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Ruošiasi “laidotuvėms.”
Fašistinis kreizavojimas.
Tik dvi išimtys.
Bailių ir ten pilna.
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nesį New Yorke bus padėtas 
kertinis akmuo dėl Jungtinių 
Tautų pastoviosios buveinės. 
Ceremonijose turėjo dalyvau
ti prezidentas Trumanas, bet 
n e d a 1 y v aus. W ash i n gto n as
prkneša, kad mūsų preziden
tas • perdaug užimtas kitais 
reikalais, laiko neturės dvie
ju šimtų mylių kelionei i New

• Yorką. '

Betgi prezidentas turėjo 
laiko trylikos šimtų mylių ke
lionei į Floridą. Ten jis išbu
vo dvi savaites, maudėsi, žu
vavo, ilsėjosi.

Niekas už tai jo nebara ir 
niekas jam vakacijų nepavy
di. Bet šis jo nesuradimas lai
ko padėti kertinį akmenį 
Jungtinių Tautų pastatui yra 
ieškojimas kvailių. Dalykas 
visai kitas. Tai dar vienas šio 
prezidento nepaisymas tarp
tautinės organizacijos. Jis jos 
nepaisė, kai iškepė Trumano 
Doktriną ir Marshall Planą. 
Jis jai pamojo ranka, kai nu
sprendė ginkluotą pagalbą

• teikti Graikijai ii- Turkijai.

Jungtinės Tautos yra laips
niškai laidojamos. Tai aišku 
kiekvienam, kuris dar skai
tosi su tikrove.

★ ★ ★
Tas neva pikietas prie Wal

dorf viešbučio, Carnegie Hali 
ir Madison Square Garden, 
kur savo sesijas laikė Kultu-; 
ros ir Mokslo Kongresas dėl 
Pasaulinės Taikos, buvo tik- 
i-as fašistų kreizavojimas. Prie 
jų prisidėjo ir saujelė lietuvių.

• ' Protingi žmonės jais piktinosi.
x Jie, žinoma, nieko neatsie

kė. Lietuva eina savo keliu. 
Kiti kraštai taip pat nepakeis 
savo gairių.

Tie, kurie iškabas nešiojo, 
svietą juokino ir praeivius 
įžeidinėjo, pasirodė sutvėri
mais be proto ir sąžinės.

< ★ ★ ★
New Yorke tik du anglų 

kalba dienraščiai apie Kultū
ros ir Mokslo Kongresą para
šė prielankiai.- Pirmoje vieto
je buvo “Daily Worker.” šis 
dienraštis kongresą karštai 
rėmė.

• “New Yorko Post” irgi at
sinešė žmoniškai. Dienraštis 
griežtai pasmerkė Valstybės 
Departmenta. už neisileidimą

• atstovu iš Francūzijos, Ang
lijos ir Italijos.

Visi kiti apglų kalba dien
raščiai ugnim spjaudė ant 
Kongreso ir niekino jį taip, 
kaip tik beišmanė.

Tačiau Kongresas tikslą pa
siekė : labai garsiai dramati
zavo žmonių'troškimą taikos. 
Kongresas parodė, kad kul
tūros ir mokslo žmonės susi
rūpinę žmonijos ateitimi.

Labai gerai, kad Kongresas 
išrinko komitetą, kuris pa
stoviai darbuosis taikos išlai
kymo reikalais. ,,

★ ★ ★
• Spauda stebisi mūsų kon- 

t gresmanų elgsena. Vieną die
ną jie balsavo prięš vetera
nams pensiją, kitą dieną už,

• trečią dienė vėl apsivertė 
aukštyn kojomis. Visiems rū
pi, ką pagiedos balsuotojai, 
kai ateis rinkimai.

Veteranų įtaka didelė. Jie 
gali paveikti 'balsavimo re
zultatus.

Trumano vyriausybė griež- 
/ tai priešinga tokioms pensi

joms. Daug svarbiau bilijonus 
išleisti Europos apginklavi
mui, negu sušelpimui bėdoje 
esančiųjų veteranų.

Daugelis kongresmanų pa- 
< ' sirodė dideliais bailiais ir 

, oportunistais, žmonėmis be 
jokių principų ir idėjų. Bet 
tai labai sena istorija.
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Bus Kvočiama Visų 
Texas Mokytojų ir 
Studentų “Ištikimybe ’

Austin, Tex. — Texas 
valstijos seimelis vienbal
siai nutarė kvosti visų stu
dentų ir mokytojų “ištiki
mybę” valstijai ir visai ša
liai. Seimelio nutarimas 
įsako išguiti visus tokius 
mokytojus, profesorius ir 
studentus, kurių ištikimybė 
bus atrasta “abejotina.”

Texas Universiteto stu
dentų taryba išleido pareiš
kimą, kuris smerkia seime- 
lio nutarimą, kaipo pasimo- 
jimą sunaikinti pilietines 
studentų laisves.

Seimelio narys Carlton 
Moore dabar įnešė naują 
bilių, kuris reikalauja, kad 
kiekvienas studentas pasi
rašytų priesaiką, kad jis 
nėra “nei komunistų, nei 
nacių nei fašistų, partijos 
narys.”

Skiria Dar $54,000,000
Kinijos Tautininkams '

WASHINGTON. — -Ron- 
gresmanų užsieninių reika
lų komitetas užgyrė val
džios pasiūlymą — paskirti 
dar 54 milionus dolerių kai
po paramą Kinijos tauti
ninkų valdžiai kare prieš 
kinų komunistus - liaudi- 
pinkus.

(Skaičiuojama, kad Jung
tinės Valstijos po Antrojo 
pasaulinio karo sukišo Ki
nijos tautininkams jau apie 
4 bilionus dolerių.)

Burmiečiai Išdaužė 
“Iron Curtain” Judį

RANGOON, Burma. — 
Burmiečių minia šturmavo 
teatrą, kuriame buvo rodo
mas šmeižtingas, priešso- 
vietinis judis “Iron Cur
tain” (Geležinė Uždanga). 
Minia išbeldė teatro lan
gus, įsiveržė- vidun ir pri
vertė sustabdyti to judžio 
rodymą.

Trumanas Sveikina Graikų 
Monarcho-Fašistus

Washington. — Preziden
tas Trumanas išleido parei
škimą, minėdamas Graiki
jos nepriklausomybės šven
tę. Trumanas giria Graiki
jos’ monarcho-fašistų “lai
mėjimus” kare prieš liau
dies partizanus.

O dar visai neseniai jis, 
raportuodamas Kongresui, 
pripažino, jog'partizanų jė
gos per metus dar sustiprė
jo, nepaisant monarchistų 
armijos vadinamų “laimėji
mų”

šiaurinio Atlanto Paktas 
esąs žygis už taiką. Ir nori, 
kad žmonės tuo tikėtų.

Prezidentas Trumanas rei
kalauja to Pakto įvykdymui 
beveik dviejų bilijonų dole
rių. Ir kiekvienas doleris eis 
Paktą pasirašiusių valstybių 
apginklavimui. ,

Ginkluojasi karui, bet gie
da apie taiką. \

Kultūros - Mokslo Atstovų Konferencijos
Priimta Rezoliucija Taikai Palaikyti

-------------- B , _______________________ ®------------------------------------------------------------------------------------------------

New York. — Tarptauti
nė Kultūros ir Mokslo At
stovų Konferencija pasauli
nei Taikai palaikyti užgyrė 
kovo 27 d. amerikiečių dele
gatų pasiūlytą tuo tikslu 
rezoliuciją, kuri sako:

— Jau vėlyva valanda 
susivienyti taikai, bet dar 
yra laiko taikai apsaugoti, 
jeigu mes tikrai susivieny
sime. Žmonija nenori nau
jo karo. Taika yra reikalin
ga ir (galima. Taikos išlai
kymas yra visų-, tautų atsa
komybė.

Gręsiąs, šiais laikais pa
vojus suvienijo mus, čia su- 
sfrinkusius. Klausimu svar
stymai šioje konferencijoje 
sustiprino mūsų vienybę.

Nepaisant skirtumų ki
tais klausimais,' mes taikos 
reikalu laikomės šios pozici
jos:

Mes norime atidaryti ir 
palaikyti atdarus kelius su
sisiekimams tarp visų kraš
tų taikingųjų žmonių, o 
ypač ' tarp mūsų šalies 
(Jungtinių Valstijų) ir So
vietų Sąjungos. Tai tuo tik
slu buvo sušaukta ši konfe
rencija. Mums pavyko įro
dyti, jog susisiekimų kelius 
galima # palaikyti atvirus. 
Asmenys, kurie mėgino pa
neigti (diskredituoti) mūsų

Prisaikdintas Naujas Karo 
Jėgų Sekretorius Johnson

WASHINGTON. — Ta- 
po prisaikdintas bankinin
kas Louis A. Johnson, kaip 
naujas visų ginkluotų Ame
rikos jėgų sekretorius vie
ton pasitraukusio Jameso 
Forrestal’io, Wall Stryto 
bankininko. Trumanas ap
dovanojo Forrestal’į meda
liu už “žymius patarnavi
mus.”

Neribotam Laikui {kalinti
6 Los Angeles “Raudonieji”

LOS ANGELES, Calif. 
— Federalis apskrities tei
sėjas Pierson M. Hali nu-;, 

’teisė neribotą laiką kalėti 
šešis tariamus komunistuš 
už tai, kad jie atsisakė, lai
ke kvotimų grand džiūrėje, 
išduoti Komunistų Partijos 
narių varaus ir adresus.

Už atsisakymą šnipinėti* 
prieš komunistus teisėjas 
skyrė trims kitiems po vie
nus metus kalėjimo.

Kaiser-Frazer Žada Pigint 
Savo Automobilius

. NEW YORK. — Kaiser- 
Frazer korporacija pakeitė 
aukštuosius savo viršinin
kus ir nutarė nupiginti sa
vo gaminamus automobi
lius po $li96 iki $300.

(Pranešama, kad ir For
das ketina numušti kainas 
savo automobiliams.)

WASHINGTON. — Bu
vęs Amerikos ambasadorius 
Maskvai, generolas Walter 
Bedell Smith tapo paskir
tas Pirmosios armijos ko- 
mandierium.

Sudarytas Pastovus Komitetas
Darbuosis del Taikos Palaiky
pastangas todėl, kad jie jau 
pasidavė baimei, neapykan
tai ir isterijai,, tie asmenys 
nepasiekė savo tikslo. Mes 
kviečiame juos pataisyti jų 
nuotaiką ir prisidėti prie 
mūsų, bendrom pastangom 
daryti, kad galėtume ateitį 
apsaugoti.

Čia įvykdytas apsikeiti
mas mintimis yra kelias, 
kuriuo turi eiti aukščiausie
ji mūsų vadai. Visos tautos 
turėtų spręsti kiekvieną jų 
valstybinių vadų veiksmą, 
ar tie veiksmai siekia tai
kingų derybų ir ar jie pri
sideda prie Amerikos - So
vietų skirtumų sutaikymo, 
nuo kurio taika priklauso.

Jeigu vakarinės Europos 
saugumas yra pavojuje, jei
gu pasaulio saugumas atsi
dūrė pavojuje, jeigu baimės 
siaubas bastosi mūsų šaly
je, tai todėl, jog baisioji 
pragarmė tarp Jungtinių 
Valstijų ir' Sovietų Sąjun
gos dar paplatėjo.

Šiuo mastu mes matuosi
me visus planus, sutartis 
ir biudžetus (lėšų sąma
tas) ar jie artins prie tai
kos, ar’jie remsis melagin
gu ir pavojingu spėjimu, 
būk'karas esąs neišvengia
mas.

Tuo mastu matuojant, at- 
siginklavimo programos ' ir 
karinės sąjungos, vis tiek 
iš kur jos kiltų ir nepai
sant kokiu tikslu jos būtų 
daromos, aršiai didina karo 
pavojų.

Nežiūrint jokių priežas
čių, nepaisant jokių kalti
nimų dėl praeities, aiškiai 
yra matomos didžiulės lė
šos, kilusios dėl to, jog pa
saulis per šiuos ketverius 
metus iškrypo iš taikos ke
lio. Tatai brangiai lėšuoja 
Amerikai ir visoms tau

mo
toms. Tatai apsunkina vi
sus žmones nepakeliamo
mis išlaidomis, einančiomis 
eikvojimui ir naikinimui. 
To šešėlis dunkso kiekvie
noje mokykloje, kiekvieno
je laboratorijoje ir jau pra
dėjo į bažnyčias įsiveržti. 
Kaip ir paprastai dedasi 
isterijos laikais, padidėjo 
diskriminacija prieš negrus 
ir kitas tautines ir politines 
mažumas.

Stūmimas linkui karo iš
romija Jungtines Tautas. 
Jis didina priespaudą kolo
nijų žmonėms. Jisai stato 
užtvarus tarp Jungtinių 
Valstijų ir kitų tautų.

Kalbos apie karą ir pasi
ruošimai karui stato pavo- 
jun mūsų laisvę ir neša 
prietartis, neapykantą ir 
prievartą į mūsų gatves ir 
susirinkimų sales.

Kiekvienas naujas valdi
nis veiksmas, ant greitųjų 
užkartas, mūsų žmonėms, 
kiekviena santarvė ir kari
nė sąjunga, padaryta pagal 
karinį spaudimą, dramatiš
kai vaizduoja moralinį mū
sų smukimą ir pabrėžia, 
kaip greitai mes turime su
rasti kelią į taiką.
žingsniai Kelyje j Taiką
Pirmasis žingsnis kelyje 

į taiką yra susitarimas 
tarp Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos.

Suprasdami savo atsako
mybę ir būtinąjį - greitąjį 
šios valandos reikalą, mes 
todėl nutariame:

1. Dėti visas galimas pa
stangas Jungtinėms Tau
toms -sustiprinti, kaipo ge
riausiai taikos vilčiai.

2. Pareikšti sveikinimus 
ir pasižadėjimą bendradar
biauti kitiems taikos judėji
mams ištisame pasaulyje, 
nes mes suprantame, jog 
kultūrinėj, religinės ir dar-

bo žmonių grupės, kaip ir 
daugelis kitų, tvirtina pa
saulinį norą, kad taikiai 
būtų išspręstas dabartinis 
skirtumų susispyrimas.

3. Tęsti čia pradėtąjį dar
bą, taip kad mūsų tautie
čiai būtų sukelti taikai gin
ti; įpareigoti šios konferen
cijos rengėjus, kad jie įsi
steigtų kaipo Kultūrinis ir 
Mokslinis Komitetas Na- 
cionalės Meno, Mokslų ir 
Profesijų Tarybos Pasauli
nei Taikai Palaikyti, ir kad 
didintų savo skaičių vyrais 
ir moterimis iš menininkų, 
mokslininkų ir profesiona
lų; kad darytų tinkamus 
žingsnius, kuriais būtų at
kreiptas Amerikos valdžios 
ir Jungtinių Tautų dėme
sys į šios konferencijos nu
tarimus, ir kad pradėtų 
veiklų vajų dėl taikos idė
jos.

Mes esame nepriklauso- 
mingas amerikinis judėji
mas. Mes esame tiktai vie
nas balsas vis labiau garsė- 
jančiame pasauliniame tai
kos troškime. Mes nesiliau
sime veikę, iki taika bus 
pasiekta. Šiomis pastango
mis mes tarnausime mūsų 
kultūrai ir musu šaliai. 
Tiktai tokiu būdu gali mū
sų šalis ir kultūringieji vy
rai ir moterys pagelbėti pa
sauliui patarnauti.

Pikietai prieš Raganišką 
New Jersey Bilių

Kultūros-Mokslo Konferencijos Delegatai 
Kalbės Mitinguose Įvairiuose Miestuose
Bus Renkama Milionai Amerikiečiu Parašą dėl Taikos

I .  . V ■

New York. — Delegatai 
Kultūros ir Mokslo Konfe
rencijos Pasaulinei Taikai 
Palaikyti aplankys įvairius 
Jungtinių Valstijų miestus 
ir kalbės ,masiniuose susi
rinkimuose dėl taikos?. Tei
giama, kad toki susirinki
mai jiem bus surengti Phi- 
ladelphijoj, Baltimorėj, De
troite, St. Louise, Los An
gelėse ir gal dar kituose 
miestuose. (

Tai bus panašaus turinio 
susirinkimai, kaip milžiniš
kas mitingas, kuris įvyko 
/pereitą sekmadienį vakare 
Madison Square Gardene, 
New Yorke.

Antradiėnį vakare buvo 
Newarke, N. J., Mosque 
Theatre, suruoštas mitin
gas Kultūrinės-Mokslines 
Konferencijos delegatams.

Klerikalai ir kiti reakcinin
kai telkė karo kurstytojus, 
spiegikus, staugikus pikie- 
tuoti šį susirinkimą.

Konferencijos paskirtas 
Veikimo Komitetas nutarė 
surinkti milionus amerikie
čių parašų, kaipo “vardo- 
šaukį dėl taikos.”

Taikos vardošaukis bus 
įteiktas prezidentui Truma- 
nui Memorial (Decoration) 
Dienoje.

Kultūrinė-Mokslinė Kon
ferencija dėl Taikos įparei
gojo savo pirųiininką pro
fesorių Harlową Shapley 
paskirti delegaciją, kuri nu
vyks į “Washingtoną ir 
įteiks konferencijos rezoliu
cijas prezidentui, Kongre
sui, valstybės sekretoriui ir 
Amerikos atstovam Jungti
nėse Tautose.

i

Trenton, N. J. '— 100 
žmonių pikietavo New Jer
sey valstijos seimelio rū
mus; šaukė atmesti bilius, 
kurie reikalauja “ištikimy
bės” priesaikos iš visų val
dininkų ir kandidatų rinki
mams. Tie biliai ypač siekia 
užkirsti’ kelią progresy- 
vėms partijoms ir jų kandi
datams rinkimuose.

Karinis Romos Pasiuntinys 
Sforza Jau Washingtone
WASHINGTON. — At- 

lėkė Italijos klerikalų val
džios užsienio reikalų mi
nistras, grafas Carlo Sfor
za. Jis derėsis su ameriko
nais ir anglais apie sąlygas 
dėl Italijos įtraukimo į 
šiaurės Atlanto kraštų ka
rinį bloką prieš Sovietų Są
jungą.

Čechoslovakija Įkalino 
2 Jankius Kaip Šnipus

PRAGA. — čechoslovakų 
teismas pasiuntė kalejiman 
du Amerikos kareivius kaip 
šnipus. Jiedu teisinosi, kad 
“per klaidą” buvo perėję 
per sieną iš Vokietijas į Če- 
choslovakiją nakties laiku.

TEHERAN. — Irano 
valdžia užprotestavo Mask
vai dėl to, kad Sovietų ka
riuomenė neva užpuolus 
Irano sienos sargus.

ORAS. — šiltoka giedra.

Policija Ašarinėmis 
Dujomis Troškino 
Streiko Pikietus

Cleveland, Ohio. — Raiti 
policininkai, vartodami tam 
tikrus prietaisus, purkštė 
troškinančias, ašarines du
jas į pikietininkus, kurie . 
pastojo kelią streiklaužiams 
į Fawick Airflex fabriką; 
areštavo dar vieną streikie- 
n-

Jau dvi savaitės kai strei
kuoja CIO Elektrininkų 
Unijos nariai prieš tą fa
briką todėl, kad samdyto
jai pertraukė derybas su 
unija dėl algų ir kitų sąly
gų pagerinimo.

Viso areštuota pora tu
zinų streikieriu už teismo 
drausmės - indžionkšino 
laužymą^ Teismas yra už
draudęs daugiau kaip trim 
streikieriam pikietuoti kiek
vienus fabriko vartus.

Eislerio Apeliacija
1 I w« • i m • •Aukščiausiam Teismui

WASHINGTON. — Auk
ščiausias Jungtinių Valsti
jų Teismas pradėjo svars
tyti Gerharto Eislerio ape
liacijos bylą. Eisleris, iš Vo
kietijos pabėgęs kovotojas 
prieš nacius, buvo pernai 
nuteistas metus kalėti už 
vadinamą “panieką Kong
resui.” “Panieka” tame, jog 
Eisleris nedavė atsakymo į 
Kongresmanų Neameriki- 
nio Komiteto klausimą: — 
Ar esi, ar buvai komunis
tas?

Eislerio advokatai Aukš
čiausiame Teisme įrodinė
ja, kad Neamerikinis Ko
mitetas mindžioja konstitu
cinę žodžio laisvę, todėl tu
ri būti atmesti šio komite
to sprendimai ir panaikin
tas pats komitetas.

Įkaitintas Amerikonas 
Kaip Nacių Agentas

WASHINGTON. — Fe
derate grand džiūrė įkaiti
no Herbertą J. Burgmaną, 
kaip išdaviką. Burgmanas, 
buvęs Amerikos valstybės 
departmento raštininkas, 
skleidė nacių propagandą 
karo metu per Berlyno ra
diją prieš Ameriką ir kitus 
talkininkus.

Aukšč. Teismas Persvarstys ' 
Christoffelio Bylą

Washington. — Aukš
čiausias Teismas sutiko per- 
nagrinėti pirmesnįjį spren
dimą pries Haroldą Chris- 
toffelį, buvusį CIO Auto
mobilių Darbininkų Unijos 
skyriaus pirmininką Allis- , 
Chalmers fabrike Milwau
kee, Wis. '

Christoffelis buvo nuteis
tas 2 iki 6 metų kalėti už 
tai, jog užsigynė buvęs ko
munistu, kuomet Kongres
manų Neamerikinės Veik
los Komitetas .Washingtone 
užklausė jį: — Ar esi ko
munistas, ar bet kada buvai 
Komunistų Partijos nariu? „
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IR JIS PRIEŠ 
MAINIERIUS

Menševikiškų Naujienų 
redaktorius irgi pridėjo sa
vo balsą prie tų, kurie iš
stojo prieš mainierių gedu- 
los ir protesto streiką. Gri
gaitis išvedžioia, kad strei
kas tik užpykdė politikie
rius, o nieko gera nedavė. 
Jis rašo:

Ištraukdamas dviem savai
tėm iš darbų angliakasius, 
United Mine Workers prezi
dentas John L.. Lewis pareiš
kė, kad tai bus gedulas ir 
kartu protestas. Gedulo tiks
las esąs paminėti žuvusius 
kasyklose-- unijos narius, o 
protestas esąs atkreiptas prieš 
“nekompetentingo” asmens 
paskyrimą federalinio kasy
klų biuro direktorium.

Tas asmuo tai — Dr. James 
Boyd, kurį prezidentas Tru- 
manas jau seniai nominavo, 
bet kurio iki šiol nebuvo pa
tvirtinęs senatas. Direkto
riaus pareigas jisai ėjo, ne
gaudamas algos iš federalinio 
iždo.

John L. Lewis paskelbė 
“streiką” dėl jo. O ka jisai 
4 '• 1 - 9 '
tuo pasiekė

Užvakar JAV senatas 
tvirtino Dr. Boyd kasyklų 
rektorium, 50 balsų prieš

Kelios dešimtys senatorių 
nedalyvavo balsavime, matyt, 
nenorėdami susipykti su an
gliakasių unijos prezidentu, 
kurie keršydamas Trumanuid

I 
remia repubiikonus. Bet sti-j 
pri 
prieš 
jisai 
tinių

Protestas tokios rūšies, km 
rią šiame atsitikime' pasirinko 
Lewis, vargiai begalėjo turė
ti kitokią pasėką.

v • (N. kovo 24 d.)

Panašiai gieda visa ko
mercinė spauda. Nereikėjo, 
girdi, protestuoti ir prisi
minti tuos mainierius, ku
rie jau žuvo .kasyklose. 
Streikas vistiek nieko nepa
keitė. . i

Vietoje pasmerkti Tru- 
maną ir senatorius už nesi
skaitymą su pusės milijono 
mainierių reikalais ir troš- 

k

Francūzijos "Demokratija”
' Pereitą sekmadienį baigėsi Francūzijos pavietų rin

kimai. Visi stebisi rezultatais. Daugeliui rinkimų rezul
tatai nesuprantami. Laimėjo Schumano vadovaujama 
koalicija. Ji pasigrobė beveik visuose pavietuose vadovy- 
bę.

Komercinė spauda nesitveria džiaugsmu, kad komunis
tai “prakišo.” Jie laimėjo tiktai keletą vietų, tiktai tuzi
ną kitą, iš 785. Spaudai garsiai prituravoja radijo ko
mentatoriai. Visi patenkinti rinkimais. Visi šaukia “va
lio!” už'laimėjimą.

To ir užtenka giliau į padėtį nesiknisančiam piliečiui. 
Taip rašo spauda, taip šneka radijo komentatoriai, taip 
turi būti* Argi jie meluos?

Betgi jie meluoja,’ir dar kaip! Jie nuo savo skaityto
jų ir klausytojų paslepia tiesą.

Šiuose rinkimuose Francūzijos demokratija parodė sa
vo giliausią išsigimimą. Paimkime komunistų balsus. Ko
munistų Partijos kandidatai surinko net 25 nuošimčius 
visų balsų, betgi laimėjo tik apie du nuošimčių .vietų! Ar 
tai panašu į demokratiją? Visiškai nepanašu. Tai di
džiausia apgavystė.

O šita apgavystė praėjo labai “gražioje” formoje. Kur! 
tik pasirodė galimybė komunistams laimėti, susivienijo! 
republikonai, socialistai, degaulistai ir visos kitos grupės. 
Nors komunistai tani paviete surinko 25 nuoš. balsų, bet 
nelaimėjo nė vienos vietos. Tos kitos partijos vietomis pa
sidalino. Visos prieš vieną!

Šitie rinkimai neparodė, kad Francūzijos komunistų 
įtaka būtų nupuolus. Ir tai yra labai didelis dalykas. At-i 
sižvelgiant į Marshall Plano šimtus milijonų, sušertų da-! 
bartinei vyriausybei-, į sukeltą isteriją prieš “raudonuo-i 
sius,” dar stebėtis reikia, kad komunistai ir jų sankelei-į 
viai maždaug atlaikė senąsias pozicijas.

pa- 
di- 
11!

Ne Dėl Parsidavimo
Komercinė spauda nustebo didžiojo Tarybų šalies mu- 

• ziko Dimitrio Šostakovięiaųs užsilaikymu. Ji negali su
prasti, kaip šis žmogus gali atsilaikyti prieš jam perša
mas pagundas. Juk prieš keletą dienų, kai buvo pranešta, 
kad Taiybų delegacijos nariu bus ir Šostakovičius, pa-i 
sipylė siūlymai, kad čia atvykęs jis pasuktų Kosenkinos! 
keliu: prakeiktų savo tėvynę ir pasiliktų pas mus amži
nu “svečiu.” Girdi, jis čia galės piene plaukyti. Bet visos 
šios pagundos šio pasauliniai garsaus muziko nepajudi
no. Jis pasakė, ką jis mano apie karo'kurstytojus. Jis 
išreiškė giliausius Tarybų žemės žmonių troškimus.

Dabar gal bus visiems aišku: Dimitri Šostakovičius ne
rti dėl parsidavimo.

Ne viskas galima doleriais nupirkti. Yra žmogių su są
žine ir idealais. Ant dolerio sutiko pasikarti Schuman, 
de Gasperi ir Kosenkina, Budenz ir Spellman, bet ne Šos-

repubiikonus.
dauguma išėjo atvirai 
Lewisa, parodymui, kad 
negali . “diktuoti” Jung- 
Valstybiu valdžiai.

i

takovičius, ne Fadejevas, ne vyrai ir moterys, kurie gy-Į kūnais, Grigaitis^ apkaltina 
venime ieško ir trokšta daugiau, negu kietai ėdalu p.ri-j niainienus. Jis ne žodžio lie
ki mštas pilvas.

Tie, kurie Šostakovičiui ir kitiems svečiams siūlo dole
rių kalnus už parsidavimą, pasirodė didžiausiais asilais. 
Jie yra gėda mūsų kraštui.

Dar Niekas Nematė Tokios Vilkų Medžioklės!
Kad Suomijos buržuazijai vėl niešti kailis, tai aišku iš 

paskutinių įvykių. Ji sugalvojo “vilkų medžioklę” šiau
rėje, prie pat Sovietų Sąjungos rubežiaus: Toje“ medžiok
lėje dalyvavo armijos generolai ir net iš trijų kitų valsty
bių “reporteriai.” Per keletą dienų visi jie nudėjo viso 
labo tik vieną nelaimingą vilką!

Suomijos vyriausybė, kuri tas medžiokles surengė, no
ri; kad svietas tikėtų jos apgavyste. Ndri, kad tikėtų, jog 
ten armijos generolai ir užsienio “reporteriai” ištiesti tik 
vilkų skaičiaus sumažinimu buvo susirūpinę.

Apie tai sužinojo socialistinis kaimynas ir pasakė, kad 
čia būta ko kita. Pasakė, kad po priedanga medžiojimo 
ant vilkų buvo “medžiojama” vieta dėl militarinės bazės. 
Juk dar nepamiršome anų prieškarinių laikų. Visas Suo
mijos pasienis buvo apginkluotas ir paverstas hitlerinės 
Vokietijos militarinę baze. Ta pati istorija pasikartoja. 
Suomijos valdovai negali nurimti. Jie Hitlerio pagalba 
sapnavo apie užėmimą zLeningrado, bet viską prakišo. 
Dabar ruošiasi atkeršijimui už savo pralaimėjimą.

pasako prieš paskyrimą 
Boyd ir prieš Senato nuta
rimą tą paskyrimą užgirti.
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“BUVAU IR TEBESU, 
FAŠISTAS”

Chicagos Vilnis rašo, kaip 
Amerikos parama Italijos 
klerikalinei valdžiai padrą
sino fašistus pakelti galvą. 
Dienraštis sako:

Vienas a'meri kietis kores
pondentas, lankęsis Italijoje, 
labai nustebęs fašistų drąsa. 
Fašistai Italijoje veikia atvi
rai po to kaip mūsų milita- 
rinčs jėgos įsteigė 
mokratiją,” kurią 
pats popiežius?,

Chicagos “News” 
savo korespondento 
bėjimą su tipišku 
Štai ką jam pasakė 
linės “demokratijos” 

“Man 26-ti metai', 
prie fašizmo,
ir šiandien tebesu fašistas!” 

Tok is atvirumas nustebino 
ir buržuazinį Amerikos ko
respondentą. Jis priminė, kad 
Italija .dabar jau nebe fašis
tinė monarchija, betrespubli-

Henry Wallace Balsas už Taiką
Pereitą sekmadienį per radiją kalbėjo buvęs Progresy- 

vių Partijos kandidatas į prezidentus Henry Wallace. 
Jis pasakė tai, ką turėtų sveikinti kiekvienas amerikietis, 
mylįs savo šalį ir žmoniją.

Wallace pasakė, kad Atlanto Paktas yra žygis į karą. 
“Šis Atlanto Paktas, ši karinė sąjunga,” pareiškė Wal
lace, “atstato pačią Amerikos širdį prieš pirmutinę ka- 
nuolę, kuri bus iššauta Europoje. Šis paktas priverčia 
mus be teisės patiems nuspręsti stoti į kita europinį.ka
rą.”

Jis klausė: “Daleiskime, kad Sovietai turėtų įsisteigę 
militarinę bazę Meksikoje prie mūsų rubežiaus?' Ar Ka-

ten “de- į 
diriguoja!

paduoda 
pasikal- j 

' fašistu,i 
marshal- 
pilietįs: 
Gimiau

'buvau fašistas

nadoje prie mūsų, rubežiaus? Arba Kuboje? Ar tokia su
tartis, kur atstatytų kanuoles. mums į veidą, galėtų būti 
vadinama taikos paktu? Ar yra buvęs pasaulyje toks at
sitikimas, kad sumobilizavimas ginkluotų armijų būtų 
davęs taiką? Argi tas ne visuomet atnešdavo karą? At
lanto Paktą vadinti taikos priemone yra veidmainystė, ir 
niekas kitas.” - . •

wmii <Ą<'

ka. Ir gavo taip jau tipišką 
atsakymą:

Mes pasistengsime, kad res
publika ilgai negyvuotų. Mes 
esame pripratę prie savo Ce
zario ir susirasime jį.”

Italijos parlamente, mūsų 
valdžios parėdymu, sudėta di
džiuma klerikalų ir buvusių 
fašistų. Nestebėtina, kad Ita
lija traukiama į militarinę 
Atlanto sąjungą.

Kad fašistai organizuojasi 
palaidoti respubliką, tai kas? 
— bile tik Italija pasiliks iš
tikimi Marshallo planui ir 
karinei Atlanto sąjungai!

DABAR PEŠASI, BET 
PEŠIS DAR DAUGIAU
Mūsų skaitytojams jau 

žinoma, kad Kanadoje eina 
smarki vainą; tarpe kardeli- 
nių menįfevikų ir klerikalų, 
Menševikai yra paėmę vir
šų ir pasigrobę “Nepriklau
somą Lietuvą.” Bet kleri
kalai žada netylėti. Tūlas 
Vyt. Buteika rašo: ’ ,

Anksčiau “N. L.” apie vie
nybę nebuvo rašoma, nes ji 
savaime KLT skyriuose buvo 
jaučiama. Dabar to nėra, o po 
KLT skyrių atstovų suvažia
vimo šis reikalas dar labiau 
pablogės. Ir štai kodėl. KLT 
Centro valdyba mano KLT 
skyrius palikti, o Centro val
dybą sudaryti iš kažin kokių 
organizacijų atstovų, kokių 
Kanados lietuvių tarpe nėra, 
tik neseniai buvo suorgani
zuoti socialistų partijos sky
riai.. Tokiu būdu tų atstovui 
žymia daugumą sudarys so-i . 

' ' . dcialdemokratai. Savaime aiš
ku, kad kitokių pažiūrų žmo
nėms nebus prasmės likti KLT 
skyriuose, ir teks organizuoti 
pasaulėžiūrines
KLT skyriuose veikla išsiskal-j narijos Profesoriaus kuni- plačią konferenciją demon- Tr vv i « • • • •• 1 11 •» • • • .
dys, ir Kanados lietuvių vie
nijimasis savaime bus palai
dotas. Ar tp.?nesupranta “di- 

'dieji vienybės skleidėjai”? Ga
lima manyti, kad prisidengus 
KLT skraistei e, norima prisi- 
žvejoti klausytojų savo pro
pagandos mašinėlei (“N. L.” 
priminimas įsileisti į VLIKą 
Mažosios Lietuvos atstovą). 
Tuščias jų darbas. Visi gerai 
žino, kuo tos kombinacijos 
kvepia, ir tik gaila gražiai . 
pradėto darbo.

(Darbininkas, kovo 25 d.)

Vienas dalykas aišku: 
karcleliniai menševikai yra 
pasiruošę klerikalų atakas 
atremti ir užtikrinti savo 
vadovybę Kanados Lietuvių 
Taryboje. Jie tikisi viešpa
tauti ir suvažiavime ir po. 
suvažiavimo.

Vii-

KUR EINA SLA 
NARIŲ DUŲKLĖS?

Chicagos dienraštyje 
nyje L. Jonikas rašo:♦

“Tėvynė” visuomęt labai su
vėlintai' skelbia SLA oficiales 
atskaitas. Tik praeitą savaitę 
paskelbė atskaitą už liepos, 
rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius 
praeitų metų.

O SLA nariams tai bene 
įdomiausias p a s i s kaitymas. 
Ypatingai atskaitos už “kelio
nes ii* sugaištis.” Tik trim mė
nesiai “kelionės” išlaidom iš
mokėta $5,024.58!

Trys vyriausi pildomosios 
tarybos nariai, kurie algą ima 
iŠ SLA, už “kelionę ir sugaiš
tį” gavo:

Vinikas $618.71;
Laukaitis $369,08; 4>

Gugis $316.94.
Geroji pildomoji taryba ne

pamiršo ir savo draugų. Mat, 
balsavimai juk ne už .kalnų. 
Tad “kelionės ir sugaišties ar
batpinigių” išmokėtos seka
mos sumos — tik” trijų mėne
sių bėgyje /

Grigaičiui $390.52;
Vaidylai $95.00;
Dr.. Montvidui $347.80;
Semaškai $227.30;

'Maceinai $216.00';
Dr. Biežiųi $313.00;
Bakanui $50.00;
Gegužiui $197.92;
Vitaičiui $267.06;
Mikužiutei $228.20;
Dargini $436.17.
Kitieri) “po mažiau.”
Nesistebėsime, jei už 

laiko paskelbs .naują konversi
ją. (V., kovo 23 d.)..

kiek

KUR IR KADA?
Kunigų Draugas rašo:
“Sovietų Rusija pradėjo 

bauginti pasaulį karu, norė
dama pakenkti gen. Marshall 
planui stabilizuoti Europos 
e k o n om i n į gyveni m ą.

“Bauginimas karu privedė 
prie dviejų rezultatų, kurių 
Maskva nemėgsta ir, sako
ma, norėtų atsikratyti” (D., 
kovo 24 d.).

Mes irgi skaitome spaudą 
ir pranešimus. Bet niekur 
negirdėjome, kad Maskva 
būtų bauginus pasaulį ka
ru. Tai bus kunigėlių prasi
manymas.

ATITAISYMAS
Laisvės Nr. 73, kovo 29 

; ., antrame puslapyje,., atsi
tiko sumaišymas, kuris pa
sunkina rašto prasmę. >

Straipsnyje, “Laiškas Bu- 
organizacijas.'vusio Kauno Kunigų Semi-

• • P * 1 *

pirmoje stracijos apkalbėjimui; • . 
laiško f Iš kitos pusės, kaip ■ ir 

“atsira-: visuomet, tos darbo unijos, 
ten nepriklausančios kurios randasi menševikų 

trys eilutės, kurios kliudo ir reąkcionierių įtakoje, ne 
Tos nerei- i tik kad nedalyvaus Geguži-

go J. Ragausko,” 
skiltyje, antrajame 
tęksto paragrafe 
do” i 

teksto prasmei. ' 
kalingosios eilutės yra: 
“Buvusio kauno kunigų se
minarijos profesoriaus ku
nigo j. ragausko.” Sakinys, 
kuri n tos eilutės įsiskverbė, 
jas išmetus, skaitosi šiaip: 
“Jų veikiamas aš įstojau į 
kunigų seminariją, ir tapau 
kunigu.”/— Toliau tekstas 
eina, Jcaip reikiant.

Atsiprašome skaitytojus
už tą nelemtą, sumaišymą. i Nedarbas kerta unijoms 

Kor. | TOLEDO, Ohio. — Šia-

Darbas, Kurį Pamėgau

jau greitai su- 
kaip'esu vėl

pirmą kartą į

x Patekau į vakarų Vokie- 
tiją, kaip ir daugelis Klai
pėdos krašto jaunuolių — 
vokiečiai mus išvarė. O at
sidūrusi Vokietijoje ir ten 
sulaukusi karo pabaigos, 
begalėjau grįžti į tėvynę -— 
lagerių viršininkai neišlei
do, Pagaliau, po daugelio 
vargų suradę tarybinį ka
rininką, šiaip taip ištruko
me. Ir štai

I 

kaks metai, 
Klaipėdoje.

Atvykusi 
miesto repatriacijos skyrių, 
nustebau. Manęs nuolat 
klausinėjo, kur' norėčiau 
dirbti, ką moku, -kur esu 
dirbusi. Kadangi anksčiau 
jokios specįalybės- neturė
jau, tai nuėjau į pirmą pa
sitaikiusią vietą — Apskri
ties Sviesto - sūrio bazę.
. Padirbėjusi, pamačiau, 
kaip man nuoširdžiai pade
da visi draugai. Ypač daug
inau padėjo brigadininke 
šiukštaitė ir lydymą ;V, sky
riaus meistras Nemanis. Nė

-J r- &.,s
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Gera unija, gera programa
Tiktai kairiųjų žmonių 

vadovaujamos darbo unijos 
šiandien turi aiškią pro
gramą kovai su nedarbu. 
Viena tokių unijų yra Uni
ted Electrical, Radio and 
Machine Workers unija. 
Jos vadovybė teigia, kad su 

i nedarbu jau dabar reikia 
kovoti. O kad kova būtų 
naudinga ir sėkminga, tai 
reikia aiškios, konkretiškos 
programos.

Todėl unija reikalauja, 
kad i kova su nedarbu būtu 
traukiamos visos CIO uni
joj. Viena unija, aišku, -tik 
dėl tos vienos pramonės 
darbininkų negali per daug 
laimėti. Tik visas darbo 
unijų judėjimas, pradėda
mas kovą anksti, nelauk
damas, kada nedarbas virs 
ekonomine katastrofa, gali 
tvirtai atsilaikyti prieš pra
sidedančią ekonominę' aud
rą ir išgelbėti milijonus 
darbininkų nuo alkio.

Iš savo pusės šios unijos 
vadovybė mobilizuoja visus 
savo narius darymui spau
dimo ant Jungtinių Valsti
jų Kongreso, kad jis susirū
pintų nedarbo reikalais. 
Washingtone valdininkai 
dolerius bilijonais mėto re
akcijos palaikymui visam 
pasaulyje, o iki'šiol dar nė 
neprisiminė apie penkis mi
lijonus bedarbių.

Darbo unijos ir pirmoji 
gegužės

New York. — Kaip kas
met, ’taip šiemet gerokas 
skaičius darbo unijų ruošia 
Pirmosios Gegužės Demon
straciją. Net 85 unijų va
dai sudarė Gegužinės Ruo
šimo Komitetą ir sušaukė 

nėję Demonstracijoje, bet 
dar stengsis jai pakenkti, 
Jos yra miesto valdžios 
traukiamos dalyvauti ba
landžio 30 dienos taip vadi
namoje “lojališkumo de
monstracijoje.” Šios gi de
monstracijos tikslas yra pa
kenkti Gegužinei darbo 
žmonių solidarumo šventei.

neapsižiūrėjau, kaip išmo
kau dirbti savarankiškai.

Mūsų įmonės darbininkai 
ir tarnautojai dirbo visus 
1948 metus" labai gerai ir 
už tai gavome premiją. Aš 
dar dabar prisimenu tą die
ną, kai man įteikė dovaną 
už gerą darbą. Pasakysiu 
atvirai, kad labai džiau
giaus.

< Tą pačią dieną, kai man 
įteikė premiją, aš turėjau 
dar vieną didelį džiaugsmą 
— pirmą kartą dalyvavau 
meninės saviveiklos ratelio 
pasirodyme. O po vaidinimo 
ratelio vadovas pasakė, kad 
aš turiu gabumų vaidinti. 
Man buvo labai malonu iš
girsti tai, nes'ilgai ruošiau
si pasirodymui.

Visą tai — darbą, kurį 
pamėgau, ir kultūringą 
laisvalaikį — aš turiu čia, 
sąvo gimtinėje.
/ H, Labrencytė, 

Sviesto - sūrio' 
bazės darbininkė. 
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me mieste tapo išmesta iš 
darbo dvidešimt tūkstantių 
darbininkų. Darbo unijos 
yra susirūpinusios. Tūks
tančiai narių vaikštinėja be 
darbč. Padėtis darosi labai 
rimta.

Daugiausia darbininkų 
unijistų atleidžiama iš dar
bo dėl įvedimo skubos sis
temos. Pavyzdžiui, Willys- 
Overlahd kompanija buvo 
uždarius savo dirbtuvę. Da
bar ji paskelbė, kad dirbtu
vė bus vėl paleistą darban, 
bet dėl normališkos produk
cijos užteks 4,000 darbinin
kų. Bet prieš dirbtuvės už- * 
darymą šioje kompanijoje (į 
dirbo net 7,000 darbininkų. 
Vadinasi, trys ^tūkstančiai 
darbininkų išmesta iš dar
bo. Jie gavo iš kompanijos 
pranešimą, kad .jie atlei
džiami iš darbo ant visa
dos !

Streikuoja 2,700 plieno 
darbininkų

DETROIT, Mich. — Di
džiulės Midland Steel kom
panijos 2,700 darbininkų 
paskelbė, streiką. Streikas 
kilo dėlei to, kad kompanija^ 
išmetė iš. darbo ,11 darbi
ninkų, nesiskaitydama su 
unija. Šios kompanijos dar- 1 
bin inkai priklauso prie CIO 
United Steel workers uni
jos.

Ši Midland Steel kompa
nija gamina automobilių 
viršus dėl Chrysler, DeSoto, 
Dodge ir Plymouth kompa
nijų. Tą pačią dieną Chrys
ler kompanija paleido iš 
darbo 12,000 darbininkų. 
Sako, paleidus iš darbo to
dėl, kad negauna iš Mid
land kompanijos automobi
liams viršų’ '*

Reikalauja algų pakėlimo
DENVĘR, Colorado. — 

Mine, Mill, Smelter Work
ers unijos konferencija nu
tarė reikalauti savo nariam 
25 nucš. algų pakėlimo. 
Apart to, unija reikalauja, 
kad kompanijų kaštais būtų 
įvesta darbininkams sveika
tos apdrauda ir senatvės 
pensija.

Konferencijoje dalyvavo 
šimtas eilinių narių atsto
vų.

Bedarbiai organizuojasi
NEW BEDFORD, Mass.

— Čionai susiorganizavo 
Komitetas Kovai su Nedar
bu. Artimiausias’’ komiteto 
žygis yra kovoti už Massa
chusetts valstijos seimelin 
įneštus bilįus, kurie nau-1 
dingi bedarbiams. Komite
tas nutarė pasiųsti pilną 
busą atstovų, kurie tokį rei
kalavimą išstatys valstijos 
seimeliui.

Labai* gerai darbuojasi 
United • Electrical, Radio, 
and Machine Workers Lo- 
kalas *262., Lokalas reika
laują, kad New Bedford 
miesto taryba , išklausytų 
bedarbių komiteto reikala
vimus ir darytų ką.nors 
miesto bedarbiams' pagelbė
ti.

Iranas Skleidžia Karinius 
Gandus prieš Sovietus

Teheran. — Irano kari
ninkai paleido gandus/kad 
Sovietų kareiviai susidūrę 
su Irano armijos junginiais 
paliai ginčijamąjį rubežių 
su Sovietų Sąjunga. Pasa
koja, kad sovietiniai kariai 
nukovę vįeną Irano kareivį 
ir suėmę du. .



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

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

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS
Amerikos Moterų Kon

gresas šaukia nacionalę 
konvenciją gegužės 6, 7 ir 
8 dienomis, New Yorke.

Vyriausias tikslas, sako 
savo pYanešime, bus “sufor
muoti ir priimti pastovią 
konstituciją, nustatyti poli
tiką ir praplėsti programą, 

t išrinkti viršininkes ir Na- 
? cionalę Tarybą, ir planuoti 

apvienijimą ir koordinavi
mą veiksmų visų progresy
vių moterų speciaf iškošė 
kampanijose , visoms bend
rais reikalais. .

Šis svarbus žingsnis rei
kėtų ir mums karštai pa

remti.
Kongresas išleis suvažia

vimo darbų programą, ku
riai jau renkami pasiskel- 
bimai ir sveikinimai. Jų 
kainos: asmens vardo ir pa
vardės įdėjimas programon 
$1, grupės sveikinimas $5. 
Pasiskelbimai pradedant 
$20.

Draugėms, kurioms gali
ma, reikėtų pagalvoti ir 
apie dalyvumą konferenci
joje tikslu plačiau susipa
žinti su ta organizacija. Iš 
jos būtų galima daug išmok
ti. Ji teikia daug vilties mū
sų ateičiai.

• Kongresistė.

Naujos Anglijos Moterų 
Sąryšio Žinios

Iš LLD Moterų Veikimo
Praėjusis susirinkimas, 

atsibuvęs kovo- 18 dieną,
* dėlei blogo oro nebuvo skai

tlingas, bet vistiek buvo 
pravesta keletas gerų tari
mų.

Paaukavo $5 į knygų 
fondą.

Nutarėm pasveikinti su 
$5 Moterų Sąryšio suvažia
vimą, kuris įvyks balandžio 
(April) 10 dieną,- 318 
Broadway, So. Bostone. .Iš
rinkome delegates ir nuta
rėm pagaminti pietus dele
gatėms, ir .svečiams vieti-

• niams draugams, kurie pa
geidaus pasivaišinti sykiu 
su moterimis delegatėmis.

Buvo geras raportas iš 
atsibuvusio parengimo ko
vo 6-tą (atžymėjimui Tarp
tautinės Moterų Dienos, 
kovo 8-tos). Skanią vaka
rienę pagamino draugės D. 
Ęuplenienė, E. Lekienė, V. 
Norbutienė, V. Taraškienė, 
Taraškiūtė, S. Shukienė, U. 
Kavoliūnienė. Bet kuomet 
publikos atsilankė tiek, kad 
netilpo svetainėje, tai ir 
gaspadinėms teko susirūpin-

♦ ti. Tačiau, jeigu kokių nors
trūkumų įvyko vaišėse, tai 
juos išlygino graži progra
ma. . '

Drg. M. Sukaskienė pa
sakė labai turiningą, gerą 
kalbą, paliesdama pačius 
svarbiuosius . šių 
klausimus. Publika 
atydžiai klausėsi jos.

Turėjome labai gražią 
koncertinę programą. Dai
navo Ruth Gicevičiūtė iš 
Bedfordo. Ji dabar jau yra 
išaugus į puikią solistę. To
dėl publika garsiai sveikino 
ją, norėdama klausytis jos 
dainų kuo ilgiausiai. Pianu 
akompanavo jos sesutė E. 
Chuladienė.

# Mūs naujasis kvartetas, 
kurį sudarė St. Paura, R. 
Niaura, Y. Niaurienė, M. 
Paurienė, pirmu sykiu iš
stojęs mūsų kolonijoje, la
bai gražiai pasirodė. Veliju, 
kad ir toliau jis linksmin
tų mūsų publiką savo gra
žiomis dainelėmis ir keltų 
So. Bostoną iš miego.

Taipgi dainavo visos pub
likos choras, vadovybėje St. 

'Pauros ir R. Niauros. Pu
blika visuomet būna pasi
tenkinusi, kuomet ji pati 
turi progą išbandyti -savo 
balsus. •

Nors įžanginio tikieto ne- 
4 buvo, bet publika gražiai 

atsilygino, sudėdama paden-

dienų 
labai

NEMIRTINGOJI MARYTĖ MARGYTĖ Laisvė Nevalgyti

MARYTĖ MARGYTE
m., kai Marytei

Panevėžio gele-

Dar parėmė 
d d. Kupstis, 

A. Armanie-

gimui išlaidų, 
šį parengimą 
V. Vaškienė, 
nė, J. Liepoms. Drg. G. M. 
Dombrauskienė aukavo sū-

Ačiū visiems programos 
dalyviams ir publikai už 
gražią kooperaciją.

1 Cento Parengimas
Ateinantį šeštadienį, ba

landžio (April) 2-rą dieną, 
7 vai. vakaro, 318 Broad
way, LLD moterys vėl ren
gia gražią pramogą, kurio
je bus galima įsigyti gra
žių ir vertingų dalykėlių 
tiktai už 1 c.

Tačiau dar svarbesnis šis 
parengimas yra tuomi, kad 
jis yra rengiamas labai 
svarbiam tikslui, tai yra pa
ramai Gintaro (Amberlan- 
do) Radio programos, kuri 
yra girdima kas sekmadie
nio lyto 9 vai. iš stoties 
WK0X, 1190 kilocycles.

Per tą radio programą 
girdime gražios muzikos, 
gražių dainų, gydytojų pa
tarimų mūsų sveikatos rei
kaluose, teisingų žinių iš 
Lietuvos, ir kitų svarbių 
pranešimų. Todėl ši Gintaro 
Radio programa ir yra ver
ta mūsų paramos.

Taipgi šiame parengime 
turėsime labai skanaus 
maisto. Kurie draugai no
rės, galės užsisakyti pilną 
ir skanią vakarienę. Tad —

Kviečiame visus dalyvau
ti iš arti ir toli. Įžangos 
mokesties nebus. H. T.

Darželyje
Pavasaris vienur ateina 

anksčiau, kitur, vėliau. Tas 
priklauso ne vien tik nuo 
vietos tolio į žiemius ar pie
tus, bet nuo daugelio aplin
kybių, tarpe kitko — nuo 
buvusio oro tą šezoną.

Žemės išdirbimo atžvilgiu 
yra viena taisyklė — jeigu 
išvertus vieną špatą ji pu
riai sutrūksta, pabyra, jau 
laikas varpyti. Jeigu sulipu
si — palik iki nubręs.

Sukurta Centrinė Medicinos 
Mokslinė Biblioteka

Lietuvos TSR sostinėje su
kurta Centrinė medicinos 
mokslinė biblioteka. Ji turi 
šimtą tūkstančių tomų lietu
vių, rusų ir kitomis kalbomis 
knygų.

Kaune atidarytas Centrinės 
bibliotekos filialas. Ruošiama
si atidalyti filialus Panevėžy
je, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

1939
Margytei, 
žinkelininko dukteriai suka
ko 16 metų, ji užrašė savo 
dienoraštyje:

“Tėvyne! Tavo žalios lan
kos mane užaugino. Tu įlie- 
jai į mano kūną karštą 
kraują. Tu apdovanojai ma
ne meile-ir neapykanta.1 Ne
užges meilė tavo platiems 
laukams, tavo didingai isto
rijai, tavo žuvusiems vai
kams; Bet netyli man ir ne
apykanta tiems, kas tiesia 
savo geležinę ranką į tavo 
laimę, kas nori tave pa
smaugti ir suplėšyti. Ne
kenčiu fašistų. Jie vėl suju
do kairiajame Nemuno 
krante. Jie vėl įsimanė de
ginti ir grobti, kaip jų 
pirmtakai — šunes - rite
riai. Gražina parodė beribę 
meilę Tėvynei, o mes, Lietu
vos mergaitės, pasirinkime 
ją savo vade ir eikime jos 
keliu. Šiandien, kai vokie
čiai vėl slenka į mūsų žemę, 
mylėkime savo Tėvynę ir 
nekęskime jos priešų taip, 
kaip Gražina. Lietuviai hit
lerininkams nevergaus! Su 
šiais žodžiais gyvenkime, o 
jeigu reikės, ir įnirkime!”

Praslinko dveji metai. 
Marytei sukako 18 metų. 
Lietuva šventė pirmąjį savo 
tarybinio gyvenimo pusme
tį. Speiguotą. 1941 m. rytą 
plačiai atsivėrė rinkiminių 
apylinkių durys. Lietuvos 
darbo žmonės skubėjo ati
duoti balsus už savo išrink
tuosius į galingosios Tary
bų Sąjungos Aukščiausiąją 
Tarybą. Lygiai šeštą valan
dą ryto Jonas Margis, Ma
rytės tėvas, atidarė Panevė
žio miesto •rinkiminės apy
linkės Nr. 3 duris. Jis bu
vo tada apylinkės rinkimi
nės komisijos pirmininkas. 
Pirmąją prie durų jis pa
matė savo dukterį. Tėvo ir 
dukters žvilgsniai sušitiko. 
Abu nusišypsojo. Pakvietęs 
rinkėjus pradėti balsavimą, 
Jonas Margis priėjo prie 
dukters.

— Tave, Maryte, ypatin
gai sveikinu. Laimi nga 
šiandien tavo gimimo diena. 
Tau 18 metų, ir tu jau ren
ki deputatus į galingiausios 
šalies parlamentą. -

— O, tėve, aš tokia lai
minga, — tik tiek tepajėgė 
Marytė atsakyti. Ir , vėliau, 
kai biuletenis jau buvo 
įmestas į urną, Marytė sa
kė savo draugėms:

— Aš taip jaudinausi. 
Visas šias dienas aš galvo
jau apiė tuos žmones, kurie

mums atnešė laimę.
Jos draugės dabar 

mena: Marytė anomis die
nomis n e a t s i t raukdama 
skaitė “Kaip grūdinosi plie
nas” ir vieno tarybinio ka
rininko padovanotą ploną 
knygutę “Odesos pogrindy
je.” Susirinkdavo jos vaka
rais, o Marytė sėdi ranko
mis apsikabinusi kelius ir 
blizgąs žvilgsnis įsmeigtas 
kažkur į tolį.

— Kas tau, Maryte? — 
klausdavo draugės, o Mary
tė, lyg iš miego atsibudusi. 
Iš pradžių pažvelgdavo į 
mergaites nepasitenkinusi, 
o paskui pradėdavo užside
gusi kalbėti.

— Kaip gražiai jie moka 
gyventi, kokie didingi jų 
žygiai.

— Apie ką tu, Maryte? 
— nesuprasdavo mergaitės.

— Apie komjaunuolius. 
Štai tikras žmogus. Iš di
džiosios raidės Žmogus — 
Povilas Korčaginas. Dar 
būdamas vaiku, jis išėjo į 
frontą. Drąsiai jis kovėsi su 
liaudies priešais, o paskui, 
dažnai alkanas, pusnuogis, 
rūsčiuose žiemos šalčiuose 
jis kartu su savo draugais 
ruošė malkas liaudies ūkiui, 
atkūrė gamyklas, mokėsi. 
Baisi liga Pavką paguldė. 
Jis nebevaldė rankų, kojų. 
Paskui apako. Atrodė, kad 
jam liko tik mirti. Bet Po
vilas Korčaginas svajoja 
apie gyvenimą. Jis žino, kad 
gyvenimas žmogui duotas 
tik vieną kartą. Todėl reikia 
taip gyventi, kad nebūtų 
kankinamai gėda dėl be 
tikslo išeikvotų metų, dėl 
žemučio, menkučio egzista
vimo. Gyventi — tai kovoti 
dėl Tėvynės laimės, dėl liau
dies laimės.

* /
Lyg užkerėtos klausyda

vosi mergaitės Marytės pa
sakojimų. O jinai vis kalbė
jo ir kalbėjo. Ji pasakojo, 
kaip paskutinę minutę prieš 
mirtį septyniolika Odesos 
kontržvalgybos n u t e i stų 
Odesos komjaunuolių dai
navo “Internacionalą,” kaip 
tokios pat, kaip ir jos mer
gaitės — Dora Liubarskai- 
tė, Ida Krasnioščiokinaitė, 
Polia, Barkaitė, prieš ženg- 
damos prie kartuvių, gimi
nėms rašė: “Nesigailime, 
kad mirštame taip anksti, 
gailimės, kad taip mažai su
spėjome padaryti revoliuci
jai.” ' į

Jonas Margis atsimena, 
kaip jo duktė vieną vakarą 
priėjo prie jo ir pasakė no
rinti su juo pasitarti. Tėvas

prisi

sunerimo, ar neatsitiko ko
kia nelaimė — tokia susi
jaudinusi buvo Marytė.

— Tėve, aš nusprendžiau 
stoti į komjaunimą.

— Tai ir viskas, — nusi
šypsojo tėvas, — stok sau į 
sveikatą. O aš maniau, ar 
tik neatsitiko kas.

— Tėve, aš nejuokauju, 
aš, rimtai, — pasakė Mary
tė.

— Ir aš nejuokauju. Lin
kiu sėkmės.

— Bet aš bijau ... Ar su
gebėsiu būti tikra komjau
nuolė, bent kiek panaši į Po
vilą Korčaginą.

— Mylėk Tėvynę, tar
nauk liaudžiai ir tu būsi ge
ra komjaunuolė, — pasakė 
tėvas.

— Prisiekiu tau, tėve, 
kad gyvensiu vien Tėvynei. 
Aš stengsiuos gyventi taip, 
kad paskui nebūtų kankina
mai gėda dėl be tikslo išgy
ventų 'metų.

Tą dieną, kai Marytė at
nešė iš komjaunimo apskri
ties komiteto naujitelaitį 
komjaunuolio bilietą, Mar
gių namuose buvo šventė. Ir 
tėvas, ir duktė, ir motina po 
keletą kartų atskleidė • pur
purinę knygutę su Lenino 
atvaizdu viršelyje. Marytė 
žiūrėjo į pirmame puslapy
je išspausdintus ordinus ir 
sakė tėvui:

— Žiūrėk, tėve, tam, kad 
mums būtų suteikta garbė 
nešioti šiuos garbingus žen
klus, kovojo tokie žmonės,' 
kaip Povilas Korčaginas, 
kaip Odesos komjaunuolės. 
Juk tai ne tik didi garbė, 
bet ir didelė 
Taip, tėve?

-Aną naktį 
neužmigo.“ Ji
apie komjaunuolio bilietą. 
Galvoje netilpo žodžiai. 
Jausmų jūra audrino mer
gaitę, o popieriuje pasirodė 
paprastos eiliuotos eilutės. 
“Kodėl aš negaliu išreikšti 
to susijaudinimo, kuris ma
ne apima, kai aš skaitau bi
liete penkias raides, VLK
JS”?—klausė save mergai
tė ir vėl griebėsi plunksnos. 
Ji troško tomis minutėmis 
įamžinti popieriuje savo di
džią meilę Tėvynei, džiaugs
mą, kad jinai, paprasta'Lie
tuvos mergaitė, prisijungė 
prie tarybinio jaunimo di
džiojo būrio — komjauni
mo, kurio darbo ir kovos žy
giai ją taip džiugina. Ma
rytė tada nežinojo, kad pra
eis keli mėnesiai, ir ne raša
lu, o savo krauju ji" pasira
šys savo ištikimybę komjau
nimui, Tėvynei.

Štai paskutinių 
Marytės Margytės 
mo dienų istorija.

1941 m. birželio
sužinojusi, kad vokiečiai 
peržengė Tarybų Lietuvos 
sieną, Marytė Margytė nuė
jo į komjaunimo apskrities 
komitetą ir daugiau nebe
grįžo namo. Parengdama 
dukterį į kelią, motina su
rinko įvairiausių daiktų, 
bet mergaitė greit ištuštino 
maišelį. Ji pasiėmė muilą, 
rankšluostį, dantims milte
lių, baltinių pamainą ir kiek 
maisto. Paskui priėjo prie 
knygų lentynėlės. Čia stovė
jo geriausi jos vaikystės ir 
jaunystės bičiuliai: Puški
nas ir Tolstojus, Žemaitė ir

(Tąsa 4-me pusi.)

Didėjant nedarbui, kapi
talistinės laisvės apaštalai 
vis drąsiau pradeda girti 
darbo moterims laimę su
grįžti pas pečių.' Bet nei 
vienas nepasako ką turi da
ryti tos, kurios neturi pe
čiaus. Juo labiau tos, kurios 
neturi kur pasistatyti pe
čiaus.

Klaida būtų manyti, būk 
tas tepaliečia vien tik bied- 
niokes. Kad jeigu šiandien 
dar turi dolerį kišeniųje, 
rytoj neturėsi pečiaus sto
kos problemos.

Štai žymi aktorė Ruth 
Chatterton puošnaus Ritz 
Tower viešbučio, New Yor
ke, savininkų tapo patrauk
ta teisman už kaip tik tą 
neva teisę pasinaudoti pe
čiumi.

Aktorė tame viešbutyje, 
jo 14-me aukšte, turi apar- 
tmentą su kičinetu. Daleis- 
tina, kad ne pigų apart- 
mentą. Bet kuomet ji ban
dė ką nors pasigaminti ant 
“savo” pečiaus, viešbučio 
savininkai suriko ir teismui 
skunde surašė, kad ji bai
siai užsmardinusi pastatą.

Pagalvokite — 14-me 
aukšte ponai vos neišdusę 
nuo stokos oro dėl Chatter- 
toniūtės kepsnio!

Ko ji “smardinosi” 
puodais? Juk. ten'pat, 
liolika aukštų žemiau 
ties viešbučio virtuvėje
minami šauniausi valgiai. 
Ir laiptais nereikia laipio
ti, keltuvu nukelia ir užke
lia.

Kokios priežastys galėjo

su 
ke- 
pa- 
ga-

atsakomybė.

Marytė ilgai 
rašė eilėraštį

penkių 
gyveni-

22 d

versti Chattertoniūtę ga
mintis sau ir savo vyrui 
namie valgyti?

Priežasties man niekas 
nepasakė. Tačiau žinau vie
ną, kad aktoriai tebėra 
žmonėmis. Kartais jie, kaip 
ir bile kuris iš mūsų, pasi
ilgsta kokio paprasto mėgs
tamo valgio. Dažniausia no
ri laisvai ir ramiai pabuvo
ti namie valandžiukę liuos- 
laikio, ko aktorius negali 
rasti, būdamas ne namie. O 
ne kartą net pinigų, iš pa
viršiaus atrodant daug už
dirbamų, neturi perdaug.

Mūsų šalyje aktorių kon
troliuoja jo firma, kuriai jis 
vaidina. Jis yra firmos do
leriu, tad ir privalo švitėti 
kaip naujutėlis sidabrinis 
doleris. Išsigali ar ne, turi 
ne bile kur valgyti, šauniai 
apsirengti. Nors siela gel
tų, turi šypsotis. Tad argi 
nuostabu, jog ir aktorei 
Chatterton norėjosi kai ka
da puikavimo vakarienės 
viešbutyje išvengti.

Tokiame atsitikime
turėjo pilniausią laisvę pa
būti nevalgę. 0 kad to 
norėjo, juos pašaukė teis
man už jos “nerimtą” persi- 
statymą, būk ji turinti tei
sę prie pečiaus. Gal būt, kad 
jie dar ne paskutiniu centu 
gyveno, nes paskelbė išsi
kraustysią kitur, d<ur galė
sianti 4naudotis pečiumi. 
Laiminga! Milionai eilinių 
moterų to negali pasakyti 
draudžiantiems joms priei
ti prie pečiaus.

jie

ne-

Šeimininkėms
Šį Skyrių Veda E. V.

DUETĄ SULIESĖJIMUI
Yra daug moterų - mer

ginų, taipgi ir vyrų, kurie 
perdaug sveria ir ieško bū
dų svorį sumažinti. Tai ge
rai ir daro, nes kam reika
linga per didelį sunkumą 
nešioti.

Didžiuma tų žmonių per
daug valgo, bet galimas dai
ktas, kad tūli turi prigimtą 
palinkimą greičiau už kitus 
nutukti. O paskiau daug 
priklauso ir nuo to, kiek 
žmogus veiklus. Kurie daug 
dirba, niekada ramiai nenu
sėdi, tie visuomet bus lie
sesnį, nors ir valgo daug. 
Bet taip vadinami lėtieji, 
kurie mažai, lėtai kruta- 
vaikščioja, daugiau pasėdi, 
tiems sunku išsilaikyti nuo 
tukimo.

Paprastai, sunkiai dir
bantis vyras sunaudoja iki 
5,000 kalorijų (calories— 
kūnui šilumos ir energijos 
tiekimo mokslinė miera) į 
dieną; žemės ūkių darbinin
kai iki 4,500; vidutinis ofi
so darbininkas < nuo 2,200 
iki 2,500; namų šeimininkė 
nuo 2,200 iki 2,400 kalorijų,

Būnant ant dijetos su
menkėjimui reikia tesu var
toti tik apie 1,000. iki 1,500 
kalorijų per dieną.

Žemiau paduodu pavyzdį 
.vienos dienos dijetos, kurios 
prisilaikant galima sumen- 
kėti apie, po svarą į savaitę. 
Gal pamanysit, kad tai ma
žai, bet atsiminkit, kiek sa
vaičių vieneriais metais, tai

15

nebus mažai, nes per grei
tas menkėjimas gali pa
kenkti sveikatai.

štai Pusryčiai
1 grapefruit'as — 100 

kalorijų.
1 riekutė čielo grūdo duo

nos su sviestu — 150 kai.
1 kiaušinis — 75.
stiklas pieno — 17.

Pietūs
puodukas buljono — 

kalorijų.
apie 3 uncijos varškės su 

salota — 100.
riekutė duonos su svies

tu — 150.
biskis kokių šviežių vai

siu — 50.
arbatos.

Vakarienė
viena neperdi dėlė porcija 

kudos jautienos — 150 ka
lorijų.

puodukas kokios sriubos 
— 20 kai.

tomatė su žaliu kopūstu 
ir biskiu mayonnaise — 60.

viena grūšė — 50.
kava ar arbata.
Jei kavą geri su pienu ir 

cukrum, tai kalorijų dar 
prisidės daugiau.

Jeigu jaučiate, kad jums 
permažai, galima ir dau
giau kaip ko dadėti, tiktai 
ne riebumų ir ne krakmo
linių ar baltų miltų pro
duktų bei saldumynų.

Kitą kartą paduosiu pa
rinktą dijetą kitai dienai. 
Bet galite ir patys pasirink
ti, nes jūs geriau žinote, kas 
jums patinka valgyti.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Kovo 30, 1949
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NEMIRTINGOJI MARYTE MARGYTE
(Tąsa nuo 8-čio pusi.)

Kudirka, Čechovas ir Gįor- 
kis, ir pastaraisiais metais 
įsigytos knygos — “Kaip 
grūdinosi plienas,” “Odesos 
pogrindyje” ir ypatingai

(Tąsa)
Kaip iš lengvo slinko jiems laikas! 

Vadovas vis ėjo žiūrėti, ką veikia sargai 
prie meldyklos. Jie vis nemiegojo, vis 
vaikščiojo prie durų. Pro pagodos lan
gus taip pat buvo šviesu.

Taip jie išlaukė lig vidunakčio. Sar
gai vis nemiegojo. Matyti, buvo, kad jie 
jau nebemigs. Turbūt, jie nebuvo opijum 
apsvaiginti. Įeiti ijneldyklą jokio kito 
kelio nebebuvo, kaipx tik pramušus sie
ną. Tik beliko sužinoti, ar kunigai taip 
pat budriai saugojo auką iš vidaus, kaip 
sargyba iš lauko duris.

Pasitarę jie nusprendė prislinkti prie 
meldyklos iš kito šono.

Apsukę nemažą ratą, jie laimingai 
! prislinko prie sienos iš kito galo. Tiesa, 

iš tos pusės niekas nesaugojo, bet čia 
nebuvo nei durų, nei lango.

Naktis buvo tamsi. Dangus buvo ap
trauktas debesiais, mėnuo vos švietė. Di
delis miškas aplinkui dar labiau didino 
tamsybę.

Bet neganėjo prislinkti prie meldyklos 
sienos: dar reikėjo ir skylę pramušti. 
Tam darbui Fogas ir jo draugai teturėjo 
lenktinius peilius. Tik laimė, kad siena 

»» buvo plona ir netvirtai sudėta iš plytų ir 
rąstų. Išplėšus vieną plytą, kitos turėjo 
beveik pačios irti. J

,Darbą pradėjo labai atsargiai ir bėgai 
saugo josi, kad nebūtų jokio brazdėjimo. 
Vadovas ir Paspartutas traukė plytas.

’j' Darbas sekėsi.
Jiems betraukiant plytas, pasigirdo 

balsas pagodoje; tuojau atsiliepė sargyba 
iš oro.

Paspartutas ir vadovas pertraukė dar
bą. Ar juos pamatė? Ar išgirdo braz
dant? Suprantamas daiktas, kad jie tu
rėjo ko greičiausiai atsitraukti. Atsitrau
kę taip pat pasislėpė po medžiais laukda
mi nutilstant, kad vėl galėtų pradėti 

i darbą. • *
g - Bet sargai pasirodė iš kito pagodos ga

lo, sustojo ir ėmė saugoti. Prieiti per 
juos prie meldyklos jokiuo būdu nebe
galima buvo.

Sunku būtų aprašyti tų pasislėpusių 
keturių žmonių nusiminimą. Kaip beiš- 

. gelbėsi auką, jei prie jos negali prieiti?!
I Seras Frensis Kromartis iš piktumo

pirštus kramtė. Paspartutas neberimo 
savo kailyje; vadovas nežinojo, kaip jo 
stabdyti. Vienas šaltakraujis Fogas lau- 

> • kė nerodydamas savo jausmų.
— Tik gYįžti mums belieka, — tarė 

pašnabždomis brigados generolas. ’
— Žinoma, grįžti, — atsiliepė vado

vas.
— Lukterėkime, — atsakė Fogas. — 

Alabade aš turiu būti rytoj prieš dvyli
kę, todėl galima dar kelias valandas pa
aukoti.

— Bet ko prilauksi? — klausė stebė
damasis Kromartis, — už kelių valandų 
išauš ir...

— Kas dabar žino: gal paskutinę va
landą mums pavyks.

Brigados generolas pažiūrėjo Fogui į 
I; i akis.

Ką dabar galvoja tas anglas? Gal jis 
nori atimti tą jauną moteriškę stačiai iš 
budelių nagų, padėjus ją ant laužo? Tai 
būtų baisi beprotystė! Kaip tas žmogus 
gali būti toks neišmintingas?

Tačiau Kromartis sutiko palaukti iki
||| £al°- '

— Pasitraukime truputį, — tarė va
dovas: — čia pavojinga likti.

Ir jis pavedė keleivius į kitą aikštės 
kraštą, iš kur gražiai buvo matyti, kas 
darėsi prie pagodos.

I
 Paspartutas ( įlipęs į šakoto medžio 

viršūnę, ėmė svarstyti vieną sumanymą, 
kuris iš pradžios pasirodė jam keistas, 
bet paskui pradėjo į jį tikėti.

Iš karto buvo sakęs: “Kokia kvailys- 
į te J” o dabar galvojo: “O dėlko gi ne? Tai
4 vienintelis būdas. Ir ką gi daugiau pa

darysi su tokiais velniais!”
I Nusprendęs įvykdyti savo sumanymą,
- įyi;' Paspartutas, kaip koks žaltys, nusiraitė 

iš medžio šakomis, nusvirusiomis lig pat 
žemės.

Laikas bėgo, ir netrukus danguj iš 
, vieno šono pradęjo tartum kiek šviesėti. 

Bet vis dar labai tamsu tebebuvo.

Artinosi iškilmės laikas. Sukilo visi, 
kurie turėjo, būti prie tos ceremonijos. 
Ėmė lakstyti ir rengtis. Vėl pradėjo muš
ti būgnus, giedoti ir šūkauti. Išmušė va
landa, kurią nelaimingoji moteriškė- tu
rėjo mirti.

Atidarė pagodos duris, pro jas iš vi
daus žibterėjo šviesa. Du kunigai išvedė 
auką iš meldyklos. Nors ji buvo apsvai
ginta, bet, matyti, stengėsi — gal iš ins
tinkto — išsprukti iš baisių budelių na
gų. Frensiui Kromarčiui širdis ėmė 
smarkiai plakti: jis pažvelgė į Fogą ir 
pamatė jo rankoje atlenktą peilį.

.Tuo laiku sujudėjo visa minia. Nuo 
kanapių rūkymo moteriškė vėl nustojo 
nuomonės. Ji praėjo pro fakirus, kurie 
ją nulydėjo su baisiausiais tikybiniais 
šauksmais. ,

Fogas ir jo draugai sumišo su užpaka
liniais minios žmonėmis ir ėmė kartu 
sekti.

Po dviejų minučių jie pasiekė upės 
krantą ir sustojo per penkias dešimtis 
žingsnių nuo laužo, kur gulėjo radžos 
kūnas. Šaly jo buvo paguldyta apalpusi 
žrųona.

Paskui prikišo ugnelę, ir malkos, ap
laistytos aliejum, tuojau ėmė liepsnoti.

Seras Frensis Kromartis su vadovu 
vos suspėjo suturėti Fogą, kuris; paim
tas prakilnaus jausmo, su peiliu rankoje 
jau buvo bebėgąs gelbėti nelaimingos 
moteriškės.

Fogas jau buvo'juos atstūmęs, tik tuo 
metu viskas atsimainė. Staiga pakilo iš
gąstingas riksmas. Visa minia ėmė ne
žmoniškai šaukti, ir visi puolė veidais 
ant žemės.

Kas nutiko? Aure, senasis radža tebe
gyvas! Jis pakilo, paėmė savo jaunąją 

• pačią ir pro dūmus nulipo nuo ląužo.
Fakirai, sargai, kunigai, apimti bai

mės, nedrįso nė akių pakelti nuo genies 
ir žvilgterėti į tą stebuklą.

Moteriškę buvo paemusios rankos, ku
rios ją nešė lengviau kaip plunksną.

Fogas ir seras Frensis Kromartis, iš
pūtę akis; žiūrėjo nieko nesuprasdami, 
kas čia darosi. Vadovas žemai palenkė 
galvą, ir Paspartutas, be abejo, ne ma
žiau buvo nustebęs!...

Prisikėlėlis pasuko stačiai į tą daik
tą, kur stovėjo Fogas ir Kromartis, ir, 
prisiartinęs prie jų, tarė:

— Bėkim!
Tai buvo Paspartutas, tai jis pro tirš

tus dūmus ir liepsną prislinko prie lau
žo! Tai Paspartutas, pasinaudojęs tebe
sančia tamsybe, išgelbėjo moteriškę nuo 
mirties! Taj Paspartutui neapsakoma 
drąsybė padėjo išbėgti nuo išsigandusių 
budelių!

Jie tuojau sušoko ant dramblio ir, 
kaip tik gali, nurūko. Bet iš riksmo, iš 
triukšmo ir1 iš kuliptos, prakirtusios Fo
gui skrybėlę, galima buvo numanyti, kad 
jie pagaliau buvo supratę apgavimą.

Tikrai, radžos ^ųnas tebegulėjo ant 
liepsnojančio laužo! Atsigodę, kunigai 
pamatė, kad auka jiems buvo per akis 
pavogta.

Tada jie šoko vytis į mišką, • Sargyba 
paskui. Vydamiesi kartą šovė, bet va
gys bego greitai, ir po kelių minučių ku- 
lįpkos nebegalėjo jų siekti.

XIV 
FILIJAS FOGAS VAŽIUOJA GRAŽIU 
GANGO UPĖS SLĖNIU NENORĖDA

MAS Į JĮ NĖ PAŽVELGTI ”
Drąsus sumanymas pavyko. Paspar

tutas labai7 džiaugės savo pasisekimu. 
Seras Frensis Kromartis širdingai pa
spaudė .ranką vikriam berniokui. Fogas 
tepasakė jam: “Gerai.” Bet tas “gerai” 
iš Fogo lūpų buvo didžiausias pagyri
mas. Paspartutas atsakė, kad ta garbė 
prideranti ne jam, bet' jo ponui. Jam 
tik atėjusi “juokinga” mintis, ir jis tuo
jau ją įvykdęs. Ir prancūzas ėmė juoktis 
atsirhinęs, kad jis, Paspartutas, senas 
gimnastas, gaisrininkų seržantas, buvęs 
kelias minutes gražios* indės vyru, senu 
balzamuotu radža!

Bet jaunoji indė visai nieko nenuma
nė, kas darėsi aplink ją. Susukta apklo
tais, ramiai ji gulėjo viename lopšelyje. „

/

(Daugiau bus)

brangi knyga, kurią Mary
tei atvežė dovanų iš Mask
vos vienas Liaudies Seimo 
deputatų — “VKP(b) isto
rija. Trumpasis kursas” lie
tuvių kalbą. Ji ilgai sklaidė 
puslapius, tartuni atsisvei
kindama. Vieną knygą po 
kitos ji ėmė į rankas ir lyg 
gailėjosi, kad negali jų pa
siimti su savim. Vėl grąži
no į vietą. Ypatingai ilgai 
ji sklaidė “Kaip grūdinosi 
plienas.” Kiek pagalvojusi, 
Marytė tvarkingai- įvyniojo 
knygą ir padėjo ją į maiše
lio dugną. Ten ji padėjo 
taip pat “VKP(b) istorijos 
trumpąjį kursą.”

Baigė rengtis. Lengvai 
užsimetusi maišelį ant pe
čių, mergaitė greit išėjo. 
Atsirėmusi į durų staktas, 
motina žiūrėjo, kaip tolsta 
liekna jos mergaitė, jos vie
nintelės dukters figūrą.

Drauge su kitomis kom
jaunuolėmis Marytė slaugė 
pirmuosius sužeistuosius, 
gesino gaisrus, padėjo skirs
tyti ginklus. Dienos praei
ga, kaip kokiame tvaike. 
Tik retai naktį mergaitės 
užmiega trumpą neramų 
miegą.

Birželio 26 d. vokiečiai 
prisiartino prie Panevėžio. 
Partijos apskrities komite
to įsakymu, 30 Panevėžio 
komjaunuolių, jų tarpe ir 
Marytė Margytė, paliko 
miestą ir laikinai pasitrau
kė į rytus, kad iš ten tęstų 
kovą.

Penkis kilometrus nuo 
Panevėžio komjaunuoliai 
gavo savo pirmąjį kovos 
krikštą. Jie kovėsi su vo
kiečių parašiutininkų bū
riu. Marytės pavyzdys įkvė
pė kitus komjaunuolius. Ji 
vadovavo nelygiam 30 drą
suolių mūšiui prieš iki dan
tų apginkluotą priešą ir lai
mėjo. Bet toliau eiti visiems 
kartu buvo pavojinga. Kom
jaunuoliai jau buvo atsidū
rę priešų užnugaryje. Nu
sprendė pasidalyti grupėmis 
po du ir žygiuoti į rytus.

Marytė nuėjo su savo mo
kyklos draugu Juozu Jonu
šu. Ėjo ilgai. Pavargo. Ko
jose pasidarė kruvinos žaiz
dos. Į rytą nusprendė pasil
sėti. Atsigulė tiesiog lauke. 
Dvi poilsio valandos. Ir vėl 
į kelią. Priešais pasirodė 
grupė žmonių.

— Kas tokie? — sušuko 
vienas jų, paskui pažino ir 
piktai prasišiepė, — a, tai 
mūsų balandėliai, komjau
nuoliai ...

— Šauk, — sušuko Mary
tė Juozui ir pirmoji šovė iš 
brauningo.

Greit pasibaigė šoviniai. 
Sužeista Marytė gulėjo pie
voje. Juozas nepasitraukė 
nuo jos. Banditai džiūgavo. 
Jie pagrobė mergaitę ir jos 
bendrakeleivį /ir nuvilko 
juos kankinti. Visą savo ne
apykantą tarybinei valdžiai 
jie mėgino išlieti ant kom
jaunuolių. Jie mušė Marytę 
per veidą, paskui parvertė 
ją ant žemės ir spardė kojo
mis. Plonus mergaitės pirš
tus girti buožės laužė ant 
specialiai atneštų lentų, ka
mantinėjo/ kur jos draugai, 
kur korųjaunuoliai paslėpė 
ginklus, kas iš jų liko mies
te. Vertė atsisakyti nuo 
komjaunimo, nuo Tėvynės, 
nuo viso kas jai buvę bran
giausia. Bet Marytė tylėjo. 
Nusįgręžė nuo žudikų ir ty- 
Įępp. Nę vienos dęjpnęs bąp- 
ditarnš nepasisekė išgirsti iš

jos lūpų. Paskui pagriebę 
Marytę už plaukų ir taip 
nuvilko ją į kapines. Čia at
varę ir Juozą. Banditai pa
statė komjaunuolius prie 
duobės ir paleido šūvį virš 
jų galvų. Marytė ir Juozas 
užgiedojo “Internacionalą.” 
Skardus 'mergaitės balsas 
plaukė viršum Lietuvos že
mės, užtekančios saulės pa
sitikti.

Šautuvų šūvių papliūpa 
nutraukė Marytės gyvybės 
siūlą, bet jos šviesus-atmi
nimas amžinai išliko ne
mirtingas. Nemiršta šlovė 
tų, kas miršta už Tėvynę.

P: Giedraitis, t < r •'»

So. Boston, Mass.
Naujosios Anglijos Moterų 

Sąryšio Konferencija
Naujosios Anglijos Mo

terų Sąryšio metinė konfe
rencija įvyks sekmadienį, 
balandžio (April) 10 d., 
1949 m., 11 valandą ryto, 
318 Broadway, So. Boston, 
Mass.

Prašome išrinkti delega
tes ir atsiųsti į. konferenci
ją, nes turime labai daug 
svarbių reikalų aptarti.

Jei susirinkimo pirm kon
ferencijos neturėsite, tai 
valdyba privalo paskirti de
legates nuo savo kuopos ir 
atsiųsti.

Tikime, kad pąs'irūpinsi- 
te kuo daugiausia delegačių 
atsiųsti.

Kaip kurios kuopos arba 
klubai, gal būt, negavo pa
kvietimų tik todėl, kad ne
turėjau antrašų. Taigi, bū
kite tokios geros ir atsiųs
kite delegates, o jums <už 
tai didelis ačiū!

V. Taraškiene, 
Sąryšio Org. 
37 Brook Rd., 
Milton 87, Mass.

išvykusį dabar į Suvalkų Kal
variją šeimos atsivežti, stalių 
Alaburdą ir tt. Mūsų šeimai 
taip pat nelinksmi pyragai 
buvo. Ir nors daug jėgų ati
davėme statybos darbams, ta
čiau niekad niekas anksčiau 
mums netardavo už mūsų 
darbą ačiū. O dirbdavome 
mes pusvelčiui,' dar labiau 
praturtindami savo darbda
vius. Ilgus metus mūsų šei
ma turėjo glaustis skurdžia
me mediniame namuke Klai
pėdos priemiestyje Smeltėje.

Kaip mes gyvename dabar? 
Mūsų šeima — patenkinta ir 
laiminga. Mano vadovauja
moje brigadoje dirba ir abu 
mano sūnūs — Vilis ir Kur
tas. Kas mėnesį į rankas 
kartu gauname po 1,800-2,000 
rublių.' Už tuos pinigus jau 
šį tą įsitaisėme, įsigijome bal
dus.

. . .Pasidairykime po Kau
ną. Kas anksčiau gyveno 
puošniuose namuose ? Ponai. 
O darbininkams turėjo būti 
gera ir vadinamojoje “Brazil- 
koje.” Dabar gi darbinin
kams pastatytas šis didelis 
trijų aukštų namas, statomas 
kitas namas Vilijampolėje, ei
lė dailių pastatų Petrašiūnų 
elektrinės žmonėms. Darbi- 
ninkams skirtas taip pat di
džiulis blokas miesto centre, 
Stalino prospekto ir Tolsto
jaus gatvių kampe. Tai bus 
didžiausias gyvenamasis na
mas Kaune.

Mūsų namo pirmoji dalis 
baigta. Męs patys šiuo metu 
statome ir antrąją jo dalį. 
Butai čia yra dviejų kamba
rių su virtuve, sandėliuku, vo-( 
nios kambariu. Visai nese
niai juose įvyko įkurtuvės. 
Tai buvo džiaugsmingos die
nos. Tik pagalvokime, kokią 
brangią dovaną davė mums

tarybų valdžia — tokius na
mus ! ,

Naujuosius. Metus mes su- 
tinkame, galvodami apie atei
tį, apie vis gerėjantį gyveni
mą. Visliose naujuose mūsų 
butuose įsivyravo tikra šven
tė. Jurgis Kojelis.

Pas Šakiečius *

ŠAKIAI, sausio 1 d.—Vi
suose šakių apskrities vals
čiuose vyksta gausūs kolekty
vinių ūkių narių susirinkimai. 
Čia pasisako Respublikinio 
kolektyvinių ūkių valstiečių 
suvažiavimo dalyviai. Ypač 
graliai papasakojo apie suva
žiavimo darbą SintaUty vals
čiaus Karolio Požėlos vardo 
kolektyvinio ūkio pirmininkas 
Bartkus. Po jo susirinkime 
kalbėjo dar visa eilė kolekty
vinio ūkio narių. Jie prisi- 
ėmė socialistinius įsipareigoji- k? 
mus ir pasiryžo nuo 1949 me
tų pradžios intepsyviai ruoš
tis pavasario lauko darbams.

Kolektyvinių ūkių valstiečių 
suvažiavimo darbas ir kreipi
masis taip pat buvo svarsto
mas kaimyniniame “Kovo 8 
dienos,” Kidulių valsčiaus 
“Komjaunuolio” ir kituose 
apskrities k o 1 e k t y viniuose 
ūkiuose. J. Petraitis.

★ ★ ★
Statomos Naujos įmonės

Sparčiai auga Vilniaus pra
monė. Gamybos apimtis 1948 
metais dvigubai prašoko 1946 
metų apimtį ir keturis kartus 
—1945 metų apimtį. Arti
miausiais mė*tais ji patrigubės.

Dabąr pradėta dažymo apa- * 
ratų ir elektros skaityklių ga
myklų, naujo konditerijos fa
briko, silikatinių plytų gamy
klos ir šiluminės elektrocen- 
trinės statyba. Į rikuotę sto
jo nauja statybinių medžiagų

I gamykla.

Žinios iš Lietuvos
! O L*'. ' ’* •’!

ŠVENTĖ MŪSŲ NAMUOSE

KAUNAS, sausio 1 diena.— 
šešiolika šeimų apsigyveno 
šiuose naujuose mū.sų pa
čių rankomis pastatytuose 

’namuose. Įvairūs buvo tų 
šeimų keliai, įvairus jų liki
mas. Tačiau niekad anksčiau i;- . « .t • . ■

niekas iš naujojo namo gy
ventojų nejautė valdžios rū
pinimosi jo gyvenimu, niekad 
jis nedirbo sau, darbo žmo
nių gerovei.

Mano kaimynas — Juozas 
Jurgelaitis, jo butas čia pat, 
už. sienos, dirba statybose 15 
metų. Jam tekdavo bastytis 
po visą kraštą uždarbio be
ieškant, stengiantis fiors sto
ti prie statybų. Kiek namų, 
statytų jo rankomis, iškilo per 
tą laiką! Tačiau juose ne- 

( gyveno darbo žmones. Kitaip 
yra dabar: Jurgelaitis, kaip ir 
visi mes, stato litmus, kurie 
skirti darbininkams. Jo šei- 
moję — trys maži vaikai. Du 
iš jų mokosi.

Maža džiaugsmo matė ir 
Prąno Grigonio šeimą. Sunkų 
buvo išmaitinti dešimt burnų 
iš 2/2 hektaro žemės,' kurių 
vienas.— nedirbąąiąs. wTą pa
tį galima pasakyti ir apie ki
tus — tinkuotoją Leščinską, 

" ■ ■■■ I............................................ ■■■■■■—........... >

Gerkite Arbatą
Su Medum
; • *'

Laisvės įstaigoje galite gau
ti bitininko Končiaus medaus. 
Ša|čipose yra gerai gerti daug 
arbatos su medum. Ypač ge- 
rąi yra cįaug arbatos sų me- 
dųm ir prieš gult einant.

Medaus Kaina 
KVORTA $1.25

PŲ$Ė GALIONŲ $2.25.
Tuojau kreipkimės į Laisves 

k į
kitus mieštus nesiunciamc.

• 750 k g50 • ]Q • Micros ir išlenkimai
“sunkiai pritaikomicm."

ADAM HATS
WORLDS LARGEST RETAILER OF MENS HATS t

-.............. ................................................. • I 1,1"

Paul Gustas Funerąl Home,
INC.’ .......................

354 1VĮARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 
Skersai gatvės nuo Armory

LIĘTUVIS LĄISNIUOTAŠ GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774
Vny

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

prakilniuose namuose be ^kstra išlaidų.
Dų Kambariai šermepim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikąlbėjiipam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom suly£ 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad neifiiegą.

f ’» 4 » I * . C ’ \ t 4 < • ' 8F

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

• , . I » * ' • r * • »

> Lietuvis KvietĮsų Pardavėjas
■ 6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(Kampas 68th St.)

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

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

ko jūs reikalausite.
1 Speciąhątaį Pritaikymui 

§cĮĮųepiąis, Vęstuvems ir Bankietams 
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

FUNėRAL HOME, Inę., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Litli. Daily)—Treč., Kovo 30, 1949
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New Haven, Conn.
LDS 16 kuopos vakarienė 

pavyko gerai. žmonių buvo 
labai daug. Buvo ir svečių iš 
kitų miestų, k’urie buvo pa
kviesti pakalbėti. Pabaigoje 
buvo pakviestas LDS apskri
ties pirmininkas J. J. Mockai- 
tis iš Bridgeporto. Jis aiškino, 
kokia svarba nariui iš priklau
symo prie LDS ir kiek jis iš 
to turi naudos.

Sužinota, kad Juozas Bu
ch on is susirgo kovo 20 dieną 
ir išvežtas i ligoninę. Aplan
kius, sužinojau, kad jam bus 
daroma operacija. Jis randa
si The Middlesex ligoninėje, 
kambario numeris 208. Lan
kymo valandos nuo 2 iki 4 
dieną ir nuo 7 iki 8 vai. va
kare. Linkiu Juozui greitai 
pasveikti.

______  I
Ilgai lauktos prakalbos 

sveikatos klausime' jau visai 
arti. Jos įvyks sekmadienį, 
balandžio 3 d., 2 vai. po pie
tų. Lietuvių svetainėje,. 243 
N. Front St. Kalbės Dr. J. J. 
Kaškiaučius iš Newarko. ku- j 
ris nuolatos per dienraštį į 
Laisvę pateikia labai daug ge- I 
rų patarimų. Visi ir visos kvie- i 
čiami atsilankyti.

lapelį, kuriame aiškina Law
rence miesto darbininkams, 
kodėl prezidento Trumano 
politika atvedė prie tokios di
delės bedarbės, kodėl dirbtu
vės yra uždarinėjamos ir dar
bininkai metami laukan.

Lapeliuose reikalauja, kad 
piliečiai darytų spaudimą į 
miesto valdybą, kad ta verstų 
fabrikantus paleisti fabrikus 
darban. Taipgi; reikalaujama, 
kad neturintiems darbo dar
bininkams mokėtų po $30 į 

l savaitę per 40 savaičių į me
tus, kad miesto valdyba rei
kalautų valstijos seimelio, kad 
tokis bilius būtų priimtas. 
Taipgi reikalaujama, kad dar
bininkai, •vietoj 40 valandų 
darbo j savaitę, kad dirbtų tik 
30 ir pasiliktų ta pati alga, 
kaip dabar mokama už 40 va
landų. Yra ir eilė kitų būtinų 
ir labai svarbių reikalavimų.

Kaip žinome, dabar mūsų 
mieste labai sunki bedarbių 
padėtis, todėl yra reikalauja
ma, kad miesto tarybos posė- 
din būtų pašaukta CIO ir 
ADF vadai, idant bendrai ap
tarus bedarbių reikalus. Visų 
piliečių pareiga — daryti 
spaudimą į miesto valdybą ir 
majorą, tol, kol tas bilius bus 
priimtas, kol bedarbiai bus 
tinkamai aprūpinti.

S. Penkauskas.

Bridgewater, Mass.
SUKAKO METAI NUO 
KALVELIO MIRTIES

Kovo 31 dieną, 1948 me
tais mirė Jonas Kalvelis. Šie
met sukanka jau vieni metai, 
kaip netekome nuoširdaus 
darbo žmonių veikėjo ir rė
mėjo.

LLD 32 kuopa užkvietė wa- 
terburiečius sulošti veikalus. 
Vienas bus suvaidintas gegu
žės 29 dieną, tai “Gyvenimo 
žaizdos.’’ Kitas veikalas bus 
suloštas 8 d. gegužės, 2 vai. 
po pietų. Prašome tą atsimin
ti ir dalyvauti.

J. S. K.
♦

Lawrence, Mass.

Great Neck, N. Y.

šeštadienį, balandžio 2 d., į 
įvyks pasitarimas su V. Ali- j 
driuliu. Vilnies redaktoriumi, j 
Pasitarimas įvyks Maple Par
ke, 7 vai. vakare. Yra kvie
čiami visi organizacijų nariai 
ir dienraščių Laisvės ir Vil
nies skaitytojai. Ateikite lai
ku. nes tai bus labai svarbus 
susirinkimas.

Nedėlioj, 3 d. balandžio V. 
Andriulis kalbės apie Ameri
kos namų padėtį ir tarptauti
nę politiką. Bus aiškinama, 
kodėl taip labai didėja bedar
bė ir kokis yra taikai pavojus.

.Prakalbos įvyks ' bankiete, 
kuris rengiamas paminėjimui 
dienraščio Laisvės 30-ties me
tų sukaktuvių. Viskas Įvyks 
Maple Parke. Visus ir visas 
prašome atsilankyti.

Svarbios Prakalbos

Rengia Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubas sekmadienį, 

i balandžio 3 d., 6 vai. vakare, 
į A. ir J. Kasmočių svetainėje, 
191 Steamboat Rd. Kalbės D. 
i M. šolomskas, Laisvės redak- 
■ torius iš Brooklyn©.
i

Gerbiamieji! šiandieną mes 
gyvename labai svarbiame 
momente. Daug naujų ir svar
bių Įvykiu kasdien Įvyksta. 
Todėl yra svarbu žinoti ir iš
girsti gero kalbėtojo kalbą. 
Šiose prakalbose bus išaiškin
ta svarbiausi šių dienų klausi
mai.

Tad mes kviečiame visus 
•lietuvius dalyvauti.

Užkviečia,
Rengimo Komitetas.

Cleveland, Ohio
Sekmadienį, balandžio 3 d. 

2:30 vai. po pietų, Bohemian 
National Hali. 4939 Broad- j 

' way, bus rodoma ’labai graži 
sovietinė spalvinė filmą “Sto
ne Flower.’’ Visus kviečia 
rengėjai.

Progresyvių Partija išleido

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

t Newark 4, N. J.
' HUmboldt 2-7964

Haverhill, Mass.
Prakalbos

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

: Darome ir Pritaikome Akinius::

Drs. Stenger & Stenger
‘; Optometrists •

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342 
4*4*4* 4* 4* 4*4* 4* 4* 4* 4* 4*4* 4»4* 4* 4* 4® 4* 4® 4* 4* 4* 4* 4*MATTHEW k.■ BUYUS

(BUYAUSKAS)

□

Laidotuvių Direktorius

□ □ □

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5K2 z

Rengia Lietuvių Literatūros 
Draugijos 85 kuopa. Įvyks 
ketvirtadienį, balandžio 7. d., 
7’:30 vai. vakare, Lietuvių 
Piliečių Gedimino Klubo salė
je, 324 River St.

Kalbės V. Andrulis, dieiv 
raščio Vilnies redaktorius iš /
Chicagos. .

Gerbiamieji! Mes labai 
daug ir labai negražių ir ne
teisingų šmeižtų girdėjome 
apie dabartinę Lietuvą iš taip 
vadinamų pabėgėlių ir “dypu- 
kų,” visokiais titulais pasiva
dinusiu. Bet mes dabar turi
me progą išgirsti iš kitos pu
sės teisybę apie Lietuvą. Tas 
žinias 'pateiks vienas is žymių 
laikraštininkų, Vincas Andriu
lis. Teisybė apie Lietuvą bus 
įrodyta iš Lietuvoje einančių 
raikraščių, iš Lietuvos rašyto- 
tojų, iš Lietuvos darbininkų 
laiškų, kaip dabar Lietuvoje 
yra kuriamas naujas ir lai
mingas gyvenimas. V. And
rulis pateiks daug žinių ir iš 
pasaulio judėjimo ir kovų. 
Kviečiame Lietuvių visuome-. 
ne skaitlingai susirinkti ir iš
klausyti naudingų pamokini
mų.

Įėji m as ne m o k am a i.
Kviečia,

Lietuvių Literatūros
Draugijos 85 Kuopn.

Jonas Kalvelis

Jonas Kalvelis gimė Lietu
voj’, gruodžio 27 d., 1887 me- Į 
tais, Taraldžių kaime Salų 
parapijoj. Velionis mirda
mas paliko nuliūdime savo 
mylimą žmoną — Konstanci
ją Kalvelienę (Manikaitę) ; 
brolį — Kazimierą, brolienę 
—Teklę ir jųjų familiją, ku
rie gyvena ’Lewiston, Me., 
taipgi daug savo gerų drau
gų ir draugių.

Jonas Kalvelis priklausė 
prie darbininkiškų organizaci
jų ir pasižymėjo savo puošir- 
dum.u ir gerais darbais. Jis 
buvo dienraščių Laisvės ir 
Vilnies ne .vien skaitytojas, 
bot ir vajininkas, agentas ii' 
korespondentas. Daug dien
raščių ir apšvietus reikalams 
darbavosi ir aukavo. Ener
gingai dirbo karo laimėjimui 
ir Lietuvos žmonių pagalbai.

Jonas Kalvelis per eilę me
tų daug darbavosi Lietuvių 
Kooperatyvo ' Bendrovėje, ap
siavė gaminimo, Bridgewate- 
ryj, būdamas bord-direktorių 
eilėse.

Palaidotas Pine Hill kapi
nėse, ant kalnelio, prie puše
lės, West Bridgewateryj, kur 
jam pastatytas paminklas. 
Velionis guli ten greta nema
žo skaičiaus tos pačios idėjos 
draugų, buvusių Laisvės ir 
Vilnies skaitytojų. Jonas, jau 
ilsisi amžinai! Mes likę dirb
sime toms pačioms idėjoms, j 
kurioms jis dirbo ir kurias 
mylėjo! Liekuosi nuliūdimo.

Konstancija Kalveliene.
★ 

Prisimenant
Jau metai suėjo nuo Jono 

mirties. Jo darbai palikti dėl 
mūsų atminties. Mes jo ka
pą lankome ir gėlėmis puo
šiame, už jo darbą mes jo ne- ■ 
pam i rši me n i e k ados.

Prie didelio kelio gražiu 
vardu kapai užvadinti. Pušy
no kalnelis — ten guli palai
dotas Jonas Kalvelis. Ant 
jo kapo paminklas pastaty
tas, didelėmis raidėmis velio
nio vardas užrašytas.

Ar eini, ar pravažiuoji, pa
žvelgus širdį suvarsto, prisi
minus jo gerus darbus nieka
dos jo negali užmiršti. Taip, 
Jonas mus paliko ant visa
dos, mes jo nepamiršime nie
kados.

P. B. Vabalninkas.

Pittsburgh, Pa.
Teisingai pavadina

Komunistų partija iš'Wes
tern • Pennsylvanijos dėl svar
besnių susirinkimų visados 
renduoja Carnegie Hall ant 
North Sides per ilgus metus. 
Dabar turi purendavus ant ba
landžio 2 dienos, kur turės 
Įvykti masinis susirinkimas 
prieš teisimą 11 komunistų 
partijos narių New Yorke.

Tą sužinojęs šio apskričio 
legijonierių k o m a n d antas 
Byrnes parašė reikalavimą į 
Carnegie Hall direktorius, 
kad svetainė nebūtų ant tos 
dienos rendavojama.

D i r e k t orių pirmininkas 
George Seibel atsakė klausi
mu : Kodėl komunistams netu
rėtų būti rendavojama svetai
ne, lygiai kaip dėl republiko- 
nų ir demokratu ? Toliau Sei
bel sakė: Komunistai tą sve
tainę renduoja daugiau kaip 
10 metų ir jie rendavo tą sve
tainę pirm to laiko, kaip jis 
tapo tos svetainės direktoriu
mi. Daug sykių man teko sė
dėti ir klausyti jų susirinkimų 
ir neteko ką bloga girdėti ar 
turėti.su jais kokį nesusiprati
mą. Ant galo pridėjo, kad jis 
aplaiko protestų prieš renda- 
vojimą svetainės bile kam. 
Seibel pasakė: “...I am not 
especially interested — we 
get lots of protests. . .. most 
of them come from crack
pots.’’

Tikrai ir teisingai pasaky
ta, kad puodgalvių yra pilni 
kampai ir prieš kiekvieną pa
žangesnį judėjimą tuojau ir 
tarška, bet lie visados jų tas 
tai'škėjimas išeina jiems ant 
naudos. . .

Progresyvi partija
Progresyvių partija rengia 

tarptautinį festivali, gegužės 
21 dieną. Jau buvo atsišaukta 
per Lietuvaitę Į lietuvius, bet 
kol kas mažai kas girdėti, kad 
iš lietuvių puses kas prisidėtų 
prie festivalio. Kitų tautų jau 
yra sudaryti programai. Rei
kėtų kaip ir kiek galima 
mums lietuviams prisidėti Jr 
pagelbėti tiems, kurie darbuo
jasi iš lietuvių. Randasi jau 
keletas asmenų jaunesnės kar
tos, kurie darbuojasi tarptau
tiniame progresyvių, veikime, 
todėl pagelbėkime jiems!

V. B.

Lowell, Mass.
Svarbios Prakalbos Įvyks 
Šį Sekmadienį, Balandžio 3

žymus lietuvių kalbėtojas, 
Vilnies redaktorius V. Apdru- 

Jis, šiuo laiku važjnėja po 
Naująją Angliją ir sako pra
kalbas lietuvių kolonijose.

Mūsų LLD 44-ta kuopa ren
gia prakalbas šį sekmadienį, 
balandžio (April) 3-čią die
ną, 7:30 vai,' vakare, Lietu
vių Kliubo svetainėj. 11 Ty
ler St., Lowell, Mass.

Kadangi šiuo laiku gyvena
me nepaprastai įtemptą mo
mentą ir kiekvienam visokie 
klausimai mažai aiškūs ir vi
sai sunkiai suprantami, tai

bus labai svarbu visiems pa
siklausyti Andrulio geros pra
kalbos ir nuoseklaus išaiškini
mo šių dienų padėties.

V. Andrulis, kaipo žymus 
kalbėtojas, stambus literatas 
ii* didis apšvietos mylėtojas, 
kalbės ne vien tik apie pa
saulinę politiką, Jis taipgi 
prisimins apie Amerikos lietu
vių nuveiktus kultūrinius dar
bus, jų dabartinę padėtį ir 
būsiančius ryšius su senąja 
tėvyne Lietuva.

Kalbėtojas aiškino, kokį di
delį apšvietos darbą atliko 
Lietuvių Literatūros Draugija, 
gyvuodama jau beveik 35 me
tus ir kas metai leisdama nau
jas knygas, kurias nariai gau
na pasimokėję duoklę tik 
$1.50 į metus.

šiemet sukanka dienraščiui 
Laisvei 30 metų, kaip patapo 
kasdieniniu laikraščiu. Dien
raštis, išgyvenęs tokį ilgą lai
kotarpį, be abejo, turi savyje 
daug istorinių ir be galo svar
bių požymių. Kalbėtojas pa
duos įdomių bruožų iš tos is
torinės praeities.

Prakalba bus labai svarbi ir 
Įdomi, todėl visi, kas sveikas, 
būkite svetainėje kaip 7:30 
vakare. J. M. Karsonas-

Guardia Field, Brooklyn© 
priemiestyj.

★
Mūsų mieste, kaip ir kituose 

miestuose, lietuvių skaičius 
mažėja! Dipukų yra trys at
vykę ir jie dirba. Reinienės 
giminė irgi atvyko 13-tą d. 
kovo. Kur jie apsigyvens — 
Jersey City ar Brooklyn^ — 
neteko patirti.

Sueik seną pažįstamą, vy
rą •ar moterį, tai pirmutinė 
kalbti — nusiskundimas svei
kata. Pilietis.

ŽINIOS IS LIETUVOS

Jersey City, N. J.
ĮVAIRIOS ŽINIOS

Apie vidurį kovo draugai 
Yonušai išvyko praleisti ato
stogas į Floridą. Atvirutėje, 
kurią gavau, rašo, kad kelio
nę turėjo sėkmingą ir laiką 
leidžia labai linksmai.

Draugai žalkauskai, kurie 
turi užeigą *31 Brunswick St., 
išskrięlo orlaiviu į Los Ange
les, Cal. Atvirutėje rašo, kad 
orlaiviu kelionė užėmė 11 va- 
ląndų ir 4 7 minutes. Lekiant 
orlaiviu pirmu kartu nebuvo 
iš karto sveika, kol Įprato. 
Toliau rašo, kad jiems Los 
Angeles miestas patinka i)' 
ketina paviešėti gerą laiką. 
Laimingos kelionės sugrįži
mui, kaip Yonušams, taip ir 
žalkauskams.

Antanas Teleiša laukia 
teismo. Liudininkų ii- jo pa
ties apklausinėjimas jau Įvy
ko. Tačiau, kaltinimą daro 
valdžia ir dalykas yra neleng
vas. Valdžia sako, kad su
žeistajam reikėjo šaukti gy
dytoją, o ne laukti- 10 ar dau
giau valandų, iki Budzinskis 
įneštas aludėje sėdėdamas 
krėsle mirė, šeimyna ir Te- 
leišos artimieji yra rimtai su
sirūpinę.,

★
Kovo 28 dieną mūsų mieste 

dainavo Birutė Ramoškaite 
.surengtam pokylyj Jersey Ci
ty Philharmonic Symphony 
Society. Ramoškaitės paveiks
las ir trumpas apie ją aprašy
mas tilpo Jersey Journal. 
Aišku, kad iš lietuvių mažai 
kas .žinojo apie jos dainavimą.

Baranauskų sūnus Kazys, 
kuris yra orlaivių mechani
kas, kompanijos yra pasiųstas 
į vieną Lotynų Amerikos 
kraštą tam tikrų- dalykų pa
taisyti ir gerokai tame krašte 
padirbėti. Kazys dirba La-

“Pirmūno” Kolektyviniame 
Ūkyje

PANEVĖŽYS, sausio 1 d.— 
R e sp u blikinio kolektyvinių 
ūkių valstiečių suvažiavimo 
priimtasis kreipimasis ra d ė 
karštą pritarimą Panevėžio 
apskrities kolektyvinių ūkių 
narių ir valstiečių tarpe, že
mės ūkio artelėse vykstan
čiuose susirinkimuose pasisa
ko suvažiavimo delegatai, 
kolektyvinių ūkių nariai ir 
darbo valstjcčiai.

Ypač gyvai susirinkimas vy
ko Naujamiesčio valsčiaus 
“Pirmūno’’ kolektyvi n i a m e 
ūkyje. Suvažiavimo dalyvis, 
“Pirmūno” artelės pirminin
kas Paulauskas papasakojo 
susirinkime apie suvažiavime 
iškeltus klausimus. Jis papa
sakojo apie suvažiavimo sve
čių, Socialistinio Darbo Did
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Nuo Sausio Pirmųjų Dienų
KAUNAS.—Tuoj po šven

čių Kaune pradeda dirbti nau
jai sukurta respublikinė tre
nerių mokykla prie Kūno 
kultūros instituto. Mokslas čia 
truks dvejus,, metus. Mokykla 
ruoš, futbolo, krepšinio, bok
so, lengvosios atletikos ir ki
tų sporto šakų trenerius.

Naujųjų Metų išvakarėse 
vyko priėmimas į naujai su
kurtą mokyklą. Stoti į ją pa
reiškė norą daugiau kaip 100 
žinomų Tarybų Lietuvos spor
tiniu kų.

PRANEŠIMAS
BALTIMORE, MD.

Lietuvių Progr.x Klubo susirinki 
nias įvyks sekmadienį, balandžio 
3 d., 2108 Penrose Avė., 2 vai. die
ną. Kviečiame narius dalyvauti 
taipgi ir ne narius ateiti ir įstoti. 
Metinė mokestis $1. Padarykime šį 
klubą dideliu. — S. Raymond, sekr 

(74-75)

CHARLES J. ROMAN
•Laidotuvių 

Direktorius
^8^

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

M*#
1113 Mt. Vernon St.

. PHILADELPHIA, PA.
Tel. Poplar 4110

vyrių Jegorovo, Prozorovo ir 
kitų, pasisakymus, jų darbo 
patyrimą.

Vykusiame susirinkime pa
sisakė eilė ir kitų artelės na
rių. Kolektyvinio ūkio vals
tietis Nedvaras, kvietė artelės 
narius dėti visas pastangas 
kovojant dėl aukštų derlių. 
Kalbėjusio artelės nario 
Meškausko pasiūlymu gyvuli
ninkystės klausimu, susirinki
mas nutarė dar šią žiemą pra
dėti gyvulininkystės fermų 
statybą bei papildyti turimas 
gyvulių baAdas. P.

200 Naują Pramonės 
Produkcijos Rūšių

Lietuvos įmonės įsisavino 
per 200 naujų plačiojo varto
jimo produkcijos rūšių.

Siuvimo-tri’kotažo fabrikai 
išleidžia dešimtis naujų vy
riškų, moteriškų ir • vaikiškų 
rūbų fasonų. “Jėga,” “Spar
ta,” “Trikotažas,” “Silva” ir 
kituose fabrikuose įrengta 
šimtai moderninių mašinų, 
kurios Įgalino daug operacijų 
mechanizuoti.

“Viktorija,” “Tigras,” “El
nias” ir kituose avalynės fa
brikuose atiduoti eksploataci
jon pirmieji konvejeriai, ši
tose Įmonėse sutvarkyta ma
sinė naujų fasonų vyriškos, 
moteriškos ir. vaikiškos avaly
nės gamyba.

Šiais metais plačiojo varto
jimo prekių bus išleista be
veik pusantro karto daugiau 
kaip 1948 metais.
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STAGG 2-5043
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RES. TEL.
H¥. 7-8681

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 [rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.
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LAISVĖS
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 

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

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

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
fūpesčio 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.

■ a 121 i2a i2a i2i 121121 i2n2i i2i i2i i i• • -J- -J-

PEIŠT LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.—:----- ,------ ,.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-^ 
dikiam reikmenys, Įvairūs daik-; 
toliai, ligonių kambariui reikme-" 

"nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVcrgreen 7-6288

I

F. W. Shaliiis 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Is

5 pusk—Luhvč (Liberty, Litb. Daily)- Tree., Kovo'30, 1949
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Atvykstantįjį Bevin ą Kriaučiai Suruošė Satiny
Pasitiks New Yorke ■ Bankiėtę
Masiniu Pikietu

Masinė pikieto linija pasi
tiks atvykstantį į Jungtines 
Valstijas Ernest Bevin’ą, An
glijos užrubežiams ministrą. 
Pikietuos kovo 30-tos rytą, 8 
vai., priešais Pier 90, ties 
50th St. ir North River kur 
sustos didlaivis Queen Mary.

Pikietą šaukia Joint Com
mittee to Combat Anti-Semit
ism, tačiau ne jis vienas pi
kietuos . Su koYnitetu koope
ruoja didžiulė žydų pašalpinė 
— Jewish People’s Fraternal 
Order, ir eilė unijų.

Sustreikavo Sandėliu
Darbininkai

Lietuviai kriaučiai, Amal- 
gameitų Unijos 54-to Lokalo 
nariai, suruošė šaunų bankie- 
tą - vakarienę kovo 26-tos va
karą, šapalo - Vaiginio salė
je, Ridgewoode. Pobūvis reng
tas pagerbti Juozą Kairį, ilga
metį darbuotoją lokale ir 
bendrai unijoje.

Gražiai jie pasidarbavo, 
pramoga gerai pavyko. Tuo- 
mi bankietu jie ištikro pasi- 
gerbė ir save, visus kriaučius, 
kurie darbuojasi už vieningu
mą ir tikrą unijizmą lokale. 
- Laike vakarienės pravesta 
kalbi] - sveikinimų programė
lė, kurios vedėju J. Steponai
tis pristatė Jurgį Bernotą, o 
jis iškvietė tūlus kriaučius ir 
ne kriaučius pasisakyti mintis. 
Sveikinti kalbomis 
kviesti
Antanas Lelis,. 
Povilas Kyrius, 
Jonas žekas, 
kas, 
las, 
c as 
tas 
vės
tuvių Am.
gaspadorius Juozas Zakaraus
kas.

Visi pasakė gerų linkėjimų. 
Visi kreditavo Kairį už darbš
tų nuoširdumą ir teisingumą 
unijos darbuose, pažymėdami, 
jog Kairys niekad neieškojo 
sau karjeros, bet visuomet 
pats daug dirbo ir stengėsi 
įtraukti Į unijos darbuotę ki
tus, neskirstant pagal pažiū
ras. Tūli primine jo taip pat 
ryžtingą darbuotę Šv. Jurgio 
Dra u gyste i, d arbini n kišk am 
lietuvių dienraščiui Laisvei, 
Dariaus - Girėno Paminklo 
Komitete ir kitur.

Viešnia Išvyko
an-

■jjTi ® ® V => ‘jjpį |Pirmosios Gegužes Paradas
TurėlŲ Būti Pirmuoju

Staiga sustreikavo New 
Yorko uoste 1,500 darbinin
kų, AFL International Long
shoremen’s Association na
rių, reikalaudami mokesties 
priedo po 13 centų per va
landą. Jie gauna iki $1.46 
valandai, bet dirbant ne pil
na laika ne kažin kiek uždir
ba.

Bosų spauda sušuko, kad 
sandėlių darbininkų sustoji
mu dirbti sulaikoma maisto 
produktai — signalas kainas 
kelti. Streikieriau sako, kad 
užstreikuotuose sandėli u o s e 
vyriausiomis prekėmis yra gu
mas, vilna, maišai, na, ir ka
vos. Jie tikrina, kad dėl ne- 
suvalgymo tų prekių niekas 
badu nemirs ir nėra prasmės 
dėl to žmones kurstyti prieš 
streikierius.

I

Taksikų vairuotojai dar vis 
nebuvo gavę patenkinančio 
atsinešim o iš savo bosų, tebe- 
gręsia streikas. 'Paliestų apie 
32,000 darbininkų.

Vasariškas oras New 
ke tebesilaiko, pirmadienį 
vo 70 laipsnių šilumos.

bu-

lai-Mabel . Boll, prieš tūlą 
ką buvusi vadinama Deiman
tų Karaliene, dabar patekusi 
Wards Islande esančion proti
niai susirgusiems vargšams li
goninėn.

buvo iš- 
J o n as St a k v i 1 e v i č i u s, 

Jonas Jasaitis, 
Kaz. čerka, 

Kaz. Nečiuns-
St. Jackus, Pranas Mi- 
lokalo pirmininkas Vin- 

Zaveckas, lokalo de.lega- 
Kazys Kundrotą, iš Lais- 
redakcijos S. Sasna, Lie- 

Piliečių Kliubo

Kai
nu o 
nuo

Kad

Frank Milas, vienas jaunes
niųjų kriaučių, ypatingai pa-, 
žymėjo Kairio pobūdį primin
damas, jog jam teko su 
riu susitikti ir darbuotis 
pat jo jauniausių dienų, 
pirmo atėjimo į uniją.
Kairys, pats būdamas patiki
mu, nebijojo patikėti ir ki
tiems atsakingi] pareigų. At
nešęs knygas, pasakęs — aš 
jau ilgokai prie jų dirbau, da
bar dirbkite jūs. Bendrai jis 
pasitiki žmonėmis.

Mažesnis Nusitarė Nugalėti
Didesnį

LDS Trečioji Apskritis pra
džioje šių metų nusitarė kvies
ti į broliškas lenktynes LDS 
Penktąją Apskritį gavime 
naujų narių šiame vajuje. 
Pakvietimo laiškutis’buvo pa
siųstas ir šiomis dienomis gau
tas konkretus atsakymas. 
Drg. J. J. Mockaitis, Connect
icut valstijos apskrities sekre
torius, rašo:

—Ačiū už pakvietimą į drau
giškas lenktynes reikalu nau
jų narių gavimo. Apkalbė
ję posėdyje- 20 d. kovo, su
radome, kad jūsų •' apskritis 
yra ir kuopomis, ir miestais, 
ir veikėjais nepalyginamai 
didesnė, ir mes esame nelygūs 
iš visokio atžvilgio. Bet no
rėdami pasirodyti, kad mes ir

I daugelį kartų už save dides
nių nesibaidome ir su mielu 

oIk

reikale naujų narių į LDS ga- 
■fc vimo, pasižadame, jeigu bū- 

t į sime nugalėti, sumokėti jūsų 
.♦ .apskričiai vietoj jūsų žadamų 

$10, tai mes jums atlyginsi
me $20.

—Todėl, draugai ir drau
gės iš LDS Trečios Apskrities, 
turite gerą progą pasirodyti, 
ką galite. O mes nuo savęs 
norime jums pasakyti, kad 
nepasiduosime iki tuos jūsų 
$10 turėsime/ savo rankose. 
Tad į darbą visi!

“Well,” draugo Mockaičio

3.
H

r-

noru 1 sutinkame lenktyniuotis

Jie 
be-

laiškutis gana drąsus, 
pereitame vajuje atlaikė 
veik pusę gautų naujų narių į 
mūsų organizaciją. Mockai- 
tis su* savo pagelbininkais 
vien savo kolonijoje gavp di
delį skaičių naujų narių. Ir 
jeigu Penktosios Apskrities 
draugai ir draugės skaito mus 
daug skaitlingesniais kuopo
mis, miestais ir veikėjais, (>jei
gų mes pralaimėtume šiame 
vajuje, tai ištikrųjų būtų ne
gražus dalykas. Tačiau turi
me užtikrinimą, kad jūsų, 
draugai, $20 beveik yra mū
sų ižde. Mes turime gražią 
pradžią gaudami jau 11 nau
jų' narių prieš draugo Mockai- 
čio gautus tris. Pasivyti mus, 
jums, draugai ir draugės, rei
kia pasiraitoti rankoves. ,

Kartą pas Milą atėjęs žmo
gus prašyti $200 paskolos. 
Jis, kaipo jaunesnis, atsiklau
sęs vyresnio Kairio — duoti, 
ar ne. Kairys pasakęs: rei
kia žmogui mūsų nariui, duok. 
Paskui per tūlą laiką atrodę, 
kąd gal tas asmuo skolos ne
atmokėsiąs. Tačiau, sako jis, 
pasitikėjimas žmogumi neap
vylė, su laiku pinigus atga
vau. • 11

Panašiai kreditavo Kairį va
dovaujantieji unijistai ' Zavec- 
kas, Kundrotas, kad Kairys 
tarnauja unijai, nežiūrėdamas 
sau asmenines, naudos ar po
litinių išrokavimų.

Paskiausiais tapo pakviesti 
šeimos nariai ir artimieji — 
Kairio žentas Jonas Ormanas, 
dukterys Aida Omianienė, 
Lea Kairytė, svečias iš Cleve
land© Joe Paltan, žmona O- 
na Kairiene, anūkas Jonukas. 
Svečias pasveikino, kiti (apart 
Jonuko) trumpai pasakė pa
dėką puotos ruošėjams ir da
lyviams, o Jonas Ormanas da- 
dejo i)’ tai, kad verti pagar
bos ir visi kriaučiai ii’ ne 
kriaučiai, kurie darbuojasi or
ganizacijose .

Patsai Juozas Kairys, pa
reiškęs padėką rengėjams ir 
dalyviams, ragino visus visuo
met stovėti savo unijos sar
gyboje, sakydamas:

—Juodomis unijistams die
nomis tūli mūsų nariai ir šiaip 
žmones pradeda smerkti uni
ją, būk unija negera. O aš 
visuomet sakiau ii- sakysiu —- 
unija gera. Blogi mos patys, 
jeigu leidžiame kam nors iš
naudoti uniją blogiems tiks
lams, jeigu palaikome blogus 
viršininkus. Kalti mes pa
tys, jeigu blogų vadų nemoka
me sutvarkyti.' Kai tik pasi
judiname veikti, sutvarkome...

Užbaigiant, varde visų da
lyvių, Kairiui įteiktas plunks
nos ir paišelio setas. Po to 
smagios vaišės, šokiai tęsėsi 
iki paryčių. Salė buvo per
pildyta linksmais svečiais. 
Rengėjai sake, jog labai dau
geliui norinčių dalyvauti teko 
atsakyti tą progą, nes pri

rūko vietos. Tikietai buvo 
išparduoti savaitėmis iš anks
to.

Rengėjų komisiją sudarė 
Stakvilevičius, Frank Rein
hardt’as, Bernotą, Steponaitis. 
Jiems talkino čerka, Bepirš
tis, Varaška, Nečiunskas. Ge
rus valgius pagamino dvi Ma
rijos — Kalvaitienė ir|Zea- 
kus. Taipgi dirbo grupė ge
rų veiterkų, bet neteko jų už
sirašyti. Rep.

Margaret Valilionienė 
tradienio rytą apleido Brook- 
lyną. Jinai buvo čia atvykusi 
dalyvauti savo dėdės Kazio 
Viltrakio laidotuvėse, jas pri
žiūrėti. Išvyko Kanadon, at
lankyti ten gyvenančią savo 
seserį su šeima, o iš ten tiki
si grįžti tiesiog namo į Flo
ridą.

.Sveikatai tarnaujant, Vali
lionienė tikisi ir vėl kada nors 
su mumis pasimatyti Brookly- 
ne.

Pirmosios Gegužės paradas, 
šaukiamas nepaprastais 'sie
kiais, turėtu būti kožnos dar- 
bininkiškos ir pažangios drau- 
gijos darbų programoje pir
muoju šiomis dienomis įvyk
siančiuose visų organizacijų 
susirinkimuose.

Išrinkite komisijas pasitar
ti su kitų organizacijų tokio
mis pat. komisijomis, kaip 
mes, lietuviai, išstosime, gegu
žinėje. Įgalinkite komisijas 
veikti jūsų organizacijos var
du viskame, nes balandžio 
mėnesio susirinkimai bus pa
skutiniais susirinkimais pirm

DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLUI STATYTI 
KOMITETAS ŠAUKIA KONFERENCIJA

gegužines.
Jūsų išrinktieji bus kvie

čiami į bendrą visų organi
zacijų išrinktų komisijų pasi
tarimą. Jų užduotis bus at
stovauti jus jūsų susiedijos 
konferencijoje. Bendros, vi
so miesto skale, antrosios kon
ferencijos šiemet nutarta ne
šaukti. Vietinės konferenci
jos spręs daugelį susiediją lie
čiančių klausimų.

Pirmosios Gegužes paradas 
Įvyks balandžio 30-tą. 
vyriausiais siekiais yra:

Taika.
30 valandų da¥bo savaitė.
Atšaukimas Taft - Hartley 

akto.,
Gynimas civilių teisių iš

saugojimui demokratijos

Gatvekariu Nelaimėje 
Sužeisti Keliolika 
Asmeny

Utica

Jos

. — - - «M|, _ £

Dry Those Tear*

Bewildered and tearful, this 
youngster is comforted by a Red. 
Cross volunteer while food, cloth-: 
ing, and shelter are arranged for. 
her mother at. Red Cross disaster, 
relief headquarters.

PARDAVIMAI

Brook lyne susidūrus 
Ave.-Reid Avė. gatvekariui 
su sunkvežimiu prie Utica 
Ave. ir Montgomery St. tapo 
sužeisti 19 asmenų, keturi iš 
jų pavojingai . Didžiuma ta
po apraižyti sudužusių stiklų. 
Sunkvežimis irgi tapo 
triuškintas, 
pylė, 
ro.

jo gasolina
Laimei, išvengta

ap- 
pasi- 
gais-

Posė-

metinis

20. dieną kovo įvyko apskri
ties komiteto posėdis.
dyje apsvarstyti visi bėgami 
reikalai. Apskrities
piknikas įvyks 12-tą d. birže
lio ir prisiruošimo darbas ei
na pirmyn. Pagerbimo poky
lio mūsų LDS darbuotojų dar
bas eina taipgi pirmyn.

Tą pačią dieną įvyko New 
Jersey veikėjų pasitarimas ir 
padaryti planai, kad atžymė
jus dienraščio Laisvės 30 me
tų jubiliejų visiems bendrai. 
Išrinkta komisija iŠ 7-nių.

A. Matulis.

metų 
Hey-

I

Brangūs Lietuviai:
Nuoširdžiai prašome jūsų 

at.ydžiai išklausyti apie taip 
labai svarbų, kilnų, patrijo- 
tišką ii’ visuomenišką reikalą.

Liepos 17 d., 1933 m., tam
siame Soldino miške, arti Lie
tuvos misteriškai žuvo Litua- 
nicoš vairuotojai Steponas Da
rius ir Stasys Girėnas, ši ži
nia sujaudino visą pasaulį, o 
ypatingai visų lietuvių širdis. 
Įamžinimui šio įvykio ruošia- 

'mės pastatyti paminklą lakū
nų garbei.

Kaip žinoma, Brooklyn© ir 
apylinkės draugijos sudarė 
bendrą komitetą, kuriam pa
vedė šiuo darbu rūpintis. Vė
liausioji draugijų konferenci
ja, Įvykusi spalių 14 d., 1945 
m., Brooklyne, patarė sukel
ti fl augi a u pinigų paminklo 
fondui ir pasiteirauti naujos 
vietos paminklo statymui. Ko
mitetas šias pareigas atliko 
sukeldamas paminklo fondui 
pinigų viso $5,006.00. Vietos 
reikalu buvo atsiklausta New 
Yorko miesto pareigūnų ir li
ko atsakyta. Todėl pasilieka
me prie pirmutinės vietos — 

'Lituanica aikštės ant Union 
Avė., Brooklyne.

Numatoma galimybė pra
dėti paminklą statyti, bet del 
pinigų stokos ir vietos klau
simo laikinai susilaikoma. To
dėl šiais ir kitais ^liausimais 
pasitarti norime su draugijų 
atstovais.

šiuo reikalu yra šaukiama 
Brooklyn© ir apylinkės lietu
vių draugijų, organizacijų, 
kliubų, chorų, kuopų, parapi
jų ir asmenų . -- rėmėjų šiam 
tikslui bendra konferencija, 
į kurią yra kviečiamos ir tos 
draugijos, kurios dėl kokių 
nors kliūčių’ nėra gavę šio 
laiško.

Konferencija
(May) 15 d., 
vai. po pietų, 
rikos Piliečių 
280 Union

Atstovus malonėkite siųsti 
po du nuo draugijos ii’ po 
vieną nuo kas 25 narių.

Po konferencijos, 6 vąl. 
vakare, toje pačioje salėje 
įvyks užkandžių ii’ vaišių pra
moga. Įžanga $1.50. Draugi
joms pasiunčiamo bilietų ir 
prašome juos nupirkti. Pini
gus pasiųskite ne vėliau gegu
žės 9 d. užtikrinimui sau vie
tų. Šia proga nuoširdžiai pra
šome ir aukų paminklo fon
dui. Aukas siųsdami čekius 
išrašykite vardu Darius-Gire- 
nas Monument Fund 
siųskite komiteto 
P. J. Montvila, 
Brooklyn, N. Y. 
ramą iš anksto 

c

Konferenciją
drai keletas Brooklyn© drau
gijų ii’ Paminklo Statymo Ko
mitetas.

Su aukšta pagarba, 
Dariaus-Girėno 
Paminklo Fondo 
Draugijų Atstovų 
Komitetas.

Koya prieš diskriminaciją, 
už lygias pilietines teises ir 
progas darbo žmonėms ir. ma
žumoms—sveturgimiams, ne
grams.

SUSIRINKIMAI
SVEIKATOS KULTŪROS 

KLUBO NARIAI!
Klubo susirinkimas jvyks kovo 

31 d., 8 v. v. Laisvės salėje, 419 Lo
rimer St. Būtinai visi nariai daly
vaukite, uos J. W. Thomsonas trum
pai kalbės apie natūraliai vėžio gy
dymo institutus ir nurodys vietas, 
kur galima pasigydyti, vėžj.

(73-74)

Parsiduoda fotografijos Studija ir 
sykiu namas, su 5 kambariais ir 
maudyne ir , visais kitais modemi
niais j taisymais. Priežastis biznio 
pardavimo yra, kad mirė savinin
kas, o jo žmonai vienai sunku ves
ti fotografijos studiją. Studija išlai
kyta Bushwick apylinkėje per 19 
metų. Dėl daugiau informacijų, pra
šome kreiptis pas:

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

ir pa- 
iždininkui 

251 Etna St., 
Už jūsų pa

dėk avo jame.
šaukia ben-

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:

ir

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Llcensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

TONY’S
įvyks Gegužes 
1949 m., 1:30, 
Lietuvių Ame- 
Kliubo Salėje^

Ave., Brooklyn,

REIKALAVIMAI
Reikalingi du darbininkai dirbti 

už Bar ir virtuvėje. Gali būti vyras 
ir moteris. Dėl daugiau informacijų 
prašome kreiptis j Happy Days Bar 
& Grill, 4'26 South 5th St., Brook
lyn, N. Y. (74-75)

Reikalingas darbininkas, apysenis, 
kuris norėtų dirbti kontruose, eiti 
pareigas prižiūrėtojo (watchman). 
Gaus vietą gulėti ir taipgi pavalgy
ti — tai ir visas atlyginimas. Dėl 
daugiau informacijų, prašome kreip
tis pas Antaną Jokštonį, 2818 Jack- 
son Ave., Long Island City, N. Y. 
(Apt. 6). (74-76)
r1
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UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

■ BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
9—12 ryte .
.1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

MIRĖ
_____ 1__

William Antchak, 66 
amžiaus, gyvenęs 243
ward St., Brooklyne, mirė ko
vo 27 d. Pašarvotas Povilo 
Gusto koplyčioje, 354 Marcy 
Ave. Laidotuvės įvyks tre
čiadienį, kovo 30 d., 11 vai. 
ryto, šv. Jono kapinėse. Ve
lionis paliko nuliūdime žmo
ną Mary ,dukterį ir sūnų. Lai
dotuvių apeigomis rūpinaši 
graborius P. Gustas.

t
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Pasinaudokite gera proga įsigijimui 
labai reikalingų daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators
Washing Machines - Electric Ąppliances

Gas & Combination Ranges 1
TT A I? TIT PfA 895-897 Broadway'ILjAIvUI Lv. Brooklyn 6, N. Y.

JOSEPH N. ŽAYAN, Rep.
Kurio užeis su šiuo skelbimu, g*aus nuolaidą kainose.

EVergreen 8-2439-2240

□FTTDWC D A P 411 GRAND STREET Lili O. DAR BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
• EVergreen 4-7729

L1TUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
• «

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS 'SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITfiJE

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

Si

v

Peter Kapiskas

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

BEER & ALES

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL

i

■ 32 Ten Eyck St. j
Tel. EVergreen 4-8174 į

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS*
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
, SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9^07

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Tree., Kdvo 30, 1949
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