 
išvystyti plačią kovą už al
gų pakėlimą akivaizdoje 
brangenybės, prieš didėjan
tį nedarbą ir mobilizuoti 
žmones, kad priverstų Kon
gresą išleisti naudingus 
liaudžiai įstatymus.

dosiu savo gyvenimą. Aš Cirrota buvo apie 3 ( me- 
noriu dėti visas pastangas, tus • ištarnavęs amerikonų 
kad padėčiau užkirsti fašiz--armijoj Japonijoj.
mui kelią Jungtinėse Vals
tijose.

žmogžudžiai vidunakty
užpuolė Cirrotą miegama
jame jo kambaryje.

Jau Atsidaro Pasaulinių ./Intelektualų Sambūrys Taikai
Rašo Jonas Kaskaitis

Jau prasideda pasaulinių 
intelektualų sambūrys. Di
deles, žemkli ngas dalykas. 
Bus tai galingas sąjūdis už 
visuotiną taiką, prieš karo 
pavojų. v

Praėjusį rudenį Lenkijoj, 
Vroclavio mieste, buvo pa
našus suvažiavimas — pa
saulinis intelektualų kon
gresas. O dabar bus New 
Yorke, didžiuliame, dauge
liui žinomam Waldorf-As
toria viešbuty. Bus tris die
nas — 1949 m. kovo mėn. 
25, 26 ir 27 d. Šią mokslo 
ir kultūros ' konferenciją 
šaukia ir šefuoja Tautinė 
Meno, Mokslo ir Profesijų 
Taryba (National Council 
of the Arts, Sciences and

Professions).
Prisirengimai ' jau eina 

nuo seniai. Iš įvairių pasau
lio kraštų minties ir meno 
darbuotojai pasižadėjo da
lyvauti, jei tik juos įsileis 
J. V. valdžia. Kaip tik čia 
ir užkliuvo dalykas. Reakci
jos tūzai ir atkaklieji III 
karo rengėjai apšaukė kon
ferenciją raudonosios pro
pagandos užmačia ... Kas 
prieš karą, kas už taiką, 
tas — raudonas, Jas maiš
tininkas ... Ir valdžios pa
reigūnai .nesiskubino duoti 
užjūrio svečiams vizas. Tik, 
kai pradėjo iš visų pasaulio 
kraštų skristi protestai —r 
telegramos, laiškai, organi
zacijų ir 
mai, tad 
tai buvo

sutikę duoti įleidimo vizas 
didesnei tolimųjų svečių da
liai. Bet paskui valdžia “ap
simąstė” ir atšaukė tokias 
vizas delegatams iš vakari
nės Europos, Lotyniško
sios Amerikos ir Azijos 
kraštų.

Kiti konferencijos intelek
tualai dar ir dabar tebekla- 
bena J. V. duris 
Kietasprandžiai 
stumbrai griežtai 
ma mokslininkų iš 
jos ir iš tūlų kitų
Veikiausia taip ir neįsileis 
gal 20 mokslininkų, nebent 
nuolatiniai protestų bom
bardavimai priverstų ir vėl 
kiek nusileisti mūsų val
džios pareigūnus.

Pagal paskiausias žinias,

mitingų reikalavi- 
valdžios biurokra- 
šiek tiek atližę ir

vizos duotos visiems dele
gatams iš Tarybų Sąjungos. 
'Visi jie jau atkeliavo lėk
tuvu: pasaulinio masto
kompozitorius Dmitris Šos- 
takovičius, įžymus biologi
jos mokslininkas — Tary
bų Mokslų Akademijos na
rys Aleksandras I. Opari
nas, Tarybinių rašytojų są
jungos sekretorius Aleksan
dras , Fadejevas, rašytojai 
ir kino darbuotojai — Ser
gejus A. Gerasimovas ir 
Michailas Čiaurelis, rašyto
jas Petras Paulenko ir de
legacijos sekretorius ir ver
tėjas Ivanas Rožanskis.

Bus » mokslo bei meno 
stambių asmenybių ir iš ki
tų šalių. Visų jų čia ir pa
minėti negalima: užimtų

(Tąsa 2-me pusi.)

Trečiadienį atskrido > į. 
i* La Guardia 

aikštę 14 žymiųjų intelek
tualų iš Sovietų Sąjungos, 
Lenkijos ir Čechoslovakijos.

Šį penktadienį Waldorf 
Astoria viešbutyje, New 
Yorke, yra daromi konfe
rencijos paruošimai — re
gistruojami delegatai ir 
svečiai ir tt.

šeštadienį, kovo 26, 10 
valandą dieną, konferencija 
atsidarys dideliu masiniu 
susirinkimu Carnegie Hali 
salėje. Paskui eis posėdžiai 
Waldorf Astoria viešbutyje 
iki sekmadienio vakaro.

O sekmadienio vakare 
įvyks nplžiniškas masinis 
susirinkimas Madison Sq. 
Gardene, New Yorke, kai
po konferencijos užbaiga. 
Susirinkime kalbės užsieni
niai delegatai ir pasižymė
jusieji amerikiniai intelek
tualai. J šį susirinkimą, 
kuo skaitlingiausiai kvie
čiami visi taikos mylėtojai.

Amerikos valdžia, at
šaukdama vizas keturiem 
anglų mokslininkam ir ar
tistam, pagaliaus, ' sutiko 
įleisti vieną penktąjį, filo
sofą Olafą Stapledoną.

Klerikalai organizuoja 
katalikų veteranų protesto, 
pikietus prieš ‘ tą mokslo- 
kultūros konferenciją, ku
rion suvažiavę intelektualai 
stengsis padėti pasaulinę 
taiką išlaikyti.

Tokio. — Žymūs Japoni 
jos rašytojai pasižadėjo ko 
voti prieš fašizmą.

. ORAS.—šiltoka, lietus.
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Ar Išdėstymas Principų ir 
Idėjų Yra Propaganda?

Kai Komunistų Partijos jon, kad taj, kas buvo Ko- 
sekretorius Eugene Den- munistų Politinė Sąjunga, 
nis, kuris yra vienas iš vie- į kaip ji atsirado ir kas su 
nuolikos teisiamųjų ir ku-.ja pasidarė, neliečia šios
ris pats save šitoje byloje 
gina, sakė teisme įvedamą
ją kalbą, teisėjas Medina 
dažnai jį pertraukinėjo ir 
pagaliau privertė kalbą nu
traukti. Keliais atvejais 
jis pareiškė, kad Dennis 
varo propagandą ir kad 
teisėjas to daryti jo teisme 
neįeisiąs.

Bet kai valstybės proku
roras sakė ilgą prakalbą ir 

tęsis per dvi ištisas dienas i dėstė, ką valstybė žada įro;j 
i dyti prieš komunistus, tei-į

bylos!
Prokurorui leidžiama ei

ti istorijon, o apsigynimui 
neleidžiama!

ft

Kode! Teisėjui 
“Propaganda”?

Atrodo, jog teisėjas 
dina vadins propaganda 
viską, ką‘tik kaltinamieji ir 
jų advokatai teisme sakys 
arba darys.

Ką gi Dennis pasakė sa
lvo kalboje, arba bandė pa-

MeKonferencija Taikai Palaikyti
Šiuos žodžius rašant, New Yorkan atvyksta iš kiuĮ 

pasaulio kraštų ir iš plačiosios Amerikos mokslo ir meno 
atstovai į Tarptautinę Konferenciją Taikai Palaikyti.

Konferencija, kaip žinia,
--- kovo 26 ir 27 dd. I vųy ei nviuuuxovuo, tci-1 hpt huvn qnlaikvtaq?

__ _ .. , . . .. .. . . . . . . sėjas ne sykio nepertraukė u .v, Jkonferencija baigsis didžiuliu masiniu mitingu, jvyk-;jo kalbos h. n£feakg kad taj .............
sianciu Madison Sq. Gardene, kur sakys kalbas patys zy-Į vrq nronap.anf]a nrioš i 
miausieji mokslo ir meno atstovai,, konferencijos daly
viai.

Kas, rodosi, turėtų tokiai konferencijai, kaip ši, prie
šintis? - _
jus dar visiškai nežinant', ką konferencija svarstys, ką j šališkumą, vienpusiškumą, 
ji nutars? I Amerikoje priimta teis-

Deja, mes matome, jog šiuo metu ši konferencija yra|m(c kaltinamąjį laikyti ne- 
žiauriai puolama, asmenys, kurie jon vyksta, žeminami,1 w teismas nesuran- 
šmeižiami! ‘ i(la .1° kaltu ir, nepaskelbia

i bausmes. Q šiame atsitiki-
Pradedant su mūsų valstybės departmento pareigūnais | me į kaltinamuosius atsi- 

ir baigiant su bulvarine Niujorko spauda, konferencija ■ nešama jau kaipo nuteistus 
yra šmeižiama visokiais būdvardžiais. nubaustus kriminalistus.

Tokia taktika, be abejojimo, suerzino net ir labai ty-jVienoje vietoje teisėjas Me- 
kius, ramius intelektualus, net ir tokį užsidariusį žmo-,cĮįna pertraukė apsigynimo 
gų, kaip rašytojas Thomas Mann. [advokatą ir pareiškė, kad

“Rendrai, yi'a neleistina užgaulioti pakviestąjį'.srenų, į Komunistų Partija yra kri- 
is anksto skelbiant, jog, nepaisau t, ką jis sakys, bus ne- niinališkas suokalbis, o kal- 
teis'inga ir žalinga gcriausicnis šeimininko (kvietėjo), tinamieji tą partiją suor- 
interesamsF pastebi Thomas Mann. [ganizavo. Reiškia, nors par-

Žinoma, tai yra neleistina. Bet kas čia kokios nors eti-Gija legališka, nors jinai vei
kos, doros bei žmoniškumo paiso! v. . [ kia per trisdešimt metų, jq-

Tie, kurie puola šią konferenciją, turime žinoti, yra!^jais įstatymais nėra už
karo treškėjai, ir yra persigėrę baisia neapkanta sočia-: drausta, rinkimuose stato 
listinei santvarkai. O kadangi jie jaučia, kad konferen-! kandidatus, viešai leidžia 
cija pasisakys už taiką, kad ji nepuls socialistinio pašau- j laikraščius, tačiau', kad už- 
lio, tai ją ir šmeižia! _ • [nuodyti džiūrimenusv prieš

Net ir gubernatorius Dewey matė reikalo konferenciją kaltinamuosius, teisėjas tą 
iš anksto “sukritikuoti.” [partiją paskelbė kriminališ-

Gubernatorius užgiria trockistinių “intelektualų kon- ku suokalbiu!
ferencija,” kuriai vadovaus Sidney Hook. ' .. _ , „ ._ , . . ...... . ..i Ka Prokuroras Pasakė’Tolydžio, trockistų organizacija, kaip rašo spauda, is.
anksto apšmeižusi tarptautinę konferenciją, dabar siūlo! Prokuroras McGohey ša
jai priimti “šešis punktus.” Jei tarptautinė konferencija i vo įžanginėje kalboje išdės- 
šiuos trockistų iškeptus punktus prisiims, tai ji bus de-|tė tuos dėsnius, kuriuos jis 
mokratiška, o jei atmes, — ne demokratiška! stengsis įrodyti prieš kalti-

Ar jūs matėte kur nors, kada nors didesnę komediją? namuosius.
zNepaisant visko, Tarptautinė Mokslo ir Meno Atstovų kaltinimas 

Konferencija Taikai Palaikyti, įvyks.
Konferencijos šaukėjai dar kartą pareikalavo,, idant J4 _ _ 

mūsą valstybės departmentas įsileistą atstovus iš Ang- mui)~ marksizmo - leniniz- 
lijos, Francūzijos ir Italijos. Mūsų nuomone, valstybės 
departmentas turėtų savo netikusį nusistatymą atkeisti, 
jis turėtų įsileisti paminėtų kraštų mokslininkus ir 
nininkus.

Bet, jeigu jau jis to nepadarys, tai konferencija 
vien įvyks ir pasibrėžtuosius darbus sieksis atlikti 
riausiai kaip galima.

Tolydžio pažangioji visuomenė svečius gražiai pasitiks 
didžiuliame masiniame mitinge, kuris, kaip minėjome, 
įvyks sekmadienį, kovo 27 dieną, Madison Sq. Gardene.

[ yra propaganda prieš 
munistus ir noras paveikti

Jis bandė išdėstyti tas idė- 
jas ir tuos principus, kurie 
sudaro marksizmą - leniniz
mą, tas sąlygas, kurios gim-džiūrimenus. Vadinas, tuo- i

1>qa;a{o Miomn darbo žmonių kovas uz
t socializmo. Juk 

kaip tik šitos idėjos ir šitie 
principai šioje byloje yra 
teisiami. Tai parodo /kalti
nimai. Tai nurodė savo kal
boje prokuroras. Jis gi

vvtvoi, vvtivuu nvuiviva.v.jtt., ivcvip ox, įvijau, pačioje teismo pradžio-[.
Kas galėtų, rodosi, ją pulti, jai dar neprasidė-[ je, šis teisėjas jau parodė R'eclirp.|

S v.a r blausias 
prieš juos yra, 

kad jie suorganizavo parti- 
propagavimui (skelbi -

mo. O marksizmas - leniniz
mas reiškiąs spėkos vartoji
mo skelbimą, skelbimą, kad 
socializmo negalima pasiek
ti be 
cijos 
m on 
šimt 
1917
jo, kaip Rusijoje buvo bol
ševikų pravesta prievartos 
revoliucija ir kaip tas pa- 

ičias idėjas ir principus šių 
Jungtinių Valstijų senatas, 50 balsų prieš 11, užgyrė dienų Amerikos komunistai 

James Boyd United States Bureau of Mines direktorium, priima ir skelbia.
Tai padaryta akiregyje to fakto, kad jau antra savai- Apsigynimo advokatai 

te, kai nedirba arti pusė milijono angliakasių. O jie pa- pertraukė jo kalbą ir pasa- 
sitraukė iš darbo kaip tik dėl to, kam valdžia paskyrė kė, kad tai tolima praeitis, 
Dr. Boyd’ą direktorium. \ tai nesiriša su šių dienų

Ką dėl to pasakys organizuoti angliakasiai, parodys partija, su Amerikos reika- 
ateitis.

Vienas yra aišku: šis senato žygis tik dar labiau su
erzins angliakasiui. Jie gerai žino, jog Dr. Boyd neturi’ 
praktiško patyrimo paskirtom pareigom eiti. Jis, vadi
nasi, nesudarys priemonių, kurios apsaugotų tūkstan-1 
čius angliakasių nuo nelaimių — sužeidimo arba užmu-i 
Šimo. O tų nelaimių kas metai atsitinka perdaug!

; Kodėl senatas nematė reikalo patenkinti šį kuklų an
gliakasių reikalavimą?! •

Užgyrė!

me-

prievartingos revoliu- 
ir t;t. Jis nuėjo toli- 
praeitin, prieš trisde- 
du metu, būtent, iki 
revoliucijos. Jis kalbė-

kaip tik viską ir parėmė 
tuo, jog, jo ir valstybės su
pratimu, marksizmo - leni
nizmo idėjos ir principai 
yra kriminališki ir todėl
tie, kurie tas idėjas bei 
principus gina ir skelbia, 
turi būti baudžiami.
. Bet teisėjas Mędina ne
leidžia apsigynimui tas idė
jas ir principus apginti, 
įrodyti, kad tai yra gry
niausias nonsensas, didžiau
sia netiesa, tų idėjų ir prin
cipų skelbimą laikyti krimi- 
nališku prasižengimu prieš 
Ameriką ir valstybę/

Iš to, kas pasirodė pir
mosiose prasidėjusios bylos 
dienose, vaizdas susidaro 
labai pavojingas. Teisėjas 
Medina ' neveda šios bylos 
taip, jog atrodytų, kad jam 
rūpi bešališkas, šaltas, vi
sapusiškas to svarbaus isto
rinio reikalo' išsprendimas. 
Jis užsilaiko taip, jog jis 
jau yra padaręs savo nuo
sprendį, kad kaltinamieji 
turi būti surasti, ir pripa
žinti kaltais, nubausti ir 
pasiųsti į kalėjimą, ir kad 
visa Komunistų Partija tu
ri būti teismu uždrausta.

Salietis.

Jau Atsidaro Pasaulinių 
Intelektualų Samhūrys

- MŪSŲ DARBO UNIJOS -
Valdžia priešinasi .grąžini

mui $1,420,000
WASHINGTON, D. C.— 

Jau buvome rašę, kad mai- 
nierių unijos advokatai įtei
kė Jungtinių Valstijų ape
liacijų teismui reikalavimą 
sugrąžinti unijai $1,420,- 
000, kurie buvo pernai iš 
unijos iškolektuoti, kaipo 
bausmė už paskelbimą strei
ko. Buvo manyta, kad gal 
valdžia tam unijos žygiui 
nelabai priešinsis. Bet bu
vo klaida. Valdžios advoka
tai reikalauja, kad jokio 
bausmės sugrąžinimo nebū
tų, kad mainierių unija bu
vo prasižengus ir tapo nu
bausta. Jie sako, kad šita 
bausmė buvo teisinga mai
nierių unijai pamoka.

mui žuvusių kasyklose mai
nierių yra unijos protestas 
prieš nepaisymą mainierių 
sveikatos ir gyvybės.

Vasario 19 dieną Union
town, Pa., įvyko Mainierių 
Unijos Ketvirtojo Djstrikto 
konvencija. Joje priimta 
tvirta rezoliucija, kurioje 
mainieriai reikalauja tokio 
įstatymo, kuris apsaugotų 
mainierių sveikatą. Unija 
reikalauja tokio įstatymo, 
kuris parūpintų ne tik ge
rus, sąžiningus kasyklų in
spektorius, bet ir teisę pri
versti kasyklų kompanijas 
pašalinti mainierių sveika
tai ir gyvybei pavojų, kai 
inspektoriai tokį pavojų su
randa. Iki šiol tokio įstaty
mo nesiranda.

Demetrius Christophorides
Praėjusį antradienį New Yorke mirė žymus ameri

kiečių graikų veikėjas ir žurnalistas, Demetrius Christo
phorides. Jis buvo sulaukęs 67 metų amžiaus ir mirė 
nuo širdies smūgio.

Christophorides buvo vyriausias “Greek - American 
Tribune” laikraščio redaktorius, jis taipgi redagavo 
moksliniai marksistinį žurnalą “Protoporos.”

Be to, velionis buvo žymus veikėjas pažangiųjų grab 
kų kilmės amerikiečių eilėse, darbštus ir malonus žmo
gus. Su Christophorideso mirtimi, taigi, pažangusis 
graikų amerikiečių judėjimas susilaukė didžiulio nuos- 
tolio<

lais. Teisėjas sudraudė juos 
ir pareiškė, kad prokuroro 
pareiškimai yra vietoje.

Bet Kaip su Apsigynimo 
Parodymais

Bet visiškai kita giesmė 
pasigirdo iš šio teisėjo lūpų, 
kai pradėjo Dennis atmušti 
prokuroro užmetimus. Den
nis nėjo net taip toli, kaip 
1917 metai. Jis pradėjo 
dėstyti, kaip buvo karo me
tu Komunistų Partija per
organizuota į Komunistų 
Politinę Sąjungą i 
paskui, tuojau 
1945 metais toji 
buvo vėl atsteigta į politinę, 
dabartinę Komunistų Parti- 
ją. Šitoje vietoje teisėjas 
pertraukė partijos sekreto
riaus kalbą ir pareiškė, kad 
jis neturi teisės eiti ištari-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

i perdaug vietos. Visi šitie 
į tolimųjų kraštų mokslinin
kai ir menininkai dalyvaus 
kartu su 3,000 Amerikos 
inteligencijos atstovų šioj 
istorinėj konferencijoj.

Didžiausias šios konferen
cijos pirmūnų ir vedėjų yra 
Dr. Harlow Shapley, pasau
linio maštabo1 mokslininkas, 
astronomas, Harvardo ob
servatorijos direktorius, 
Tautinės Meno, Mokslo ir 
Profesijų Tarybos pirmi
ninkas. Tai dinamiškosl 
energijos, nenuoalsus ir pa-Į 
tvarus mokslo vyras, kurs 
drąsiai suka pirmyn pažan
gos vairą, per visus šituos 
reakcijos verpetus ir per 
visą tą raganišką dūkėji- 
ma. u

Pasaulinės taikos kultūri
nė ir mokslinė konferenci
ja prasidės šio penktadienio 
vakare,. Waldorf-Astoria 
viešbuty. Tai būs sutiktu
vių ir susipažinimo vaka
rienė, su įžymiųjų svečių 
sveikinimais ir prakalbo
mis.

Labai svarbu kiekvienam 
Štai kas įsidėt galvon. Visi, 
kas tik galite, pribūkite 
New Yorkan į Carnegie 
Hall patalpą, šio šeštadie
nio, kovo 26 d., dešimtą va
landą ryto. Tai bus forma
lus konferencijos atidary
mas, mokslininkų prakalbos 
masinei publikai. Tęsis iki 
pusės po dvylikai.

O jau paskui, nuo antros 
valandos, eis užsiregistra
vusiųjų konferencijos daly
vių posėdžiai, skyriais pa
skirstyti (panel sessions), 
įvairiose Waldorf-Astoria 
viešbučio patalpose. Eis iki 
nakčiai., O sekmadienį, pusė 
antros po pietų, visi skyriai 
susieis krūvon į bendrą, pil
nutinį pbsedj, kurs truks 
iki pusė šeštos. Tuo ir už
sibaigs pati konferencija.

Konferencijos priedas bus 
milžiniškas viešas mitingas 
Madison • Square Garden sa
lėje to pačio sekmadienio

lietus iš anksto, o tai gali 
pristigti vietų.
' Panašus masinis mitin
gas įvyks Newarke, N. J., 
antradienio Vakaro, kovo 29 
d. Mosque. Teatre patalpoje. 
Čia irgi bus pasaulinių 
žvaigždžių ‘— Dmitri Šosta- 
kovičius jųjų tarpe. Visos 
Newarko apylinkės privalo 
susigrūsti šion didžiulėn sa- 
lėn, iš kalno apsirūpinę bi
lietais.

Kai dėl newarkiškio sam
būrio, tai tenka paminėti, 

[kad, sulig paskutiniais pra
tesimais, J. V. valdžios at
stovai vis dar nedavė bei 
sulaikė vizas kai kuriems 
kitų šalių mokslininkams, 
kurie buvo padėti ant New
arko programos. Jei jų ne
bus, tai jų vietą užims kiti 
tolimųjų šalių intelektualai.

Vyriausias konferencijoj 
vedėjas Dr. Harlow Shap
ley mušė telegramą J. V. 
valstybės sekretoriui Dyriui 
Ačesonui, kad jis ,teiktųsi 
įsileist 11 kandidatų į kon
ferenciją. Tokias telegra
mas patiekė valstybių sek
retoriui ir grupė įžymiųjų 
mokslininkų ir kunigų. Gal 
kaip nors jiems ir pasiseks 
atidengti sunkiąją Ameri
kos geležinę užuodangą, kad 
galėtų ir čia švysterti dar 
bent 11 sulaikytų . pasauli
nės šviesos spindulių.

Nežinia, kada teismas iš
neš savo nuosprendį. Labai 
abejotina, kad teismas pa
sisakytų už uniją ir prieš 
valdžios valią.

Kova prieš nelemtus bilius 
Illinojaus valstijoje.

CHICAGO, Ill. — Šios 
valstijos reakcijonieriai yrą 
pasiryžę sunaikinti žmonių 
civilines teisęs. Kaip kitose 
valstijose, taip čia, jie pa
naudoja valstijos legislatū- 
rą. Illinojaus valstijos sei
meliu yra įnešta visa eilė 
bilių, kurie, tapę įstatymais, 
užsmaugtų žmonių civilines 
laisves.

Chicago j e susiorganizavo 
darbo unijų komitetas kovai 
prieš tuos reakcinius bilius, 
kurie vadinasi “BYoyles 
Bills.” Komitetą sudaro šių 
unijų atstovai: United Elec
trical Workers; United 
Packing House Workers; 
Farm Equipment Workers; 
Mine, Mill and Smelter 
Workers; Fur and Leather 
Workers; > United Automo
bile Workers Local 453; 
Show Workers; Food and 
Tobacco Workers, ir Furni
tūrą Workers.

ir kaip vakare, pusiau astuonių,i 
.Oskaro, kovo 27 d. čia visų didelei 
Sąjunga [pareiga- if didelė prievolė

Kiny Tautininkai Bombarda
vo Pabėgusį Šarvuotlaivį

1 '

Naking, Kinija. — Prie
šingi Kinijos tautininkams 
jūreiviai praeitą ihėnesį 
perplukdė valdžios šarvuot
laivį Chūngkingą į kinų ko
munistų užimtą ucRstą. Da
bar tautininkai skelbia, kad 
jų lakūnai bombardavo tą 
šarvuotlaivį Hulutao prie
plaukoj, kinų komunistų už
imtoj Mandžūrijoj.

Tas 6,000 tonų karinis 
laivas buvo Anglijos duo
tas Čiang Kai-šeko valdžiai 
Kinijoje. Tai buvo didžiau
sias čiangp tautininkų ka
ro laivas.

po «karo,

būtinai dalyvauti šiame Amerikos 
masiškame sambūry, kur, bent 5 žmonės, 
šalia vietos kultūrinių ir < ———-
mokslinių pajėgumų,

Filipinai. — Su kariniu 
lėktuvu

T el Aviv.

žuvo

mokslinių pajėgumų, bus Tel Aviv. — Prasidėjo 
pasirodymas daugelio iš toli Izraelio - Traftsjordarto^de- 
pribuvūsiųjų. Gaukite ■ M- fybos dėl paliaubų.

Plieno darbininkai už algų 
pakėlimą

J}ARY, Ind. —: Visos šios 
apylinkės organizuoti plieno 
darbininkai susirūpinę jų 
algų padėtimi. United Steel 
Workers Unijos lokalai vie
nas po kito reikalauja, kad 
unijos prezidentas Philip 
Murray /praneštų plieno 
kompanijoms, jog organi
zuoti plieno darbininkai no
ri aukštesnių algų. .

Inland Steel local 1010 
taryba pasiuntė tokį reika
lavimą unijos prezidentui. 
Šis lokalas turi 12,000 na
riu.

United States Steel Local 
.1014, kuris turi 18,000 na
rių, reikalauja, kad unija 
kovotų už pakėlimą algų 30 
nuošimčių'. Šis lokalas taip 
pat siūlo unijai reikalauti 
plieno'', darbininkams pęnsi- 
jos kompanijų kaštais, sulau
kus 65 metų amžiaus. Tokia 
pensija turėtų siekti šimtą 
dolerių, per mėnesį.

. IĮ* .............-

Kova už saugumą darbe
J ūngtinių Valstijų ' Ka

syklų biuras praneša, kad 
šiemet per saūsio mėnesį 
m»ūsų šalies kasyklose žuvo 
(buvo užmušti) 63 mainie
riai. Minkštosios anglies 
kasyklose žuvo 57, o kieto
sios. — 6„ Nelaimės vyriau
siai atsitiko todėl, kad ka
syklose nėra tinkamos mai-, 
nierių sveikatai apsaugos.

Mainieriai susirūpinę pa
dėtimi kasyklose. Šis dviejų 
savaičių streikas pagerbi-

Valdinės Tarybos smūgis 
unijoms

WASHINGTON, D. C.— 
Jungtinių Valstijų Darbo 
Santykių Taryba išnešė 
nuosprendį prieš namų sta
tybos darbo unijas. Tos uni
jos • laikydavo sąrašą tokių 
firmų, kurios nesiskaito su 
organizuotais darbininkais. 
Jos buvo žinomos, kaipo 
priešingos darbo unijoms. 
Unijistai jų neremdavo. 
Dabar valdžios taryba pa
tvarkė, kad šitoks sąrašas 
yra nelegalus, nes jis šulam 
žo .Taft-Hartley įstatymą. 
Minėtos unijos turi panai
kinti tokius sąrašus.

Reakcijonieriai teise
' pažangiečius

LOS ANGELES, Calif. 
— International Ladies 
Garment Workers unijos 
dubinskiniai vadai buvo čia 
atsiuntę iš rytų komisiją 
nuteisimui visos eilės pa* 
žangiųjų narių. Komisiją 
sudarė unijos vice - prezi
dentai Luigi Antanini, Jo
seph B reslaw ir Isadore 
Nagler. Jie ieškojo unijoje 
komunistų. Šio miesto loka
lai buvo kaltinami, kad jie 
būk seką Komunistų Parti
jos “liniją.”

Kokį nuosprendį komisija 
padarys, dar nežinia. Ma
noma, kad visa eilė pažan
giųjų unijistų £us surasti 
“kaltais” ir nubausti.

Unija už bedarbių reikalus
NEWARK, N. J. — Uni

ted Electrical, Radio and 
Machine Shop Workers uni
jos distrikto 4 prezidentas 
Janies McLeish- kreipėsi 
prie New Jersey valstijos 
gubernatoriaus. McLeish 
reikalauja, kad gubernato
rius Driscoll užtartų vals
tijos bedarbius. Valstijos 
seimelyje yra sumanymas 
pakelti bedarbių apdraudą. 
Laike rinkimų Mr. Driscoll 
žadėjo kovoti už bedarbiam 
apdraudos pakėlimą. Bet 
dabar jis tyli. O valstijos 
seimelio reakcijonieriai ža
da įneštąjį bilių taip suko- 
neveikti, kad iš jo nieko ne
bepasiliktų.

' ši kovinga unija reika
lauja, kad bedarbių apdrau- 
da būtų • pakelta sekamai: 
minimum apdrauda nuo $9 
savaitėje iki $15, o maksi- 
mum — nuo $22 iki $30. 
Prie dabartinio brangumo^ 
ir tokia apdrauda neaprū
pins bedarbio ir šeimos 
žmonišku pragyvenimu.

Prisipažinęs, kad jis būda
mas įsigėręs buvęs pavogęs 
nuo savo samdytojo pinigų, 
Walter Hughes, 41 metų am
žiaus, pasiųstas 3 metus ka
lėti. ‘ -
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Nauji Kultūrines Statybos
Laimėjimai Tarybų Sąjungoj

Rašo S. K.

KELETAS PASTABŲ APIE NAUJIENŲ 
35-R1ĮJ METU SUKAKTĮ

MASKVA. — 1948 m. 
sausio 20 d. spaudoje pas
kelbtas Centrinės Statisti
kos Valdybos pranešimas.

Šitame pranešime pasa
kojama ne tik apie žymiau
sius Tarybų Sąjungos pa
siekimus visose liaudies vi
kio srityse 1948 metais, bet 
ir apie socialistinės kultū
ros pasiekimus.

Penkmečio plane numa
tyta 1950 metais padidinti 
pradinių ir vidurinių mo
kyklų skaičių iki 193 tūks
tančių, o moksleivių skaį- 

* čių jose iki 31,8 milijono į 
I žmonių.

Mokinių ir Studentų 
Skaičius

Kaip matyti iš paskelbtų 
duomenų, moksleivių skai- i 
čius pradinėse, septynmetė
se ir vidurinėse mokyklose 
padidėjo 1948 metais, paly
ginti su pereitais metais, 
daugiau kaip 2 milijonais ir ! 
dabar sudaro 33,2 milijono 
žmonių.*

Išsiplėtė ir mokyklų tink
las. Tarybų Sąjungoje da- I 
bar veikia apie 200 tūkstan- 

4eių bendro lavinimosi mo-: 
kyklų. Tokiu būdu, penk- : 
mečio planas švietimo sri-;

► tyje jau įvykdytas trečiai-| 
siais jo Įgyvendinimo me
tais. * I

Tą patį vaizdą mes mato-! 
me tarybinės aukštosiosI 
mokyklos išvystymo srity-į 
je. Aukštojo mokslo-įstaigų 
studentų skaičių, kaip pra
nešė Centrinė Statistikos; 
Valdyba, sudaro 743 tūks- Į 
tančiai žmonių, kas viršija ; 
ikikarinį studentų kontin- ■ 
gentą 26 procentais. Be to, i 
270 tūkstančių studentų ; 
mokosi neakivaizdinėse auk-' 
stojo mokslo įstaigose. Ta
rybinėje mokykloje mokosi 
dabar daugiau studentų, 
negu visose Europos šaly
se, jas kartu paėmus!
Naujos mokslo įstaigos

Metai po metų auga vai-' 
stybės biudžetiniai asigna- ; 
vimai aukštajai mokyklai, ; 

x stiprinama jos materialinė | 
bazė, atidaromos vis nau- Į 
jos ir naujos mokslo įstai- ' 
gos. 1948,metais Sąjungoje- 

t buvo suorganizuota 20 nau
jų universitetų ir institutų, 
tame tarpe Tadžikijos vals
tybinis universitetas, Mas- 

I kvos transporto - ekonomi
kos, Latvijos teatrinis ins
titutas, 11 svetimų kalbų 
institutų ir kiti. Nauji fa
kultetai buvo atidaryti pe- 

) reitais metais 44 veikian
čiose mokslo įstaigose. Viso 
tarybų šalyje yra 800 aukš
tųjų mokyklų — 9 kartus

daugiau, negu iki revoliuci
jos.

Aukštojo mokslo įstaigos 
dabar veikia 227 šalies 
miestuose — iki revoliucijos 
jų buvo tik 16 Rusijos mies
tų. Visos tarybų nacionali
nės respublikos turi savo 
aukštojo mokslo įstaigas.

Centrinė Statistikos Val
dyba praneša, kad 1948 me
tais šalies aukštojo mokslo 
įstaigas baigė 122 tūkstan
čiai studentų, kas viršija 
jaunų specialistų laidą iki
kariniais 1940 metais 20 
tūkstančių. 1948 metų laida 
yra pati masiškiausia per 
visą tarybinės aukštosios 
mokyklos gyvavimo laiką.
Specialinis mokslas

Šalyje tebeauga vidurinis 
specialusis mokslas. Besi
mokančiųjų technikumuose 
ir kitose specialinėse vidu
rinėse mokslo įstaigose 
skaičius 1948 metais siekė 
1 milijoną 94 tūkstančius 
žmonių, kas viršija 1940 m. 
skaičių 33 nuošimčiais. Vi
durinių mišriųjų mokslo į- 
staigų laida Ii948 metais pa
siekė 252 tūkstančius žmo
nių, 44 tūkstančiais dau- 
giau, negu 1940 metais.

Šalyje veikia apie 3500 
vidurinių specialiųjų moks
lo įstaigų, ruošiančių spe
cialistų kadrus įvairioms 
liaudies ūkio ir kultūros 
sritims.

Tokie vidurinio speciali- 
nio ir aukštojo mokslo iš
vystymo tempai užtikrino 
galimumą sukurti tarybų 
šalyje gausingą naują inte
ligentiją, kilusią iš liau
dies. Vien aukštoji mokyk
la per paskutinį trisdešimt
metį davė, kraštui apie 1,5 
milijonu aukštai kvalifi
kuotų ^specialistų. Tai 15 
kartų viršija bendrą skai
čių žmonių su aukštuoju 
mokslu, kuris buvo carinė
je Rusijoje.

Pokarinės aukštosios mo
kyklos ir technikumų lai
dos toliau aprūpino liaudies 
ūkį įvairių profesijų spe
cialistais. Kaip aiškėja iš 
Centrinės Statistikos Val
dybos pranešimo, bendras 
specialistų, baigusių aukš
tojo mokslo įstaigas ir 
technikumus ir turinčių už
siėmimą liaudies ūkyje, 
skaičius 1948 metais buvo 
55 procentais didesnis, ne
gu ikikariniais 1940 m.

Nauji kultūrinės staty
bos laimėjimai Tarybų Są
jungoje, kurie ryškiai ma
tyti tarybinės inteligenti
jos kadrų paruošime, yra 
vienas stambiausių socializ
mo šalies pasiekimų pokari- 
naiis metais.

Armijos viršininkai nepaisė to šūkio, sulaužė 143- ma- 
rininky streiką ant laivo Marine Jumper. Darbininkai
šbuvo streike 5 valandas prieš prezidento Trumano va
sario 25-ta paskelbtą dekretą perduoti 11 privatišku 
laivą armijos kontrolei. Armija išmeta uniją iš tų 

laivų ir 3,000 marininkų iš darbo.

Guatemalos darbininkai yra .Įpykę ant United Fruit 
Co. už jos unijų naikinimo politiką jų šalyje. Tos ša
lies valdžiai atsisakius laužyti savo darbininkų streiką 
tos svetimšališkos amerikiečių kompanijos naudai, ta 
monopolistinė Jungtinių Valstijų firma užblokadavo 
Guatemalos uostus. Sakoma, daug bananių ir kavos 
tapo sugadinta. Po to firma susitaikė su darbininkais 

unijinėmis sąlygomis.

Jei Mūšy Žmogus 
Užkariautų Gamtą...

( Feljetonas)

Kontroliuoti 'gamtos jėgas, 
tai žmogaus sena nesulaužo
ma svajonė. Ir tuomi nėra 
ko stebėtis. Per visus am
žius, nuo pat žmogaus atsi
radimo ant žemės, gamta 
žmogų plaka be jokios atvan.- 
gos, be jokio pasigailėjimo. 
Keliauja žmogus sausžemiu, 
gamta jam kelius nukloja ne
išbrendamu purvu, giliu snie
gu, slidžiais ledynais, akis 
kapoja šaltais, įkyriais spei
gais, arba vėtrų sukeltomis 
smiltynų dulkėmis. Keliauja 
jis jūromis, ir čia gamtos 
žiaurumai atsukti prieš jį: 
Šėlstančių vėtrų sukeltos ban
gos žmogaus laivą blaško, 
kaip bejėgį šapą, sudaužo į 
uolas ir patį žmogų nugramz
dina jūros dugnan. žmogus 
aria dirvą, sėja javus, laukia 
derliaus, bet atslinkęs debesys 
su perkūnija ir ledais dauge
lio dienų žmogaus darbą pa
verčia niekais.

Besigindamas žmogus nuo 
gamtos žiaurumų pasistato 
namelį, kad apsisaugoti nuo 
lietaus, vėjo, šalčio ir pūgų. 
Bet jei, žmogaus nelaimei, 
namelis “pasipainiojo” viesu
lai “ant tako,” tai tokia “tvir
tovė” su visais rakandais, o 
neretai ir patim žmogum, pa
virsta nesurenkamais šipuliais.

Kad žmogui toki gamtos 
“šposai” nelabai patinka, tai 
nereikia nei aiškinti. Todėl 
žmogaus pasiryžimas užka
riauti gamtą ir jos jėgas pa- 
kinkyt savo naudai yra -pilnai 
pateisinamas.

Vaizduokimės, kad žmogus 
savo ryžtumu ir begaliniu už
sispyrimu vainą laimėjo. Gam
ta nugalėta ir žmogus jos jė
gas komanduoja, kaip gene
rolas ištikimą vaiską, savo 
naudai. Kas turėtų sekti to
liau ? Logiškas atsakymas tu
rėtų būti sekamas: Nurimtų 
vėtros, bangos nedaužytų lai
vų, ištirptų ledynai, upių van
denys neišsilietų iš 'savo kran
tų, speigai ir pūgos nekapotų 
žmogui akių ir veido, perkū
nijos nedegintų žmogaus pa
statų ir neskaidytų medžių, 
pranyktų sausros, žemė visa
da turėtų užtektinai drėg- 

‘mės, šilumos ir saulės šviesos, 
dirvos liūliuotų auksinės spal
vos javais, laukas puoštųsi ža
lio aksomo suknia su nesu
skaitomais bilijonais įvairia
spalvių gėlių, sų maloniai 
kvepiančiu aromatu, tykiai 
šlamėtų žali miškai, maloniai 
čiulbėtų miško įnamiai marga
sparniai čiulbuonėliai. O sau
lė, visos gamtos motina, savo 
maloniais, gaivinančiais spin
duliais visus lygiai šildytų. 
Trumpai suglaudusi jei žmo
gus, užkariavęs gamtą, jos jė
gas priverstų tarnauti žmo
gaus ir visos žemės gyvijos 

gerovei, tai mūsų žemė, tap
tų geroves, linksmybių, ra
mybės ir pakajaus gražiausiai 
žaliuojančiu daržu, kurio vi+ 
sa gyvija' nepertraukiamai 
giedotų pagarbos giesmes 
žmogaus išminties genijui. 
Geriau nei nereikėtų, jeigu 
šitie įsivaizdavimai galėtų 
tapti tikrenybe.

Bet tas nėra galima todėl, 
kad viskam besikaitaliojant, 
išsikaitaliojo ir toksai žmogus, 
kuris nei sėja, nei akėja, ku
rio kelionėm nekliudo nei 
purvai, nei speigai, kurio na
mų nei vėtros nesulaužo, nei 
perkūnijos nesudaužo.' Šitas 
keistas žmogus nei malkų 
skaldo, nei anglių kasa, bet 
šilumos ir šviesos turi dau
giau, negu jam reikia. Jis nei 
duonos-kepa, nei dešrų daro, 
bet jo stalas lūžta nuo keps
nių ir visokių skanėsių. Mat, 
šitas laimingasis žmogus turi 
savo visagalintį ir viską val
dantį dievą, be kurio paveli- 
nimo niekas pasaulyje negali 
daryti nei menkiausio pasiju
dinimo. ■

Tikėsit ar ne, gerbiami prie- 
teliai, bet šitas iki šiol buvęs 
laimingiausias žmogus tikrai 
susekė, kad kas nors ir kur 
nors tykojo pagauti jo visa
galintį dievą ir atimti iš jo 
turimą galybę. O jeigu šitaip 
atsitiktų, tai taip, kaip pote
riuose Amen, žmogų ištiktų 
Adomo likimas, ir jis pama
tytų save esant nuogu, ir gė
dindamasis savo nuogumo, 
nedrįstų pažvelgti Į akis savo 
visagalinčiam dievui. Taigi, 
šitas žmogus, užsikoręs kry
žių ant kaklo, prisikimšęs už
ančius atominių bombų, vie
noj rankoj revolveriu, kitoj 
virve, kaip velnio apsėstas 
zylioja aplink visą žemės ka
muolį, gainiodamasis dievo 
“neprietelius” ir nepaliauja
mai triūbydamas apie “demo
kratiją, teisingą ir amžiną 
taiką.”

Įsivaizduokite, mieli žmo
nės, kas atsitiktų/ jei šitas 
egoizmo suėstas pikčiurna, 
turto, garbės ir galios pagvė- 
šėlis žmogus, užkariautų gam
tą? Kaip , greitai jis pajustų 
turįs galią kontroliuoti gamti
nes jėgas, taip greitai mūsų 
žemę, per daugelį metų lais
tytą prakaitu ir krauju, sun
kiu žmonių darbu sukurtus 
visus pasiekimus paverstų pa
sibaisėtinais griuvėsiais. ši
tas žmogaus pavidalo baisū
nas, keršindamas savo visa
galinčio dievo “nepriete
liams,” griebtųsi naikinti že
mę visomis gamtiškomis bai
sybėmis: vėtromis, viešniomis, 
sniegais, speigais, vandenimis, 
ledynais, šalčiais, karščiais ir 
baisiausiomis perkūnijomis, 
šitokiu pasiutimu prisisotinęs

šiemet Čikagos Naujie
nos mini savo 35-rių metų 
sukaktį. Ta proga Grigaičio 
organas išėjo (š. m. kovo 
19 d.) padidintas. Šiame 
numeryje randame aibes 
sveikinimų ir joms linkėji
mų.

' Kas gi Naujienas sveiki
na ?

S v e i kiną republikonai, 
sveikina demokratai; svei
kina klerikalas Sidzikaus
kas, sveikina smetoninis 
konsulas Daužvardis! Svei
kina, vadinasi, tie, kurių in
teresus Naujienos gina, ku
riuos jos atstovauja.

Lietuviškas posakis tei
singai byloja: Tokis tokį pa
žino ir ant arbatos pava
dino.

Naujienas pradėjo leisti 
bendrovė — plati bendrovė, 
— kurion įstojo daugelis 
anų laikų lietuvių socialis
tų darbininkų. Naujienos, 
mat, buvo mierijama pada
ryti socialistiniu, darbinin
kišku laikraščiu. ♦

Deja, po metų kitų jų re
daktorius pasuko Naujienų 
politikos dišelį į buržuazijos 
abazą. Jų redaktorius, pats 
būdamas pirmojo imperia
listinio karo rėmėju, nega
lėjo nepakreipti ton link- 
men ir Naujienų.

O kai Rusijoje įvyko Di
džioji Spalio Revoliucija, 
Grigaitis visiškai išsimetė 
iš pusiausvyros ir atsistojo 
griežton revoliucijai opozi- • • ocijon.

Tuomet Naujienų bendro
vės nariai, daugiausiai dar
bininkai, ryžosi laikraštį at
kreipti į teisingą vagą, į 
darbininkišką vagą. Bet jau 
buvo per vėlu. Grigaitis, 
susikaupęs aplink save kli- 
kelę, pasiryžo . neišleisti 
Naujienų iš savo kontrolės. 
Jis ir jo bičiuliai sugrobė 
daugybę Šerų (akcijų) į sa
vo rankas ir nesiskaitė su 
daugumos žmonių noru ir 
valia.

Dalykas atsidūrė valdiš- 
kan teisman.

Velionis A. Jamontas, tu
rėjęs nemažai Šerų, siekėsi 
Naujienas išrauti iš Grigai
čio kontrolės, bet nepavyko. 
Na, ir tuo būdu Naujienos, 
įkurtos visuomeniniu laik
raščiu, pagaliau, patapo 
privatiniu laikraščiu.

'Šiandien ^tikrasis Naujie
nų bosas yra “pats” Pijus 
Grigaitis: jis bendrovės 
prezidentas, jis vyriausias 
redaktorius, jis, žinoma, ten 
yra viskas!

Iš socialistinio, darbinin
kiško laikraščio Naujienos, 
kaip matome, patapo buržu
azijos laikraštis, ginąs daž
nai pačių aršiausių liaudies 
priešų interesus.

Kas Amerikos angliška
me laikraštijos pasaulyje 
yra Hearsto spauda, tas lie
tuviškame pasaulyje yra 
Grigaičio spauda, — Nau
jienos. ‘ '

mūsų “demokratas” sukalbė
tų poterius, padėkavotų savo 
visagalinčiam dievui už per
galę ir užviešpatautų pats 
vienas visos žemės griuvėsius.

šitaip dalykams stovint, pa
likime gamtos j'ėgų užkariavi
mą ateities žmogui, kuris sa
vo užkariavimus naudos visos 
žmonijos gerovei, o ne jos su
naikinimui. Nes mūsų dienų 
žmogaus- su. tokiais siekiniais, 
kokius jis turi, užkariavimas 
gamtos jėgų būtų daugybę 
tūkstančių kartų baisesnis,, ne
gu ugnis bepročio rankose. 
Jis ir gamtą išvarytų iš proto 
ir pats galutinai sudurnavotų.

Paulius.

Nuo 1917 metų Naujie
nos patapo atviru anti - ko
munistiniu organu lietuvių 
gyvenime Amerikoje. Ne
buvo tokio melo, nebuvo to
kio šmeižto, taikomo komu
nistiniam judėjimui arba 
Tarybų Sąjungai, kurio 
Naujienos nebūtų panaudo
jusios! Tame “žygyje” Nau
jienos rodė kelią klerika
lams ir fašistams.
Jo Straipsniai Apie Tarybų 

Sąjungą
Tarp kitų sveikinimų, 

randame rašinį buvusiojo 
“Lietuvos Žinių” redakto- 
riaus J. Kardelio, šiuo me
tu gyvenančio Kanadoje. J. 
Kardelis šitokį “priklodą” 
pateikia p. Grigaičiui:

“Dr. P. Grigaičio politi
niai straipsniai, ypač budi
ną Rusijos gyvenimo reiški
nius, visuomet galėjo teisin
gai orientuoti skaitytojus ir 
pamokyti politinius veikė
jus. . .”

Tai rašydamas, p. Karde
lis, kuris, matyt, Naujienų 
mažai yra skaitęs, mano, 
jog pasakė didelę tiesą ir 
pripažino Grigaičiui nepa
prastą nuopelną, kaž kokį 
pilną genijalumo nuopelną. 
Bet iš tikrųjų Grigaičio gy
rė j as Čia padarė didžiausią 
klaidą!

Niekur Naujienų redak
torius nebuvo taip “įklim
pęs,” kaip Tarybų Sąjungos 
reikale. Kiekviena jo prana
šystė, kiekvienas straipsnis 
Tarybų Sąjungos atveju bu
vo klaidingas! O klaidingas 
jis buvo dėl to, kad Naujie
nų redaktorius, tuos straip
snius kepdamas, kepė juos, 
vadovaudamasis ne sulyg 
tuo, kaip dalykai yra, kaip 
jie bus, bet sulyg tuo, kaip 
jis norėtų, kad jie būtų!

Nau jienų redaktoriaus 
norai visuomet nusvėrė jo 
štraipsnių “analizę,” jo ra
šinių turinį!

Čia tai buvo ir tebėra 
Grigaičio, kaip laikraštinin
ko, didžiausia tragedija!

Šiuo atveju jis suklaidino 
ne vieną savo pasekėją, juo 
labai tikėjusį pasekėją.

Kaip matome, šiuo atveju 
jis “pasigavo” ir p. J. Kar
delį, kuris, jei visuomet va
dovausis Grigaičio politi
niais straipsniais, kada 
nors ateityje labai krimsis.

Kai Rusijoje užsiliepsno
jo proletarinė revoliucija, 
kai ten įsikūrė tarybinė vy
riausybė, pradėjo kuųtis ta
rybinė santvarka, Naujie
nos, iš karto, pranašavo jai 
tik keleto savaičių gyvavi
mą, vėliau keleto mėnesių, 
dar vėliau metų-kitų, iki... 
na, iki niekad neprisipažino 
prie savo nerimtų pranašys
čių sužlugimo.

Naujienos rašė, būk Le
ninas pardavė Rusiją Vo
kietijai.

Naujienos, išvien su kita 
komercine Amerikos spau
da, rašė, būk Rusijoje mote
rys yra perkamos ir parda
vinėjamos, nelyginant kar
vės.

Naujienos kadaise statė 
viso pasaulio darbininkams 
pavyzdžiu Vokietiją (po 
pirmojo pasaulinio karo), 
skelbdamos, būk ten esą ku
riamas tikrasis socializmas.

Vėliau Naujienos skelbė, 
būk MacDonaldo valdžia 
Anglijoje sukursianti socia
lizmą.

Kai T. Sąjungoje buvo 
pradėtas pirmasis penkerių

metų planas, Naujienos tą 
svarbų mostą išjuokė, skelb
damos, būk iš jo nieko ne
išeis.

Naujienos netikėjo, jog
T. Sąjungoje bus pasekmin
gai pravestas žemės ūkio 
kolektyvinimas, — jos tatai 
išjuokė.

Naujienų redaktorius ka
daise skelbė, būk Lietuvo
je komunistams niekad ne
būsią vietos.

Kai Hitlerio govėdos už
puolė T. Sąjungą (1941 m. 
3—Keletas pastabų apie n 
birželio 22 d.), Naujienos 
tuojau rašė, jog dabar ta
rybinės vyriausybės diene
lės jau esančios suskaity
tos: Grigaitis jai davė tik 
keletą savaičių gyvuoti.

Naujienos, eidamos išvien 
su Hearsto ir jam panašia 
spauda, buvo įsitikėjusios 
“nesumušama” Hitlerio ar
mija. Ji, girdi, apsidirbs su 
Tarybų Sąjunga!

Karui baigiantis, Naujie
nos rašė, būk Amerika Ta
rybų Sąjungą paklupdys ir 
darys su ja ką tik nori: 
girdi, Rusija bus biedna, 
neturės duonos, o Amerika 
— bagota; duona privers 
bolševikus atsiklaupti. Bet 
gyvenimas rodė ką kitą: ‘ 
tuojau po karo T. Sąjunga 
ne tik pati valgė savo duo
ną, bet ja maitino ir visą 
eilę kitų kraštų, — jų tar
pe davė didžiulius grūdų 
kiekius Francūzijai!

Čia sužymėjau tik kai 
kuriais klausimais, liečian- 
čiaisiais daugiausiai Tary
bų' Sąjungą, Grigaičio rašy
tuosius straipsnius bei pasi
sakymus.

Ką gi jie parodo?
/

Jie parodo, jog Grigaitis 
kiekvienu iš suminėtųjų 
klausimų didžiai susmuko, 
nusipranašavo žemiau nu
lio. O jis susmuko, kadangi 
jis rašė subjektyviai, —: ra
šė taip, kaip jis norėtų, kad 
būtų!

Ar tai yra žmonių švieti
mas?

Žinoma, ne!
Tai yra žmonių mulkini

mas. Tai yra iš skaitytojo 
pasityčiojimas, nepasakius 
prasčiau. Na, bet tą pasity
čiojimą p. Kardelis skaito 
Grigaičio dorybe ir išminti
mi !

Jų Pozicija šiandien
Šiandieninė Naujienų po

zicija taipgi labai aiški: jos 
remia kiekvieną reakcinin
kų (valdžioje ar Kongrese) 
žygį, nukreiptą prieš pro
gresą, prieš liaudį.

Nors formaliai, oficialiai 
Grigaitis nedrįsta pasisaky
ti, kad jis nori imperialist!- ' 
nio karo, neoficialiai jis ir 
jo Naujienos remia kiekvie
ną militaristų ir Wall Stry- 
to žingsnį, vedamą į karą 
prieš Tarybų Sąjungą.

Nauji enų redaktorius 
šiandien sėdi viename poli
tiniame vežime drauge su 
klerikalais ir fašistais-sme- 
tonininkais.

Visi išvien jie puola Ta
rybų Lietuvą, visi išvien jie 
dirba tam, kad, atomo bom
bos pagalba, “išlaisvinus” 
Lietuvą ir grąžinus ten 
liaudies neprietelius viešpa
tauti.

Iš anksto galiu pasakyti, 
jog Grigaitis ir čia negar
bingai suklups.

O tie, kurie šiandien Nau
jienas dar vis laiko “neklai
dingomis,” kada nors krim
sis pirštus ir sakys: koki 
mes buvonte apuokai, koki 
mes buvome durniai, kad 
klausėme Naujienų!

M. G.
Kovo 25, 1949
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Kas Valdo Tarybų Estiją?
šio straipsnio autorius —

Estijos TSR 
sios Tarybos

mokytas, daug 
daug papasakoti 

istoriją, krašto

kos gydytoja Helmė Laur ir 
dešimtys kitų tikrų liaudies 
atstovų. į

Miesto Tarybos vykdomo- * 
jo komiteto pirmininkas yra 
senas talinietis Aleksandras 
Hendriksonas, buvęs rau- 
dongvardietis, Didžiosios 
Spalio Socialistinės revoliu
cijos dalyvis.

O kas posėdžiavo Talino 
miesto durnoj buržuaziniais 
laikais? Finansiniai tūzai, 
fabrikantai, pilki baronai. 
Dūmai vadovavo aršus re
akcionierius, baltagvardie
čių generolas ’Soots. Depu
tatų suoluose sėdėjo banki
ninkai R. Mormanas ir I. 
Griunbergas, fabrikantai E. 
Tinisonas ir V. Koskeris, 
pirklys Gorbačiovas, ostze- 
jinių dvarininkų ainis A. > 
Notbekas-ir kiti. Iš‘tokios } 
dūmos miesto darbo žmo
nėms nebuvo ko laukti.

Estijos TSR vietinių Ta
rybų sudėties chaitikteristi- 
kai galima paimti pavyz
džiu Valgos apskrities Ta
rybos sudėtį. Joje posėdžiau
ja kolektyvinio ūkio “Oktoo- 
bri Vijt” pirmininkas Ja
nas Raudsepas, valstietė 
Leida Kulbin, geležinkelio 
depo darbininkas Augustas 
Grosas, Kelmės MTS trak
torininke Roza Rett, respu
blikos nusipelnęs mokytojas^ 
Hansas Tarvastė ir kįti.

Įkūrus šalyje Tarybų 
valdžią, estų tauta pirmą 
kartą tapo tikru savo«šalies 
šeimininku ir su broliškų 
tarybinių Jautų pagalba 
sėkmingai ugdo socialistinį 
liaudies ūkį ir kultūrą, spar
čiais žingsniais žengia į 
šviesią ateitį.

kimas Stalino bendražygis
— Viačeslavas Molotovas.

Respublikos Aukščiausio
jo j Taryboj 47 deputatai— 
darbininkai, 17 — valstie
čiai, 36 darbo inteligenti
jos atstovai. Iš 100 deputa
tų — 24 moterys. Buržua
zinėj valstybės durnoj nebu
vo nė vienos moters.

Visi respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tai yra ištikimi savo liau
dies sūnūs ir dukros. Ne 
turtinė padėtis,, ne pilna pi
niginė ir žymi kilmė, bet as
meniški gabumai ir asme
niškas darbas liaudies labui 
iškėlė juos į aukštus valsty
binius postus. Jie visi, kilę 
iš darbo liaudies, tarybiniai 
patriotai.

Atsižymėjimai darbuose
Pavyzdžiui, visa respubli

ka pažįsta Aukščiausiosios 
Tarybos deputatą Mihkelį 
Merilainą — seną mašinis
tą—geležinkelininką. Ilgus 
metus jis veda savo garvežį 
Estijos keliais. Per 3 poka
rinio penkmečio metus M. 
Merilainas devynis kartus 
laimėjo pirmą vietą Visasą
junginiame socialistiniame’ 
lenktyniavime ir gavo ge
riausio Tarybų^ Sąjungos 
kelių mašinisto vardą. Jo 
garvežys praėjo 150 tūks
tančių kilometrų be kapita
linio remonto: Tai tris kar
tus viršija nustatytą nor
mą. Merilainas niekad ne
dirbo su tokiu, įkvėpimu, 
kaip dabar, esant Tarybų 
valdžiai, kuri atskleidė šio 
puikaus savo srities meistro 
gabumus.

Estijos* TSR nusipelniusi 
artistė Olga Lund išrinkta 
respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos deputate. „Ji gimė 
žvejo šeimoje; nuo mažų 
dienų tarnavo samdine, pas
kui dirbo audimo fabrike. 
Turėdama puikų balsą, ji 
mėgo dainuoti. Bet ankštuo
se ir tvankiuose buržuazi
nės visuomenės rėmuose bu
vo sunku paprastai darbi
ninkei prasimušti į profe
sionalinio 
talentas 
tarybinės 
gose.

Deputatų tarpe — minis
trai,įmonių direktoriai, par
tiniai, tarybiniai ir visuo
meniniai veikėjai. Jie visi
— darbo liaudies sūnūs ir 
dukros, vakarykščiai eili
niai žmonės, pradėjusieji 
savo*kelią prie gamyklinių 
staklių arba valstiečių vien
kiemiuose.

Estijos TSR Ministrų Ta
rybos Pirmininkas Arnol
das Veimeris — kumečio 
sūnus. Savo gyvenimo kelią 
jis pradėjo juodadarbiu ma
lūne. Jaunas būdamas jis 
įsijungė į aktyvų revoliuci
nį darbą. 1923-metais jį su
ėmė, kaip komunistą, ir 
buržuazinis teismas pas
merkė jį kalėti iki gyvos 
galvos. A. Veimeris apie 15 
metų išsėdėjo /kalėjime. Po 
išlaisvinimo, 1940 metais, 
jis buvo pirmininku tos dū
mos, kuri priėmė istorinį 
nutarimą dėl Tarybų val
džios įkūrimo Estijoje.

Estijos TSR Ministrų 
Tarybos Pirmininko pava
duotojas yra Arnoldas Kre- 
sas — buvęs Talino fabriko 
“D v i g atel” 
darbininkas. Deputatas Iva
nas Lukas — kumečio sū
nus — tapo generolu. Buvęs 
odos fabriko darbininkas 
Artūras Vaha — dabar Es
tijos TSR valstybės kontro-

Talino ga- 
modeli-

garbei. Anglijos vyriausybė labai perse
kiojo juos už kankinimą žmonių, bet ta 
sekta tebėra ligšiol ir, pasitaikius pro
gai, nusmaugiate žmogų ir paaukoja savo 
deivei.

Pusiau pirmos traukinys atėjo į Bu- 
rampuro stotį, ir čia Paspartutas vos- 
ne-vos gavo pirkti porą šlepečių užmo
kėjęs beveik kaip už auksą; jos buvo 
išsiuvinėtos netikraisiais perlais. Apsia
vęs jas, prancūzas gėrėdamasis žiūrėjo 
į savo kojas. “Tikrai puikios, tikrai pui
kios!” džiaugėsi pats.’

Keleiviai skubindami, papusryčiavo ir 
išvažiavo vėl. Pavažiavus kokį laiką Tap- 
tės upės krantais, — upės, įplaukiančios 
į Kambajaus užtakį, netoli Surato, — 
traukinys atėjo į Asurguro stotį.

Ką gi dabar galvojo mūsų Paspartu
tas? Lig atvažiuojant į Bombėjų, jis ti
kėjo ir galėjo tikėti, kad toliau nebeva
žiuos. Bet dabar, lėkdamas per Indiją 
kaip paukštis, nebeturėjo jokio abejoji
mo, kad važiuoja aplink žemę.. Jo visas 
rimtumas ir noras ramybės kažkur din
go. Jis atsiminė savo jaunas dičnas. Jam 
iš tikrųjų parūpo pono kelionė ir laimė
jimas derybų, ir jis ėmė bijoti visokių 
kliūčių, kurios galėjo nuvėlinti grįžimą. 
Jam matėsi, kad jis kažko nesigailėtų, 
kad tik apvažiuotų aplink žemę per aš
tuoniasdešimt dienų. Žiūrinčiam iš ša
lies rodėsi, kad ne Fogas, bet Paspartu
tas derėjęsis.

— Kas gi būtų buvę, jei vakar tie in
dų kunigai būtų mane sučiupę ir paso
dinę! — galvojo jis. — Dėl tos priežas
ties galėjome susivėlinti! O susivėlink 
bent viena minute, jau viskas .pralaimė
ta! <•

Ir jis ėmė skaityti dienas ir valandas, 
kurios praėjo, keikti anglus, -kad stotyse 
ilgai stabdą traukinius, pykti ant paties 
Fogo, kad jis neprižadėjęs mašinistui do- . 
vanų už greitesnį važiavimą. Karštas 
berniokas, matyti; buvo pamiršęs, kad 
kas galima padaryti su garlaiviu, nega
lima su traukiniu, kurio atėjimo ir išė
jimo valandos turi būti visuomet vieno-' 
dos.

Vakarop traukinys įvažiavo į Sutpuro 
kalnus, skiriančius Kandeišą nuo Bun- 
delkundo teritorijos.

Kitą dieną, spalio 22, paklaustas. Kro- 
marčio, kuri valanda, Paspartutas pa
žiūrėjo į savo laikrodį ir atsakė, kad teb
esanti ryto trečia. Jo laikrodis, nustaty
tas tie GrinviČio dienovidiniu, kuris bu
vo į vakarus per septyniasdešimt septy
nis laipsnius, turėjo vėlintis ir tikrai vė
linosi keturiomis valandomis.

Seras Frensis pastebėjo, kad jo laik
rodis eina neteisingai, kaip jau buvo pir
ma tą pat pastebėjęs Fiksas. Jis jam 
paaiškino, kad laikrodį reikia statyti prie 
kiekvieno naujo dienovidinio,” ir kadan
gi jis važiavo vis į rytus, t. y. vis prie
šais saulės, — dienos ėjo trumpyn ketu
riomis minutėmis kas dienovidinis. To
dėl laikrodis turėjo būtinai vėlintis. Bet ‘ 
tie aiškinimai Paspartutui nieko nepa
dėjo, ir jis savo laikrodžio nesuko.

Ryto aštuntą valandą, pavažiavus pen
kiolika mylių nuo Rotalio stoties, trau
kinys sustojo vidury- miško aikštėje, kur 
šiurpsojo kelio žvejų trobelės. Konduk
torius išlipęs ėjo pro vagonus ir šaukė:

— Keleiviai turi čia išlipti.
' Fogas pažvelgė į Kromartį, kuris, 
matyti, labai stebėjosi nesuprasdamas, 
ko traukinys sustojo.

Paspartutas, ne mažiau nustebęs, iš
šoko iš vagono ir, tuojau sugrįžęs, sušu
ko:

— Toliau nebėra geležinkelio!
— Kaip nebėra? — klausė Kromartis.
— Toliau ’ traukinys nebegali eiti!
Brigados generolas tuojau išlipo iš va

gono. Fili jas Fogas išsekė paskui jį ne
siskubindamas. Abudu priėjo prie kon
duktoriaus.

—• Kur mes dabar esam ? ’— klausė ge
nerolas.

— Prie Kolbio kaimelio, — atsakė 
konduktorius. ' ’

— Mes čia turim išlipti? — paklausė 
Fogas/ •

— Taip. Geležinkelio toliau nebėra.
— Kaip 

baigtas?

(Tąsa)
J is buvo žmogus 

matęs ir būtų galėjęs 
apie indų gyvenimą, 
tvarką, jeigu Fogas būtų panorėjęs. Bet
tas džentlmenas nieko nenorėjo. Jis pur- 
psojo vagone ir skaitė, kiek jau išėjo va
landų nuo išvažiavimo iš Londono. Ke
liauti ligšiol taip vyko, jog kitas jo vie
toje būtų iš džiaugsmo tik rankas try- 
nęs.

Seras Frensis Kromartis negalėjo ne
pastebėti Fogo keistumo, nors jį matė 
tik prie kortų. Jis klausė savęs, ar to 
ledo žmogaus krūtinėj plaka širdis, ar 
Fogas nors kiek jaučia gamtos gražybes, 
ar jam suprantami bent truputį aukš
tesni žmogaus siekimai. Daug jis matė 
keistuolių savo gyvenime, bet tokio keis
to dar nebuvo matęs.

Fili jas .Fogas neslėpė nei savo kelio
nės tikslo, nei derybų. Brigados genero
las matė jo kelionėje vieną tik laiko gai- . 
šinimą.

Traukinys švilpdamas bėgo.
Retkarčiais Kromartis ir Fogas pasa

kydavo po žodelį.
Generolas, nuolat pradėdamas nu

trauktą kalbą, tarė:
— Prieš keletą metu tamsta čia bū

tum turėjęs, sustoti ir pralaimėti savo 
derybas.

— Kodėl taip? — paklausė Fogas.
— Geležinkelis teėjo lig to kalno, o to

liau reikėjo joti raitam į kitą kalno pusę 
lig Kandalo stoties, kur vėl prasideda 
geležinkelis.

— Tas susivėlinimas visai nebūtų pa
kenkęs mano kelionei, — atsakė Fogas. 
— Mano buvo numatytos visos kliūtys, 
galinčios atsitikti kelyje.

— Gerai sakai, — tarė Fogui briga
dos generolas: — tamsta .turėtum daug 
nemalonumo, jei vyresnybė kartais suži
notų apie atsitikimą su tamstos tarnu.

Paspartutas, susisukęs kojas kelionės 
apklotu, saldžiai miegojo ir sapnuoti ne
sapnavo, kad apie jį buvo kalbama.

— Anglijos vyriausybė aštriai baudžia 
už panašius dalykus, — sakė Kromartis. 
— Ji labai rūpinasi, kad indų tikybos 
papročiai būtų gerbiami, o kad tams
tos tarną būtų pagavę .. .

— Kad jį būtų pagavę, — atsakė Fo
gas savo kelionės draugui, — būtų nu
baudę ir paskui sugrąžinę į Europą. Aš 
nesuprantu, kokiuo būdu tarno byla ga
lėtų sutrukdyti pono darbą!

Ir tuo pasibaigė šneka. Nakčia trau
kinys pralėkė Gatų kalnus, įvažiavo į 
Nasiką, o kitą dieną, spalio 21, jis jau 
dulkėjo gana lygia Kandeišo teritorija. 
To krašto laukai buvo gerai dirbami. Šen 
ir ten galėjai niatyti miestelius, kuriuos 
puošė aukštais minaretais pagodos, kaip

• Europos miestelius puošia aukštais bokš-
• tais bažnyčios. Daugybė upių ir upelių 

plaudė tą derlingą šalį.
Atsibudęs, Paspartutas žiūrėjo pro 

langą ir nenorėjo tikėti, kad važiuotų 
per Indiją traukiniu. Jam rodėsi tikras 

• * sapnas. Bet tai buvo visai tiesa! Garve
žys, vedamas .anglo mašinisto, skriejo 
kaip paukštis. Dūmai virto iš kamino ir 
sklaistėsi po medvilnės, kavos ir pipirų 
plantacijas. Garas spiraliais kilo pro 
palmių medžius, tarp kurių matyti buvo 
rūmų griuvėsiai ir meldyklos, išpuoštos 
visomis indų architektūros gražybėmis. 
Kartais pasirodydavo dideli, akių neiš- 
matomi žemės plotai, tankūs krūmai, 
kur knibždėte knibždėjo daugybė viso
kių gyvačių, kur būriais lakstė tigrai, 
kuriuos gąsdino mašinos švilpimas; vie
tomis žaliavo miškai* kuriais jau buvo 
nutiesti keliai, bet juose tebebuvo dar 
dramblių, lydinčių nustebusiomis akimis 
bildantį ir kaukiantį traukinį.

Tą rytą; pravažiavę Maligaumo stotį, 
keleiviai gavo lėkti tomis vietomis, ku
rias deivės Kali pasekėjai taip dažnai 
laistydavo savo krauju.

Netolimais mirgavo Eloros miestas su 
savo puikiomis pagodomis ir garsusis 
Aurungabadas, x gaišiojo Aurung-Zebos 
buvusioji sostinė, dabar didžiausias at
skirtos nuo Nizamo karalystės provinci
jos miestas. Tai šiam krašte viešpatavo 
Feringeja, tugų vadas, smaugėjų kara
lius. Nepaisydami nei lyties, nei ūgio, 
smaugdavo jie žmonos mirties deivės.
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Tarybos
Augustas

- kapitalistų. Pa- 
advokatui Alek- 

Saarui priklausė

teatro sceną. Jos 
atsiskleidė tiktai 
santvarkos sąly-

Aukščiausio- 
Prezidiumo

yra Narvos 
darbininko sūnus. Jo tėvas, 
savanoriu išėjęs j Raudoną
ją Armiją, žuvo Pilietinio 
karo kovų metu. E. Pialis 
taip pat buvo Raudonosios 
Armijos savanoriu, paskui 
mokytojavo Estijos kaimuo
se.

Prieš tai, kai jis buvo 
išrinktas i respublikos Auk
ščiausiosios Tarybos Prezi
diumo Pirmininko postą, jis 
buvo Estijos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto 
sekretorium.
TALINAS, Estija. — Es

tijos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos sesijos dienomis at
gyja senieji Tompeos rūmai. 
Posėdžių salėje liaudies de
putatai, suvažiavę į Taliną 
iš visų respublikos kampų, 
užima savo vietas.

Prie Prezidiumo stalo — 
Aukščiausiosios 
pirmininkas
Kriundelis — senas bolševi
kas, buvęs darbininkas, ir 
du jo pavaduotojai — Bal
tijos Manufaktūros darbi
ninkė Fatinija Voolmiae 
ir buvęs Piarnu uosto kro
vikas, dabar respublikos 
liaudies rašytojas Augustas 
Jakobsonas.

Kas Estiją valdydavo 
pirmiau ?

Savo laiku šioje salėje po
sėdžiaudavo buržuazinės 
Estijos dūmą. Nors jos de
putatai ir vadino save liau
dies atstovais, bet iš tiesų 
jie niekad nereiškė liaudies 
interesų. Kas gi sėdėjo de
putatų suoluose? Turtuo
liai, eksploatatoriai, buržu
aziniai verteivos. Charakte
ringa paskutinės, liaudies 
1940 metų birželio % mėnesį 
išvaikytos, valstybinės dū
mos sudėtis. Šitoje dūmoje 
“liaudžiai atstovavo” — 11 
bankininkų, dvi dešimtys 
fabrikantų ir stambių na
mų savininkų, 36 buožės, 
keletas kulto tarnų.

Be jų dūmoje dar posė
džiavo advokatai ir profeso
riai, atstovavusieji buržua
zinei inteligentijai. Bet ir 
jie nedaug kuo skyrėsi nuo 
deputatų 
vyzdžiui, 
SandruiJ
apie 800 ha žemės. Aišku, 
kad tokia dūmą negalėjo 
reikšti liaudies interesų. Jos 
savininkai buvo stambiau
sieji Estijos* kapitalistai iir 
bankininkai, kaip Puhkas ir 
į (jį panašūs turtuoliai, fak
tiškai valdė Estiją. Jiems 
pareikalavus buvo atleidžia
mi ministrai, priimami jų 
pageidaujami į s t a tymai. 
Neveltui Estiją ^kadaise va
dino “Puhkonija.”

Bet puhkai taip pat tu
rėjo šeimininkus — užsie
nio kapitalistus — anglus, 
amerikiečius, v o k i e č ius, 
prancūzus. Jie tvarkė Esti
jos turtus, šeimininkavo 
krašte, kaip pas save na
muose, diktavo prezidentui, 
vyriausybei, valstybės dū
mai savo valią.

Dabar atėjo tikrieji 
liaudies atstovai

Dabar į Višgorodo rūmus 
atėjo tikri liaudies atstovai.

Aukščiausioji Taryba ~ 
aukščiausias v a 1 s t ybinės 
valdžios 
rinktas 
mėnesį, 
pu ta tų. 
putatu 
šiai išrinko didįjį visų ta
rybinių tautų vadą, mokyto- lės ministras, 
ją ir bičiulį — Josifą Stali- myklos “Binarinė” 
ną. Deputatų tarpe — išti- ninkas Eduardas Lindas iš-

organas Estijoj, iš- 
1947 metų vasario 
susideda iš 100 de- 
Savo pirmuoju de- 
estų tauta vienbal-

(“Variklis”

augo iki stambaus mašinų 
gamybos įmonės direkto
riaus.

Tokie yra visi Aukščiau
siosios Tarybos deputatai. 
Tarybinė santvarka, tarybi
nė demokratija pakėlė akty
viam politiniam gyvenimui 
visą darbo liaudį, padarė ją 
tikru savo valstybės šeimi
ninku.

Visa liaudis dalyvauja 
krašto valdyme

1948 metų vasario mėne- 
Estijoj įvyko rinkimai į

vietines darbo žmonių depu
tatų Tarybas — apskričių 
miestų, rajonų (Taline), 
valsčių, gyvenviečių ir kai
mų. ■ Išrinkti 14,565 depu
tatai — priešakiniai žmo
nės, išgarsėję savo darbu 
pramonės įmonėse, trans
porte, žemės ūkyje, tarybi 
nėse įstaigosė, visuomeninės 
veiklos srityje.

Paimkime pavyzdžiui Ta
lino miesto Tarybos sudėtį. 
Į ją išrinkti 336 deputatai. 
Jų tarpe — 163 miesto įmo
nių darbininkai, 4 valstie
čiai ir 169 tarnautojai — 
mokytojai, gydytojai, inži
nieriai ir technikai, parti
nių, tarybinių ir profsąjun
ginių organizacijų darbuo
tojai. • ‘ Deputatų tarpe — 
118 moterų; 116 žmonių 

■yra nepartiniai.
Talino miesto Tarybos de

putatų tarpe mes matome 
Joną Vaaraką — Kopli ma
šinų gamyklos šaltkalvį - 
stachanovininką, Zinaidą 
Moozę — Baltijos Manufak
tūros v lenkimo cecho ins
truktorę, Ellinor Vij-res — 
Talino 13-tos vidurinės mo
kyklos mokytoją, ETSR 
liaudies artistą Antsą Lau- 
terį, odos kombinato “Un
ion” darbininkę - stacha- 
novininkę Anni Nild. Depu
tatais taip pat išrinkti vals
tybinės filharmonijos dūdų 
orkestro dirigentas i Leopol
das Vigla, Taline politech
nikos instituto studentė Li- 
digo Pert, miesto poliklini-

PARDAVIMAI
KRAUTUVĖ

Užlaikau .krautuvę, kurioje gali
ma nusipirkti už prieinamą kainą 
antrų rankų visokių muzikų, laikro
džiu, 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)

6 ,

Kam Kentėti Pilvo Skausmus?
Royal Stomach Aid Mtdicinc yra stebėtina pagalba visokiem pilvo skausmam. 
Puikus palengvinimas pilvo aii.iausif.-ms- skauduliams, nervingiems pilvams, ai>ettto 
netekimui, vidurių ntvirŽKinimui, surūgusems pilvams, piemeniui. gesiniams skaus
mams ; r.cmigei paeinančiai nuo pilvo skausmų ; inkstų ir kepenų nesveikumams 
ir vidurių užkietėjimui. Tikrai aukščiausios rūšies vaistas, parduodamas su 
pinigų sugrąžinimo užtiki inimu, jei būsite nepatenkinti. Suteikite sau ir savo 
pilvui panaujintą gyvenimą. “Roj-al Stomach AldM yra pardavinėjamas tiesiog 
nuo gamintojo. Kaina $5.00 už butelį. Siųskite Money Orderį, čekį ar pinigus. 
Tįii yra geniausias vestas vsoje šalyje. Jūs būsite tūkstantį sykių dėkingi, 
k’iip ir kiti yra, atsiliepę j šį skelbimą.

ROYAL PRODUCTS CO., Inc.
42 Grand St., Dept. 14, Hartford, 6, Conn.

Paul Gustas Funeral Home
I 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 Niiekad nemiega.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.»

telefonuokite: ...
S.Horeroad 8-9330 t

Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite. i -

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

*
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Pittsburgh, Pa.
ĮVAIRIOS žinios

Kovo 6 d. atsibuvo mėnesi
nis susirinkimas LDS ,160-tos 
kuopos, savajame name? 1320 
Medley St. Dalyvavo visas 
komitetas. Nutarta laikyti su
sirinkimai viduryje savaitės, 
paprastą vakarą, tai yra an
troj savaitėje trečiadienio va
kare. Sekamas susirinkimas 
atsibus balandžio 13 d.

Mūsų vajininkai Jos. Šim
kus prirašė du naujus narius, 
o Marijona Vilionė — vieną. 

Reiškia, jau gauta 4 nauju 
nariai.

Buvo pakeltas klausimas 
apie Tiesos išleidimo lėšas. 
Kuopoj nariai platokai padis- 
kusavo apie tai, kad po 25 
centus nuo nario sumokėti, 
bet klausimo sprendimas pa
liktas kitam susirinkimui.

★ ★ ★
Kovo 11 d. pasimirė Jonas j 

Bartkus, apie 79 metų am- I 
žiaus. Buvo pavienys . Visą ■ 
savo gyvenimą dirbo anglies 
kasyklose. Buvo prasigyve
nęs, turėjo Pittsburgh e du 
namelius, kur ir patsai gyve
no. Per pastaruosius laikus j

guodėsi, kad turi šaltį.
Kovo 14 d. atsikėlė anksti, 

apie 7 valandą ryto ir jau 
sunkiai sirgo. Paprašė d. 
Kačiusį, kuris ten gyveno, ei
ti ir telefonu pašaukti gydy
toją. Tas senukas nuėjo į už
eigą pas Andrių Sadauską ir 
telefonu šaukė net keturis 
gydytojus, bet negalėjo gauti 
nei vieno. Grįžęs rado Joną 
jau mirusį.

Velionis iš Lietuvos paėjo 
Kauno rėdybos, Keturių kai
mo. Atvažiavo į Ameriką 
1891 metais. Iš giminių turė
jo sesers dukterį Sadauskie
nę, kurios sūnus ir rūpinosi 
palaidojimu. Laidotuvių par
eigas atliko lietuvis graborius 
Venca. Velionis palaidotas į 
Šv. Kazimiero lietuvių bažny
tinius kapus. Į kapus palydė
jo apie 18 automobilių. Nuo 
kapų palydovai grįžo į L. Sū
nų Kliuba, kur buvo suteikta 
pietai.

Velionis buvo tikintis žmo
gus, bet geros širdies. Pas 
manęs į šapą ateidavo kiek
vieną dieną. * Pasipažinome 
apie 45 metus laiko. Lai bū
na lengva žemelė ilsėtis !

D. P. Lekavičius.

i

United Mine Workers prezidentas John L. Lewis (kai
rėje) pasitinka i Washingtona atvykusį Švedijos Darbo

Unijų Federacijos pirmininką Axel Strand. Jisai A- 
merikon Įleistas atlankyti industrinius centrus.

Los Angeles, Cal. Tuckahoe, N. Y.

SANDĖLIS KNYGŲ
Detroit, Mich.

Lawrence, Mass.

Aukso Altoriukns, maldų knyga.
('e)uloido apdarais. Tilžės spaudimo 

Vainikėlis—jaunuomenės knyga
Didysis Hamyhts šaltinis. Knyga 

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

Visų melų gyv. Šventųjų, apdaryta 
Biblija, visas šv. rastas; apdaryta ........
Evangelijų knyga (per metus), apd. 
Francijos l.ourries, knyga apie 500 pusi.

j PRELEKCIJĄ SVEIKATOS
V’5! KLAUSIME

Apdraudos organizacijų da- 
i viniai rodo, kad širdies liga ii 

3.5o vėžiu kuodaugiausiai atsitin
ka mirimų.

su paveikslais, tvirtai apdaryta 3.75
I.alio didysis žodvnas, apdarytas 15.00
Lietuviškai-Angelskas žodynas .............  3.25
Lengvas būdas išmokt angliškai ............ 35c.
Naujausia didelė samių knyga 1.75
Laimė ir Planetų nuspėjimai ................ 35c.
Sidabrinis Grabelis, eraži apysaka 25c.
Savizrolas, didis šlukorius .......................... 50c.
Velnias ir Kapitonas, įdomūs skaitymai,

3 lomai knyga. too pusi. 1.50
Lietuviška Gaspadinė. su 150 naudingų

receptu ................   .... 1.25
Gudrus l’icmcnt.kas. graži apysaka 30c.
Raginis, gražios apysakos .......................... 35c.
Pranašavimai apie Svieto Pabaigą 1.25
Kaip Tan'i .bingt. Vaisi. Piliečiu .... 25c.
Gražiausių Dainį Kinkinys, knyga .... 75c. 
Gyvenimas, mirimas ir laidotuvės

girtuoklio, 15 paveikslų . ... 30c.
Nebijok inii Ii. nes nuo mirties .

nepabėgsi, 20 paveikslų ........ .... 60c. i
Pekla, kam ji reikalinga ir kokius

žmones ten kankina. Su paveikslais 35c. 
I’raloto Olšausko darbai. Su paveikslais 25c. 
Karvės nauda ir siiriu padarymas 25c. 
Istorija, senti ii nauja su paveikslais 25c. 
Sveikata—ligoniams, aprašo apie 350

skirtingų vr.isti-.ku augmenų 25c.
Apie t rliką, didelį razbaininką .. 35c. 
Žemaitės vaizdeliai ir apie Čigonus 25c. 
Duktė aknienoriniis; ęiaži apysaka ..... 25c.
Karalaitis ir Žmogus—atsitikimas 35c.
Stebuklas—Kūčių Nakčia; dzūko pasaka 25c. 
Du broliai ii majoro duktė 25c.
Raganiška lazdelė, juokingi skaitymai 25c. 
Paslaptys Talmudo Žydų; du mokiniai 25c. 
Apie Kooerią Velnią ir gražią blandą 35c. 
Amžino Žydo kelione per svietą ........ 25c.
Onutės ’aiinė ir balta vergija ............. 40c.

Žolės Arbatos Formoje
Nuo nervų, išgąsčio, bernigfs, galvoje 

ir ausyse ūžimo .......... 85c.
Nuo dusulio, asthmos;, palengvina

atkosėti, varo laukan 'dulkes 60c. .
Vyriškumo pataisymui; ši arbata gera

vyrams ir muteiinjs .................   1.25
Suvalnijimui kietų vidurių .................... 60c.
Nuo cukrinės ligos (diabetes) ............. 85c.
Plaukų tonikas, valo pleiskanas, 

nušašėjimas, stabdo niežulį ir 
apsaugoja nuo piažilimo . . ........ 60c.

Nebūk nutukęs, eik kūtiyn ...................... 85c.
Nuo visokių rheumatiškų sausgėlų ........ 60c.
Nuo užsi:;enė jusio kataro, bronkaitis,

hey fever arba Rose Catarrh 1.25
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo ........ 60c.
Nuo geltligės ir tulžies ligų ........  75c.
Nuo odos išbėrimų, puėkų ir lt............. 75c.
Sunkių mėnesinių teguliav imas ............. 75c.
Nuo širdies ir vandeninės ligos ............. 60c.
Palangos Trajanka, šaknys arielkai 75c. 
Nuo Kosulio, Kokliušo, peršalimo .......  60c.
Nuo surūgusio pilvo (heart burn) 85c.
Nuo aukšto kraujo spaudimo ............... 1.00
Kraujo valytojas; ši arbata valo kraują

nuo visokių nešvarumų, o kad kraujas 
būna švarus, tuomet galite apsisaugoti 
nuo daugelio ligų ....................................  60c.

Gražiausių Ramunėlių—svaras ................. 1.75
Liepos Žiedų—svaras ................................... 2.25
Trukžolių šaknų — svaras .............  2.50
Pclūno Metelių — svaras .............  75c.
Apvynių — svaras ........................................ 1.75
Valerijonų šaknų—svaras ........................... 2.50

M. ŽUKAITIS
334 Dean Street, North, 

Spencerport, N. Y.

Kad užbėgt už akiu lokiam 
nepageidaujamam padėjimui, 
Progresyviu Moterų Pažan
gos Klubas rengia prelekciją. 
Prelegentu bus Dr. M. Pale- 
vičius, vietinis lietuviu gydy
tojas. Prelekciją atsibus ko
vo 27 -dieną ,5 vai. po pietų, 
arba pavakarėje, Draugijų 
Svetainėj, 4097 Porter St.

Kadangi daugelis nedėldie- 
niais valgo savo pietus gana 
vėlai, tai visos gaspadinės bus 
savo ruošą užbaigusios ir vy
rai savo pypkes išrūkę. Vi
sos ir visi galės turėti progą 
būti laiku, kad nuodugniai 
patirti apie taip svarbius 
sveikatos klausimus.

★
Moterys Rengia Vakarienę
Sekmadienio vakare, 3 die

ną balandžio taipogi Draugijų 
Svetainėj mūsų darbščiosios 
moterėlės turės surengusios 
šaunią vakarienę. Kaip teko 
nugirsti, tai pusė pelno bus 
delei komiteto apgynimui 
svetuirgimių, kurio užduotis 
irgi vedimas kovos prieš de
portacijas. Rep.

Binghamton, N. Y.
Kovo 20 d. Glenwood kapi

nėse tapo palaidota Marcelė 
Bergerienė, 53 metų amžiaus 
moteris. Paliko liūdintį vyrą 
Steponą Bergerį ir daug gi
minių. Ji buvo SLA 50 kuo
pos narė. Jos šermenis puo
šė gražios gėlės, o palydovų 
buvo gana didelis būrys. Bed- 
narskio šermeninėj ir prie ka
po S. Jasilionis pasakė trum
pas kalbas.

Binghamtonietis.

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

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

Į

1113 Mt, Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Tuojau po karo vienas mū
sų draugijų narys ir pirmei
vis žmogus gavo laišką iš 
Lietuvos nuo savo sesers, ku
riame ji nusiskundė, kad da
bartinė Lietuvos valdžia ją 
nuskriaudė atimdama iš jos 
žemę ir abelnai apsunkinda
ma jos gyvenimą.

Dažnai tas draugas pasikal
bėjimuose išmetinėdavo, kad 
Juozas (suprask, Stalinas) 
nuskriaudė jo seserį. '

Dabar, porai metų praėjus, 
jis sužinojo per tą pačią se
serį, kad tas laiškas buvo su- 
k ląstų otas ir ji visai taip ne
rašo. Ji yra visu kuom pasi
tenkinusi ir gerai gyvena. Jos 
pirmutinis laiškas, rašytas 
broliui, buvo paimtas fašistų 
ir perrašytas savotiškai taip, 
kaip jie norėtų, kad visi Lie
tuvos žmonės rašytų.

Nekurie draugai, gal ir nie
ko blogo nemanydami, kal
ba ne vietoj. tas kenkia 
mūsų judėjimui x ir žemina 
draugų moralę. Turėtume sau
gotis tokių kalbų, kurios ken
kia mums patiems.

Viena pasiturinti ypata gi
riasi, kad kunigas prižadėjo 
komuniją be išpažinties duoti. 
Toji ypata tikinti, bet nenori 
ar tingi eiti išpažinties, tai 
kunigėlis sakęs, kad gali eiti 
prie komunijos be išpažinties, 
bile tik įneš gerai ant apic- 
ros.

★
Per pereitas dvi savaites 

mes čia skaitydami mūsų 
miesto kapitalistinę spaudą 
tai tik ir laukėm, kada pa
matysime didelį antgalvį, kad 
V. Molotovas, buvęs Sovietų 
Sąjungos užsienio ministras, 
jau nužudytas. Ir kokių dur
nysčių jie prirašė ir pripa
sakojo per radiją.

Tik po savaitės ar daugiau 
laiko pradėjo atslūgti ir pri
pažinti, kad Molotovas nebus 
likviduotas.

★
Balandžio (April) 3 d. bus 

LLD 145 k p. pietūs-“Steak 
Dinner” International Insti
tute 1:3() vai. Visi būkite ir 
kitiems pasakykite.

Gegužės 8 d. LDS 205 kp. 
(mixmasters) rengia, gražų 
pavasarinį parengimą North 
Star svetainėj. Iškalno žinom, 
kad bus puikus, nes vadovau
ja Al. Casper.

Kiek laiko atgal teko da
linti lapelius prie North Ame
rican orlaivių dirbtuvės. La
pelis ragino uniją daryti spau
dimą -atšaukti’ Taft-IIartley 
įstatymą. šioje dirbtuvėje 
dirba visi unijistai. Reikia 
stebėtis, kiek mažai jie rūpi
nasi šiuo klausimu. Tik kų- 
kia gal trečia dalis ima' la
pelius, ir tai daugelis pasižiū
rėję numeta. Kiti visai neima 
nei į rankas.

žinonia, tam yra priežastis. 
Jie yra išgąsdinti,, nes kada 
tik kompanija per savo šni
pus sužino, kuris pradeda 
kuom nors rūpintis, kad at- 
mu.šus reakcininku atakas / v

čionai pirm 1911 metų bū
davo miestelio valdyba išren
kama iš demokratų ir republi- 
konų . Paskutinį sykį, tai jau 
bus 40 metų, buvo išrinktas 
kontraktorius demokratas. Jis 
buvo pradėjęs didelį darbą, 
bet kas atsitiko, tai neatsi
menu. Rodosi, pritrūko pini
gų, tada jis paėmė $170,000 
iš taksų, kad “pabaigti dar
bą’.”

Jo gi raštininkė viską žino
jo, kuri mylėjo tūlą našlį ad
vokatą. Ji tą atidengė tam 
advokatui, kada jis vedė raš
tininkę. Pagal knygas buvo 
suimtas tas kontraktorius — 
miestelio viršininkas. Atras
ta, kad jo turtas siekė $75,- 
000. Miestelis dalį turto pa
ėmė, namą paliko to viršinin
ko žmonai, o buvęs- miestelio 
viršininkas''gavo į Sing Sing 
kalėjimą 5 metus ir 5 mėne
sius.

Po to į miestelio viršinin
ko vietą tapo išrinktas advo
katas republikonas ir per 38 
metus nei vienas iš Demo
kratų Partijos nebuvo čia iš
rinktas į valdžią.

Šiemet, kovo 2 d. buvo 
miestelio valdybos rinkimai ir 
išrinktas M. A. Gibbons — 
demokratas miestelio majoru, 
o kiti visi valdybos nariai yra 
republikonai.

M. A. Gibbons policininku 
ir seržantu ištarnavo 26 me
tus, yra baigęs Curtis High 
School. Jis kalba ne vien an
glų kalboj, bet ispanų, vokie
čių ir žydų. Tenka pastebė
ti, kad laike balsavimų pen
kios balsavimo mašinos suge
do, daugelis piliečių nelaukė 
kol jas pataisė ir nuėjo na
mo. Sakoma, kad tai repu
blikonai buvo’tyčia mašinas 
sugadinę, mat jie- buvo val
džioj. Na, išrinktas demokra
tas, pamatysime ar jis dirbs 
demokratijos naudai .

★
A. Sakavičio žmona, po tė

vais Blažiavičiūtė ' mirė kovo 
16 dieną. Jie šiame miestely
je išgyveno apie 50 metų, tai 
seniausi lietuvių gyventojai. 
Velionė iš Lietuvos paėjo iš 
Panemunės. Į šią šalį atvy
ko 1904 metais. Palaidota 
19 d. kovo.

Paliko nuliūdime savo vy
rą, sūnų, keturias dukteris, 
žentus, taip pat išaugino po
dukrą Marcinonienę, > kuri 
New Yorke užlaiko užeigą ir 
posūnį Adomą, kuris yra 
vaistininkas ir 'gyvena St. 
Louis Mo. Jis į šermenis at- 
skrido lėktuvu. ■

Šermenyse daug žmonių 
dalyvavo ir į kapus palydėjo. 
Po to buvo palydovams su
teikta pietai. A. Sakavičius 
su savo šeima taria ačiū- vi
siems ir visoms atsilankiu
siems į šermenis!

Ig. Karlopąs-

prieš darbininkus, tai tą tuo
jau atleidžia iš darbo. Bijo
dami netekti darbo, ypatingai 
dabartiniu brangumo laiku1, 
žinoma, saugojusi žmonės, 
kad nenustojus ir to mažmo
žio, ką dabar turi. <

Senas Losangclietis,

Iš LLD 125 Kp. Susirinkimo
Kuopos susirinkimas buvo 

neskaitlingas, bet gerai svar
bius reikalus aptarė. Apta
riant dienraščio Laisvės 30-ms 
metų sukaktuvių bankieto 
reikalus ir Maple Parko hti- 
darymą, kas įvyks 3 d. balan
džio išrinkta gaspadinės. Gas
padinės bus: A. šiupetrienė, 
M. Milvidienė, R.^ čiuladienė, 
E. Sukackienė ir M. Dvarec- 
kienė. Visos gabios ir gerai 
moka valgius paruošti. Thigi, 
bankietas bus geras, skaniai 
pavalgysite ir išsigersite. Pra
džia 2 vai. dieną. Nesivėlin- 
kite!

Bruno Blazonis tapo už- 
k muštas automobiliaus ant •Vie
tos. Jis važiavo su savo 
drauge ir buvo pasiėmę mer
giną. Merginą išleidęs iš au
tomobiliaus stovėjo ir jai 
atsisveikindamas pamojavo. 
Tuo kartu kitas automobilius 
atlėkė netekęs kontrolės ir 
smogė. Mašina tris kartus ap
sivertė. Jaunuolis užmuštas 
ant vjętos.

Labai gaila! Pereitais me
tais J. Blazonis neteko savo 
moters, o šiemet sūnaus. Di
delė jam užuojauta! O jau
nuoliui lai būna 'amžinas po
ilsis !

Nors/jau gerokai laiko pra
ėjo nuo taip vadinamo “Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimo,” bet kelis žodžius pa
rašysiu. Teko būti į du iš tų 
minėjimų.

Vienas iš tų “patriotų” šau
kė: “Duokite, duokite pinigų 
Lietuvos atpirkimui.” Klau
sant jo atrodė, kad Lietuva 
išstatyta pardavimui. Bet ži
nome, kad taip‘nėra. Lietu
voj žmonės kuria naują ir 
laimingą gyvenimą ir tokius 
kupčius mokėtų taip pavai
šinti, kaip Hitlerį., kad pavai
šino.

Kitas rėkė: “Ateis, ateis 
laikai ir suskambės Smetonos 
varpai.” Jis rėkė, kad, Lietu
voj vietoj darbo žmonių žen
klo — kūjo ir pjautuvo, tai 
vėl plevėsuos Smetonos vė
liava. Keisti tie sutvėrimai. 
Matyti, kad jie nieko iš gy
venimo neišmoko. “Sulauks” 
jie Smetonos režimo, taip, 
kaip Rusijoj caristai “sulau
kė” carą batiušką grįžtant 
ant sosto!

Jaunuolis 15 metų bevar
todamas , šautuvą pasišovė. 
Nuvestas į ligoninę. Dakta
rai apžiūrėjo ir surado, kad 
jis pasveiks. Iš to turėtų tin
kamą išvadą padaryti kiti tė
vai, kad neleisti jaunuoliams 
“bovintis” su ginklais.

Suvalkų Susiedas.

Massachusetts Valstija
Amberlando Radio Programa 
WKOX, 1190 kilocycles,
Sekmadienio rytais, 9 vai.

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

B. F. Kubilius,
P. O. Box 23,
Sof Boston 21, Mass.
Tel. South Boston 2458.

Newark, N. J.
Newark© ir apylinkės 
Lietuvių Žiniai

Kadangi šiandien yra svar
biausiu ir degančiu reikalu 
gynimas civilių laisvių, tai 
mūsų organizacijos savo pa
rengimus turėtų panaudoti 
tam taip svarbiam reikalui.

Tokis parengimas viršminė- 
tam tikslui įvyks balandžio 
(April) 9 d., rusų svetainėj, 
53 Broome St., Newark, N. J.

šis parengimas bus nepa
prastas dar ir tuo, kad bus 
rodomos gražios sovietinės 
filmos, kur parodoma 16 so
vietinių respublikų sportinin
kų išsilavinimai ir gabumai, 
tame tarpe ir lietuvių sporti
ninkų grupės. Taigi, matysi
me ir Lietuvos sūnų ir dukrų 
talentus ir gabumus. Prie
dams bus ir kitos vėlesnės bei 
trumpesnės gražios filmos.

Viršminėtas filmas rodys su 
labai gera mašina drg. Ch. 
Cermak (latvis), kuris ir da
vė mūsų LLD 136 kuppai su
manymą. Mes, manydami, kad 
šis reikalas yra labai svarbus 
ir skubus, nutarėme prisidėti 
ir išrinkom komisiją, į kurią 
įėjo V. Žilinskas ir F. Shim- 
kus. •

Taigi, mes prašome newar- 
ko ir apylinkės lietuvių tą die
ną nieko nerengti, o būti virš- 
minėtą dieną šiame taip svar
biame parengime. Įžanga bus 
tik 65 centai. Komisija.
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PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

LDP Klubas rengia pasilinksmini
mo vakarą, kovo 26 d., 7 v. v., 408 
Court St. Kviečia vietinius ir iš 
apylinkės lietuvius dalyvauti šiame 
parengime. Turėsime užkandžių ir 
gėrimų.

Mes, RengflTio Komisija, užtikri
name, kad visi turėsite good time. 
— Kom.

MONTELLO, MASS.
Prakalbos su dainų programa. 

Sekmadieni, 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 
Liuosybės Choras, vadovybėje E. 
Sugar. Įžanga veltui.

Draugiškas pasikalbėjimas įvyks 
kovo 26 d., 7 vai. vak. — Kviečia 
LLD 6 kp. , (69-70)

BALTIMORE, MD.
Ukrainų kalbanti filmą “Cossacks 

Beyond the Danube’’ ir dvi parink
tos filmos bus rodomos kovo 27 d.. 
American salėje, 1714' E. Lombard 
St., 2 vai. dieną. Įžanga 60c., iškai
tant taksas. Rengia Ukrainų ir Ru
sų IWO skyriai. Išgirsite gražių 
dainų ir muzikos.’ Komitetas kvie
čia visus dalyvauti. — S. Raymond.

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 turėsimo ir užkandžių. Visos 
draugės dalyvaukite, atsiveskite ir 
naujų narių. — Sekr. (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)

MATTHEW L 
BUTUS 

(BUYAUSKAS) . 

P 
Laidotuvių Direktorius 

□ □ □
426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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SPAUSTUVĖ
GALI JUMS PATARNAUTI

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

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

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

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

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:

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

-V- a?a ^Fa au^ aS^ »Ta aX^ ’ * *•* K <
9Jį <Ji1 "X“ ’Ji ^a

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVcrgreen 7-6288

F. W. Shalins /
(SHALINSKAS) ' 5

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y. f
Suteikiam garbingas laidotuves ;

S150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. ;'
Tel. Virginia 7-4499

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)*. ?enkt(. Kovo 25, 1949
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NewWko^i^rZInloi
Amerikos Darbo Par 
tija Ragina Uždėti 
Rendoms Lubas

Kongresui panaikinant visa- 
♦ šališkąjį rendų kontrolės įsta

tymą, New Yorko valstijos 12- 
kai apskričių ir dalims kitų 

- dviejų apskričių būtinai ir 
tuojau reikia valstijine skale 
įstatymo palaikyti rendoms 
lubas sako Amerikos Darbo 

9

Partija. Kitaip gresia evik- 
cijos ir kančios milionams 
darbo žmonių.

Gražiai Pavyko Apšvietos Moterys Reikalauja
Pokilis Vaikams Vietos 

Žaisti ir Atostogų

Ar Nori Taikos? ■ 
Nori už Ją Padirbėti?

Jie Dainuos ir (iros • 
Paukščiams ir Mums

Pereita sekmadieni, Lietuviu 
Auditorijoj, Richmond Hill, 
puikiai pavyko*LMS 3 apskri
ties ruošta paskaita. Publi
kos suėjo gal daugiau, negu 
bent kada į paskaitas. Dr. A. 
Petriką referavo apie Lietuvos 
liaudies poetą kun. A. Straz
dą - Strazdelį. Petrikos re
feratas buvo puikiai paruoštas 
ir skaitytas.

. Referatą paįvairino mūsų
Reikalingomis skubiai tokio mylimos solistes—Amelia Jes- 

kevičiūtė (Young) ir Suzanna 
tinka- 
kom- 

Bronė 
Frank

(lauskienė An-
V. Bunk us,

Grabauskas, A.
A.

la dūlei; aciu 
lanko apšvie.- 
juos tinkamai 

Taip pat širdinga

Mo-

įstatymo yra tos apskritys, 
kuriose, didžiumoje, namus 
valdo bankai ir apdraudų fir- j 
mos. Jos be pasigailėjimo ir ' 
be gėdos užkels rendas da
bartinėje stokoje namų, kuo
met žmonės neturi pasirinki
mo. Mažųjų miestelių gyven
tojams, kur daugelis darbi
ninkų gyvena nuosavuose ma- 

pavo-žuose namukuose, tas 
jus yra kiek mažesnis.

Atlankius Draugą 
Kraujai;

ga-Draugas dar negreitai 
lės dalyvauti su mumis, 
bai skaudžiai jo kojos sutrin
tos, taip pat ir visas apdaužy
tas. Tad ir dirbti taipgi negalės 
apie porą mėnesių. Buvo la
bai linksmas, kad aplankiau. 
Sako — sužinau kas pasauly
je dedasi 
Laisvu tę.

Linkiu

Kazokytė. Pianu joms 
mai akompanavo mūsų 
pozitoriai - muzikai — 
Šalinaitū-Sukaskienė ir 
Balwood - Balevičius.

žiūrėtojai - klausytojai taip 
pat gražiai atsirekomendavo 
prisidėdami prie tokių kul
tūrinių vakarų ruošimo, sude
dami apie $30. Po $1 auka
vo: K. Ruokis, J, Valentis, Dr. 
A. Petriką, Cedronai, Tame- 
liai, D. Veličkiene, A. Bepirš
tis, S. Večkys, J. Valaitis, A; 
Glaubičius, K. Dzevečka, Lie- 
pionū, Ii. Mitkus, P. Jankaus
kas, Patašius, Babarskienė. 
S. Brusokas, V. Bovinas, A. 
Dagis.

Po 50 c.: S. Tamsonienė, A.

tiktai pasiskaitęs

greit* pasveikti.
S. Petkienė.

Atvyko Lenkijos 
Delegacija

La

konferencijų. taikai

Kovo 23-čios popietį į 
Guardia stotį-lėktuvu pribuvo 
Lenkijos mokslininkų ir kul
tūrininkų delegacija į tarp
tautinę
palaikyti. Lenkų delegacijo
je radosi:

Profesorius O s s o w s k i s , 
mokslininkas;

Leonas Kruczkowskis, nove- 
listas;

Pavel Hoffmanns žurnalis- 
tas.

Atvykusius pasitiko dakta
ras Katz-Suchy, Lenkijos de
legatas Jungtinėms Tautoms. 

t \

.Varde visos delegacijos pro
fesorius Ossovvsky pareiškė:

Atvykome čionai svečiais 
Amerikos intelektualų konfe
rencijos. širdingiausiai svei
kiname amerikiečius taikos 
draugus. Turime viltį, kad 
konferencija sumažins pasau
lyje tą spaudimą, kuris neša 
pavojų žmonijos kultūrai.

įvyks

Šią protekciją pa
žinomą muzikos 
kompozitorė Bro-

Jos protekcija' 
ir muzikališka,

Darbo ir Revoliuci-

Brooklynietis Amerikos 
terų Kongreso skyrius šaukia 
konferenciją ši šeštadienį, ko
vo 26-tą, tikslu susimobilizuo- 
ti išgavimui vaikams atostogų 
vidurvasariu ir išreikalauti 
visose susiedijose prižiūrimas 
žaismavietes.

'Konferencijos šaukėjų pir
mininke yra Mrs. Ada B. 
Jackson, plačiai žinomoji vi
suomenininke. Rėmėjuose, be 
kitų, yra New Yorko 
Tarybos narys Stanley 
senatorius Fred M ori t 
d v as i šk i ų, M o k y to j ų
Lokalas 555-tas.

() gal paliksi 'karo ruošė- j 
jams' už jus atidirbti? Tas j 
klausimas dabar stovi , prieš I 
kiekvieną iš mūsų, tad kiek
vienas iš mūsų jį sąžiningai 
atsakykime.

Tiems, kurie norimo taikos, 
labai svarbi yra šių metų Ge
gužės Pirmdji, kurios vyriau
siu obalsiu yra taika. O kad 
gegužinė ištikro taptų galingu 
taikos Įrankiu, kas nors turės 
įdėti begales darbo sumobili
zuoti daugtūkstantines minias 
taikos mylėtojų rharšuoti pa
rade.

Ar 
jūs ir
ti nors dalelytę/to darbo? Gi 
jis prasideda šį šeštadienį, 
kovo 26-tą, Manhattan Cen
ter, 34th St. ir 8th Avenue, 
New Yorke, gegužinei pasi
ruošti įvyksiančioje viso mies
to organizacijų konferencijo-

Dele-

Kovo 27-tos popietį, Liber
ty Auditorijoje, girdėsime:

Amelijos Jeskevičiūtės- 
d ram ati šk ąsi as solo
Jai akompanuos Ba-

Baleviciaus-Balwood.
ir pianisto

Young
dainas.
levičius.

Prano
kompozitoriaus 
meistrišką piano muziką.

Anelės Ventienės su Elena
Feiferiene malonius duetus, 
akompanuojant . dailininkui 
Robertui Feiferiui.

Kazakevičiūtės

druškevičius, 
Kukonis. P, 
Burba, H.- 
Bimba.

Rengėjai 
visiems, kurie 
tos po k ij ius ir 
paremia,
padėka mūsų mėsininkams.
Įdomi ir Svarbi 
Sekanti Prelekcija

Sekanti prelekcija
balandžio 3 d., taip pat 3 vai. 
po pietų, 
teiks gerai 
mokytoja -
nū šalinaitė 
bus istorinė 
temoj 
nių Dainų Išsivystymas Anglų
ir Amerikonų Lyrinėje Poezi
joje.”

Brones šalinaitės prelekci- 
joje dalyvaus ir solistė S. Ka
zokytė. Prelekcija bus iliuš- 
truota dainomis, pianu ir de
klamacijomis.

Pasižymėkite 
čios popietį šiai 
pasakykite apie 
žįstamiems. 

LMS 3
Apšvietos Komisija.

yra priežastis, dėl ko 
aš neturėtume nudirb-

balandžio 3- 
prelekcijai ii 
tai sa'vo pa

Apskrities

Atskrido Tarybų Delegacija;
Šostakovičius Bus Gardene

La-

Tarybų Sąjungos delegacija 
į Tarptautinę Kultūros ir 
Mokslo Atstovų Konferenciją 
Taikai Palaikyti jau atskrido 
p r aėj u sį tre č i a d i e nį.

Išsėdusią iš lėktuvo 
Guardia stotyje, tarybinę
legaciją apspito reporteriai i)' 
fotografai. Stotyje juos pa
sitiko konferencijos šaukėjų 
atstovai Aaron Copland, kom
pozitorius, ir Norman Mailer,- 
autorius geriausia parsiduo
dančios knygos The Naked 
and the Dead.

! 14th St., New Yorke.
Mitingas, tikimasi, bus vie

nas iš didžiausių ir įspūdin
giausių demonstracijų už tai
ką. Taikos šalininkės orga
nizacijos užsisako tikietus 
pluoštais ,nes nariai įsvarbi- 
na šią mokslininkų , kultūri
ninkų veiklą ir domisi pasau
liniais mokslo ir mono talen
tais, kurie dalyvaus mitingo 
programoje.

MIRĖ

Miesto 
Isaacs, 
grupė 

Unijos

visuomenę
Kongresas

kriminalybę

Atsišaukime į 
Amerikos Moterų 
sako:

“Kova prieš
yra pagirtina, bet planuotas 
pasilinksminimas vaikams yra 
geriau! 400,000 brooklynie-
čių vaikų lanko mokyklas. 
Mokslo metu didelę dalį die
nos jie būna saugūs mokyklo
se. Bet liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais ta armija vaikų -iš
leidžiami i gatves palaidi. 
“Kur žaisti?” yra problema 
kas dieną per ištisus metus. 
Vidurvasariu ji darosi dar di
desnė.”

tik
pa- 
lai- 
už-

Kongresas nurodo, kad 
mažytis nuošimtis vaikų iš 
siturinčiųjų sluoksnių turi 
mes vidurvasarį pabūti
miestyje. Didžiuma pasilie
ka dulkėtose^ karštose gatvė
se, daugelyje vietų net be pri
einamos jiems žaismavietės, 
nes tūlų mokyklų žaismavie
tės vasarą Uždaromos. Ir at
darosios neprižiūrimos. Tuo
mi vaikai stumiami tamsos 
gaujų globon. Dėl to—

Kongresas pasiūlė
programą, kurią skaito 
žiausia (minimum) :

1—kožna žaismaviete 
būti atidaryta ir prižiūrėta.

2 — apsaugoti gatves ir 
skerskelius prie vaikų žaisma- 
viečių.

3— įsteigti paaugliams cen
trus visose susiedijose.

4— teikti priežiūrą visoms 
žaismavietėms ir žaismavie- 
tėms atitvertoms gatvėms su-

sekamą 
m a-

turi

šie 
savo 

įžymimai: 
filmų 

na-

Delegacijoje randasi 
pasauliniai paskilbę 
veiksmų * srityse

Mikolas E. čiavrelis, ’
direktorius, aktorius ir 
rys šalies aukščiausioje tary
boje ;

Aleksandras A. Fadejevas, 
novelistas ir filmoms scenari- 
j ų rašytojas;

Sergejus A. Gerasimovas, 
filmų direktorius;

Aleksandras I. Oparinas, 
mokslininkas, veiki a n t y s i s 
Tarybų Sąjungos Mokslų’ A- 
kademijos sekretorius;

Dmitri šostakovičius, 
pozitorius,

Petras A. Pavlenko, 
rius scenarijaus filmai 
Aleksandrą Nevskį.

J, D. Rujanskis, perk ai be
toj as. x

šostakovičius ir tūli delega
tai iš kitų šalių delegacijų 
kalbės konferencijos užbaig
tu vių įspūdingame masiniame 
mitinge šio
karą, kovo 27-tą 
Madison Square 
50th St. ir 8th 
Yorke.

kom-

auto- 
apie

vasarį, Philadelphijon. 
ko ji<f mus palieka, gal 
sakys jie patys, 
tiktai

Dėl 
pasi- 

Mums tenka 
susirinkti palinkėti

jiems laimės kelyje ir su jais 
sykiu pabuvoti valandžiukę.

Tam tikslui • ir rengiamas 
tas gražus popietis šį sekma
dieni, 27-tą. Įžanga nemo
kama, 
tori jos 
lantic

27-tą.
Visi kviečiami.
antrašas: 110-06 At-

Ave., Richmond Hill,

Audi-

jo, 1 iki 5 po pietų, 
gato registracija $1.

Jeigu jūsų organizacija dc- 
valdybos 

už organi- 
konferenci- 

Del.

tegatų neišrinko, 
neša atsakomybę 
zacijos dalyvumą 
joje ir parade.

Vartotojų organizacijos pa
reikalavo sugrąžinti senas ga- 
so kainas. Jos tapo' pakeltas 
sausio 10-tą.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų piety, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisves Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgia^. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių į 
gražus pasirinkimas. į

■ — M —— N •—• N —— — M —— *• —- * —— ■■ —• •* —• «• •— ■■ ■

Turint daug šveisti ra
kandų ar įrankių daug len

s' gviau ir greičiau dirbsi, jei
gu vieton vartoti palaidą 
skudurą ir jį ištiesinėti, 
prisiusi jį per visą piršti-1 
nes delną ir dirbsi apsimo- 

• vus tą pirštinę ant rankos.

PARDAVIMAI
PADAVIMAI

, Parsiduoda 1948 m. Chevrolet, 4-rių 
durų Sedan. Įvažiuota 6000 mailių. 
Priežastis pardavimo, turiu du au
tomobilius, galiu parduoti bile ka-i 
trą už prieinamą prekę. Adresas - 
216 Ridgewood Ave., Tel. TA. 7-6731 
arba 87-07 94th St., Woodhaven. 
VI. 9-0842. (70-72)

sekmadienio va- 
,didžiajame 

Gardene, 
Ave., New

Į užbaigtuvių masinį mi
tingą kviečiami visi. Tikietai 
nuo 60 centų iki $3.60'. Iš 
anksto gaunami konferencijos 
šaukėjų — National Council 
of the Arts, Sciences and 
Professions-—raštinėje, 49 W.

ir 
ir SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
Reguliaris LKM (Liet. Kalb. Mo-

Parsiduoda fotografijos Studija 
sykiu namas, su 5 kambariais 
maudyne ir visais kitais moderni
niais įtaisymais. Priežastis biznio, 
pardavimo yra, kad mirė savinin- Į 
kas, o-jo žmonai vienai sunku ves-! kyklėlės) susirinkimas jvyks Šešta- 
ti fotografijos studiją. Studija išlai-1 dienj, kovo 26 d., 7 v. v., Liberty 
kyta Bushwick apylinkėje per 19; Auditorijoj, 110-06 Atlantic Avė., 
metų. Dėl daugiau informacijų, pra- 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)

metu. Dėl daugiau informacijų, pra
šome kreiptis pas:

Mrs. Adelle Stokes, 512 Marion
Street, Brooklyn, N. Y.
GLenmore 5-6191.
bile laiku.

Telefonas 
Galite kreiptis 

(69-75) 
i

Florence 
gyvas, mūsų įnėgiamas, armo
nika gabiai sugrotas liaudies 
melodijas. /

Jis visi gros Paukščiams, ir 
mums. Ne ti&ms paukščiams, 
kurie rudeniop skrenda pie- 
tuosna šilumos ieškoti, bet 
tiems Paukščiams, mūsų 
draugams, kuyie dėl susidėju
sių sąlygų išvyks dabar, pa-

Užkandžiauti pradėsime 1 
valandą. Prašome nesivėluoti. 
Programa, aišku, užtruks vė
liau. Rengėjai.

Nukritęs nuo pervažos į 
East River prigėrė švaros De- 
partmento darbininkas An
thony Vitalo, 33 metų. Gy
veno Jamaikoje.

JOHN YUSKA 1
I

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

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

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

........ " ' ■ ’ ’ ------------- -----------............................................................. y

S/Sgt. Alphonse Juodzevi
čius. žuvo kovoje užjūryje, 
liepos 19, 1944. Jis buvo 25 
metų amžiaus. Kūnas par
vestas ir kovo 24 d. pašarvo
tas- S. Aromiskio koplyčioje, 
423 Metropolitan Avenue, 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
kovo 26 d., šv. Jono kapi
nėse. Jaunuolis kareivis pa
liko nuliūdime tėvelius Frank 
ir Elizabeth Juodzevičius, gy
venančius 600 Ridgewood 
Ave., Brooklyne, ir brolį Sta
nislovą, Laidotuvių apeigo
mis rūpinasi S. Aromiskis.

Charles Klimas, 49 metų 
amžiaus, gyvenęs 18 Ainslie 
Street Brooklyne, mirė kovo 
23 d., ligoninėje. Pašarvo
tas S. Aromiskio koplyčioje, 
423 Metropolitan Avenue, 
Brooklyne . Laidotuvės įvyks 
kovo 28 d., Šv. Traicės kapi
nėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Mary, sūnų Richard, 
dukteris Eleanor i r Dorothy, 
taipgi brolį A teką.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nami S. Aromiskis.

Egzaminuojant Akis,: 
; Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akintas

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

TeL ST. 2-8342

dauginti dienines kempes ir 
atostogoms kempes.

6—teikti priežiūrą dirban
čių motinų vaikams.

Tas galima atsiekti, jeigu 
visuomenė ir, pirmoje vietoje, 
vaikų tėvai tuomi susirūpins,* 
tą darbą parems. Tam gera 
pradžia yra dalyvauti konfe
rencijoje kovo 26-tą, 50 Mon
roe Place, Brooklyne, nuo 1 
iki 5 po pietų. Delegatų mo
kestis $1, svečių—50 c.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

‘ BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: j g Dakare

Penktadieniais uždaryta

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
t

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas *

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
. 1

z Geri Valgiai laukia jūsų visada
DEGTINES, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

Pasinaudokite gera .proga įsigijimui 
labai reikalingų daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators 
Washing Machines - Electric Appliances 

Gas & Combination Ranges
n A I? FIT m 895.897 Broadway11 j/VfilUJI Brooklyn 6, N. Y.

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

EVergreen 8-2439-2240

71 R A P 411 grand street/j U1 1 O D/Vll BROOKLYN, N. Y.
k

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck S
Tel. EVelgreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI♦
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Penki., Kovo 25, 1949
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