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Vyriausias Kultūros ir Mok
slo Atstovu Sambūrio vado
vas buvo Dr. Harlow Shap
ley.

Vidutinio ūgio, apie 50 me
tų amžiaus, gyvas, judrus ir 
nepaprastai greit sugebiųs pa
gauti kito žmogaus minti vy
ras.

Sakydamas kalbą, Dr. 
Shapley nerodo oratoriaus 
pretenzijų, bet jo balsas 
skambus, aiškus ir Įtikinąs.
• Dr. Shapley — vienas Ame
rikos žymiausių mokslininkų. 
Jis — Harvardo Kolegijos
Observatorijos d irektorius: 
buvęs prezidentas Amerikos
Meno ir Mokslo Akademijos; 
buvęs prezidentas Amerikos
Astronomines D r a u gijos ; 
žmogus, nešiojąs daugybę or
dinų - medalių, gautų už nu
veiktus darbus mokslo srityj.

Šiuo metu šiam mokslinin
kui vyriausia rūpestis: kaip 
apvienyti juo daugiau inte
lektualų kovai už pastovios ir 
ilgametės taikos palaikymą.

★ ★ ★
Prieš mūsų akis sėdi dele

gacijos iš užsieninių kraštų: 
Kiubos, Čechoslovakijos, Len
kijos, Tarybų Sąjungos, Jugo
slavijos...

Delegacijos stebi mus, o 
mes—jas. Skiriąs tarpas te
sudaro kokį desėtką pėdų.

Visų akys, aišku, krypsta Į 
Tarybų Sąjungos delegaciją.

Ar tie žmonės ne su ragais? 
Ar jie toki, kaip mes? Ar 
jie nemūvi tik viena kelne ? I 
Ar jie moka ir gali nusijuok
ti? Ar čra jų kas nors ne
laiko supančiojęs ar prisirišęs 
—juk jie, atsidūrę “laisvia*u- 
siame pasaulyj krašte,” gali 
akimirkoj pabėgti...

Šitokfos ir kitokios mintys, 
be abejojimo, kilo konferenci
jos dalyvių galvose.

O jos kyla dėl to, kad mū
sų stambioji spauda tiek daug 
nonsensų apie T., Sąjungą ir 
jos žmones prirašė!

★ ★ ★
Tarybinei delegacijai vado

vauja Aleksandras A. Fade- 
jevas, beletristas, kritikas, vi
suomeninis veikėjas.

Jis aukštas, tiesus, kaip ka
rys; veidas jo atrodo jaunas, 
skaistus, bet plaukai — baltu
tėliai. Balsas jo tenoriškas, 
švelnus ir skambus.

Kitas rašytojas - beletristas 
Petras A. Pavlenko. Viduti
nio ūgio, tvirtos fizinės su
dėties, tikrai proletarinės iš
vaizdos vyras. Jis —autorius 
keleto stambių veikalų.

Abu rašytojai — stalininės 
premijos laureatai.

★ ★ ★
Aleksandras I. Oparinas — 

mokslininkas, biologas, T. Są
jungos Mokslų Akademijos 
Biologinių Mokslų skyriaus 
veikiantysis sekretorius.

Jis bene bus seniausias, am
žiumi iš visų tarybinės dele
gacijos narių. Vidutinio ūgio, 
tvirtas, pilnas ir barzdotas.

Oparino mokslinis veikalas 
—“Gyvybės Pradžia1*—yra iš
verstas Į daugybę kitų kalbų, 
taipgi ir į anglų. Amerikoje 
šią knygą išleido Macmillan 
leidykla; Amerikos moksli
ninkai šią knygą plačiai stu
dijuoja.

★ ★ ★
Dmitri D. šostakovičius, — 

genijalusis kompozitorius, pla
čiai žinomas visame civilizuo
tame pasaulyje, — pats žy
miausias ir būdingiausias ta
rybinės delegacijos narys.

Kur jis pasirodo — ten 
griausmingi plojimai, ovaci
jos. Tai vyras, kuris gyvas 
atrodo lygiai taip, kaip nuo
traukoje..

Jaunutės išvaizdos, smulku-

' Darbo Žmonių
Dienraštis
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KONGRESAS LEIDO KELT 
RENDAS IR VISIŠKAI 
NAIKINT JŲ KONTROLĘ

• •

Nutarė Užtikrini Namų Savininkams ‘Tinkamus” Pelnus ir 
Leist Valstijom ir Miestam Visai Naikint Rendų Kontrolę

WASHINGTON. — Se- 
natas ir Kongreso Atstovų 
Rūmas nubalsavo tiktai ne
va pratęsti rendų kontrolę 
15 mėnesių, bet leido atski
roms valstijoms ir miestam 
bile dieną visai panaikinti 
rendų kontrolę gyvena
miems namams.

Senatoriai ir kongresma- 
nai kartu nutarė duoti va
lia namu savininkams tiek 
pakelti rendas ,kad jie gau
tų “tinkamo” pelno, bet ne- i

I

Nuteista 18 Streikieriy 
Už Fabriko Pikietavimą

CLEVELAND, Ohio. — 
Teismas skyrė 10 dienų ka
lėjimo* aštuoniolikai strei- 
kierių, CIO Elektrininkų 
Unijos narių, kurie pikieta- 
vo Fawick Airflex' fabriką, 
pastodami kelią streiklau
žiams. Jie atrasti “kaltais” 
dėl to, kad peržengė teismo 
indžionkšiną, kuris' uždrau
dė daugiau kaip trim strei- 
kieriam pikietuoti kiekvie
nus fabriko vartus.

Randolph, Mass.
Mirė A. Kangiserienė

Antradienio pavakarėje 
Laisvės raštinėn telefonu 
pranešta, kad mirė Antani
na Kangiserienė. Ji gyveno 
106 So. Main St., mirė kovo 
28 d. Pašarvota koplyčioje 
24 Field St., Worobow, 
Mass. Laidotuvės įvyks ko
vo 31 d., ■ Brockton - Mel
rose kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
dvi dukteris ir tris sūnus. 
Ji buvo Laisvės skaitytoja 
ir uoli rėmėja, taipgi narė 
LDS. Plačiau apie velionės 
gyvenimą ir mirtį aprašys 
vietiniai draugai. Šią žinią 
pranešė ,Geo. Shimaitis, iš 
Brocktono.

Velionės šeimos nariams 
išreiškiame užuojautą.

Anglija ir 3 Bendrai Darys 
Laivynų Manevrus

LONDON. — Anglija, 
Francija, Belgija ir Holan- 
dija išvien darys karinių 
laivynų pratimus birželyje. 
Amerikos karininkai daly
vaus manevruose .kaip “ste
bėtojai.”

tės sudėties—žmogus stebi jį 
ir galvoji: kaip tokiame jau
name; smulkiame kūne gali 
sutilpti tokia galinga intelek
tu alė pajėga!. . .
. Jo balsas silpnas, bet 
skambus. Jis žengia skubiais, 
smulkiais žingsniais; atrodo 
pernelyg kuklus, bet atviras, 
griežtas smerkčjas tų, kurie 
nori pasaulį karo liepsna už
degti.

Karštas socialistinio krašto 
patri jotas.

šostakovičius, atsiminkime, 
yra išimtinai tarybinio auklė
jimo , produktas; tai naujo ti
po žmogus, sukurtas naujos, 
socialistinės visuomenės.
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pasakė, kokį pelną jie laiko 
tinkamu.

Už tokį neva rendų kon
trolės bilių balsavo 78 se
natoriai prieš 11 ir 263 kon- 
gresmanai prieš 143.

Pasirašius jį prezidentui 
Trumanui, šis bilius taps 
įstatymu nuo vidunakčio iš 
šio ketvirtadienio į penkta
dienį, kada išsibaigia sena
sis rendu kontrolės įstaty
mas.

Sulaikytas Lietuvis 
Hitlerinis Smogikas 
Albertas Bauras

NEW YORK. — Lietuvis 
Albertas Baura^, buvęs na
cių smogikas, tapo sulaiky
tas ir perkeltas į Ellis Is
lando ateivybės stotį.

Bauras atplaukė ameri
kiniu laivu ■ “Marine Fal
con” iš Vokietijos, kaip iš- 
vietintas — pabėgėlis.

Laive B aurą pažino Her- 
į manas Borenkraut, buvęs 
kalinvs naciu končentraci- v 
jos stovykloje karo metu. 
Borenkraut’as, lenkiškas 
žydas, pranešė laivo kapi
tonui, jog Albertas Bauras 
tarnavo kaip tos stovyklos 
sargas — smogikas. ,

Borenkrautas taipgi liu
dijo, kad nacių koncentra
cijos stovyklose žuvo kai 
kurie jo giminės. Jisai kar
tu su Bauru nugabentas į 
Ellis Islandą.

Supuvę Kiaušiniai ir 
Tometės Bevinui

NEW YORK. — Apie 1,- 
000 žmonių demonstravo 
prieš atplaukusį Beviną, 
Anglijos užsienio reikalų 
ministrą. - Demonstrantai 
šaukė: “Šalin karo kursty
toją Beviną!” “Šalin Izrae
lio priešą!” ir apmėtė supu
siais kiaušiniais ir tomeitė- 
mis automobilį, kuriuo Be- 
vinas iš prieplaukos važia
vo.

Bevinas atvyko pasirašy
ti karinę Atlanto kraštų 
sutartį Washingtone, kitą 
savaitę.

Tuo pačiu laivu Queen 
Mary atplaukė ir Andrius 
Gromyko, pirmasis Sovietų 
užsieninio ministro pava
duotojas, atstovas Jungti
nėm Tautom. 

. ...............■■ ■ ■ ,
Kinijos Tautininkai 
Prašo Čiango Užgyrimo

NANKING, Kinija. — 
Vadas Kinijos tautininkų 
valdžios pasiuntinių dėl tai
kos derybų su kinų komu
nistais nulėkė pas “pasi
traukusį” diktatorių Čiang 
Kai-šeką į Čikovą prašyti 
patarimų, kaip tas derybas 
vesti. 1

Iš Komunistų Teismo
NEW YORK. — Federa- 

liame teisme prieš 11 ko
munistų vadų, valdžios pro
kuroras John ‘F. X. McGo- 
hey ir teisėjas Haroldas 
Medina pašaukė kailiamai- 
nį šnipą Louisą Budenzą 
aiškinti marksizmo - leni
nizmo mokymus, kaip juos 
komunistai suprantą.

Negalėdamas parodyti, 
kur Komunistų Partija, 
skelbdama marksizmą-leni
nizmą, šauktų jėga ir prie
varta nuversti Amerikos 
valdžią, Budenz nupasako
jo, kad komunistai savo 
raštuose, girdi, vienaip sa
ką, o kitaip suprantą...

Komunistų Partijos sek
retorius Eugene Dennis, 
vienas teisiamųjų, tad ra
miai pakilo iš kėdės ir u pa
reiškė:

— Šis liudytojas negali 
kalbėti už jokį komunistą. 
Joks Judošius, joks komu
nistų išdavikas negali kal
bėti Komunistų Partijos 
vardu, lygiai kaip Bene
dict Arnold (Amerikos iš
davikas) negalėtų kalbėti

Maršalas Sokolovskis Paskirtas Sovietų
Ginkluotų Jėgų Ministro Pavaduotoju

-----  - ■ ■ - Į ---------r- ,------------------------- r -Į— •

Gen. Čuikovas Tapo Sovietų Kariuomenės Vadu Vokietijoj

MASKVA. ■ — Sovietų 
Sąjungos ministrų taryba 
paskyrė maršalą Vasilių D. 
Sokolvskį ginkluotų sovieti
nių jėgų ministro pavaduo
toju ir paliuosavo jį iš pa
reigų rytinėje Vokietijoj, 
kur Sokolovskis buvo vy
riausias komandierius oku
pacinės Sovietų kariuome
nės ir vadas karinės Sovie
tų valdybos Berlyne.

Sokolovskio vieton dabar 
tapo paskirtas generolas 
Vasilius I. Čuikovas, kaip 
sovietinės armijos ir valdy
bos galva Vokietijoje.

Pirm Sokolovskio marša
las Aleksandras M. Vasilev
skis užėmė tą vietą Vokie
tijoje.

Vasilevskis neseniai pa
skirtas .visų Sovietų.'gink
luotų jėgų ministru.

Maršalas 'Sokolovskis, 50

Amerikonai Londone
. t

Dalins Ginklus
LONDON. — Jungtinės 

Valstijos iš anksto sudarė 
savo valdininkų komitetą 
Londone, kad skirstytų gin
klus europinėms,, šalims, 
įstojusioms į karinę Atlan
to Santarvę, kai tik Sena
tas Washingtone užgirs tą 
paują karinį bloką prieš So
vietų Sąjungą.

(Skaičiuojama, jog pir
maisiais santarvės metais 
Amerika duos toms šalims 
ginklų už bilioną iki dvie
jų bilionų dolerių.) «

1

SEOUL, Korėja. — Areš
tuotas metodistų vyskupas 
Yang Ju Sam už bendra
darbiavimą sų japonais ka
ro metu.

už šios šalies Nepriklauso
mybės Pareiškimą.

Eugene Dennis pridūrė, 
jog persivertėlis ‘ Budenz 
šneka tais pačiais žodžiais, 
kaip šnekėdavo nacių Goeb- 
belsai ir Himmleriai, neva 
aiškindami Komunistų Par
tijos principus.

Prokuroras McGohey 
perskaitė sekamą sakinį iš 
įvado į Komunistų Partijos 
konstituciją:

— Komunistų Partija yra 
Amerikos darbininkų klasės 
partija ir remiasi mokslinio 
socializmo principais — 
marksizmu' - leninizmu.

Prokuroras užklausė Bu
denzą:

— Ka tas sakinys reiš
kia?

Na, ir Budenz nuaiškino, 
kad tie žodžiai, girdi, reiš
kia šaukimą sunaikinti 
Jungtinių Valstijų valdžią 
jėgos ir/ prievartos veiks
mais. ..

Budenz nušnekėjo, būk 
jau 1945 metais Amerikos 
komunistų vadai planavę 
sukilimą prieš Amerikos 
valdžią.

metų amžiaus, yra pasižy
mėjęs dideliais kariniais ga
bumais prieš vokiečius. Lai
ke kautynių su naciais dėl 
Smolensko jis buvo pakel
tas į Sovietų armijos štabo 
vadus. Paskui Sokolovskis 
komandavo Pirmojo Ukrai
nos fronto armiją, kuri iš
mušė nacius iš pietinės Len
kijos, įsiveržė į Vokietiją ir 
persigrūmė per Oderio upę.

Generolas Vasilius čuiko
vas, naujasis Sovietų ko
mandierius rytinei Vokieti
jai, vadovavo armijai, kuri 
atmušė didžiausią vokiečių 
ataką prieš Stalingradą 
1942 m. vasarą. Toliau Čui
kovas pasižymėjo pergalin
gais mūšiais prieš nacius 
Lenkijoje ir šturmuojant 
Berlyną. Tai Čuikovui pasi
rašė pasidavimo dokumen
tą komandierius vokiečių 
kariuomenės Berlyne;

Norvegija ir Islandija 
Stos j Atlanto Bloką

OSLO, ’ Norvegija. — 
Norvegijos seimas 130 bal
sais prieš 13 nutarė dėtis į 
anglų - amerikonų supla
nuotą karinę Atlanto san
tarvę prieš Sovietų Sąjun
gą. Prieš santarvę balsavo 
tiktai 11 komunistų ir 2 
Darbo Partijos atstovai.

Seimui buvo pristatyta 
20 peticijų t.prašymų su de
šimtimis tūkstančių piliečių 
parašų, kad atmestų Norve
gijos traukimą į tą santar
vę.

REYKJAVIK. — Islandi
jos seimas 91 balsu prieš 37 
atmetė komunistų reikala
vimą nesideti į Atlanto san
tarvę.

ORAS. — Būsią lietaus.

Dienraščio XXXI.

VALDŽIA LIEPIA TAIKOS 
SUEIGOS DELEGATAMS 
TUOJ GRĮŽTI NAMO
Kultūros-Mokslų Atstovų Konferencijos Vadas dėl Taikos 
Protestuoja, kad Washingtono Valdžia Sulaužė Savo Žodį

WASHINGTON. — Ame- 
rikos valstybės departmen
ts liepė užsieniniams dele
gatams Kultūros - Mokslų 
Konferencijos dėl Taikos 
“trumpu laiku” apleisti 
Jungtines Valstijas.

Generalis prokuroras To
mas Clark, pagal valstybės 
department© įsakymą, pa
tvarkė ateivybės^ valdinin
kams New Yorke “niekur 
kitur neleisti svetimšalių 
delegatų, kaip tik namo.”

Tokiu būdu Amerikos

Maskvos Laikraščiai 
Sveikina Kultūrinę- 
Mokslinę Konferenciją

MASKVA. — Visi čio- 
naitiniai laikraščiai sveiki
na įvykusią New Yorke 
tarptautinę Kultūros ir 
Mokslų Atstovų Konferen
ciją Pasaulinei Taikai Pa
laikyti.

Nors Amerikos valdžia 
sulaikė daug užsieninių de
legatų į tą konferenciją, 
nors kapitalistinė spauda 
smerkė ir šmeižė ją, nors 
reakcininkai surengė po- 
gromiškus pikietus prieš ją, 
— vis tiek konferencija pui
kiai pavyko ir patarnavo 
tarptautiniam judėjimui 
dėl taikos, — rašo Pravda, 
Izviestija ir Naujasis Lai
kas.

Viešpataujančioji Ameri
kos klasė ypač bijo, kad tai
kos judėjimas gali apšlu- 
binti karinę Atlanto kraštų 
santarvę, sako Maskvos 
spauda.

Karininkai Nuvertė 
Syrijos Valdžią

DAMASKAS. — Staigiu 
armijos sukilimu aukštieji 
Syrijos karininkai nuvertė 
jos valdžią ir areštavo pre
zidentą ir visą jo ministrų 
kabinetą.

Manoma, jog perversmas 
padarytas todėl, kad Syri
jos valdžia “nuolaidavo” Iz
raeliui.

Padaryta Operacija Atomų 
Apakintam Mokslininkui

SAN FRANCISCO. — 
Beskaldant atomus ciklo- 
tronuose (tam tikrose ma
šinose), nematomi atomi
niai spinduliai apakino 
mokslininką Lloydą Smit- 
hą, 26 metų amžiaus. Gydy
tojai dabar padarė jo akim 
operaciją, mėgindami su
grąžinti regėjimą.

Nuo atomų skaldymo be
veik apako ir keturi kiti 
mokslininkai.

MASKVA. — Sovietų 
spauda kaltino Ameriką už 
karinės stovyklos ruošimą 
Irane prieš Sovietus.

LAISVĖ—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern State®.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn fl, N. V.

Telephone: Stagg 2-8878

valdžia užkirto kelią sve
čiams Kultūrinės - Moksli
nės Konferencijos delega
tams kalbėti masiniuose 
susirinkimuose, kurie jiems 
buvo rengiami Newarke, 
Philadelphijoj, Baltimore], 
Detroite, St. Louise, Los 
Angelėj Ųei kituose mies
tuose.

Ten kalbėti buvo pakvie- 
•sti sovietiniai delegatai — 
garsusis muzikos kompozi
torius Dmitrius Šostakovi
čius, įžymusis Sovietų ra
šytojas Aleksandras Fad'e- 
jevas, taip pat Lenkijos ir 
Čechoslovakijos mokslinin
kai bei menininkai.

Vyskupas Afthuras W. 
Moulton, Kultūrinės-Moks- 
linės Konferencijos Taikai 
Palaikyti rezoliucijų komi
sijos pirmininkas, atsiuntė 
valstybės sekretoriui Dean- 
ui Achesonui, protesto tele
gramą. Vysk. Moulton pro
testuoja, kad valdžia sulau< 
žė savo žodį.

Vysk. Moulton telegrama 
sako:

— Valstybės departmen
tal buvo pranešta kovo 15 
d. apie mitingus, ruošiamus 
tiems delegatams.

Tūli mūsų svečiai (kon
ferencijos delegatai) iš 
anksto pasiteiravo, ar gali
ma bus jiems tuose mitin
guose dalyvauti, ir valsty
bės depąrtmentas atsakė, 
kad jiems bus leista tuose 
mitinguose kalbėti ir būti 
Jungtinėse Valstijose, iki 
išsibaigs jų vizose pažymė
tas laikas.

Vizos buvo duotos skir
tingiems laikotarpiams, bet 
beveik visos vizos pratęsia 
laiką toliau, negu tos die
nos, kuriomis minimi mi
tingai rengiami.

Mes raginame jus tuojau 
atšaukti paskutinį jūsų nu
tarimą ir leisti tiem sve
čiam pabūti šioje šalyje 
tiek laiko, kaip vizose nuro
dyta, kad jie galėtų kalbėti 
mitinguose Newarke, N. J., • 
Philadelphijoj, Baltimore], 
Bostone, Chicagoj ir kt.

Franko per Portugaliją 
Jungsis su Atlanto Bloku *

MADRID, Ispanija. — 
Franko 'fašistų valdžia ųž- 
gyrė fašistinės Portugalijos 
valdžios norą prisidėti prie 
Atlanto karinės- santarvės.

Ispanijos Franko valdžia 
turi vietinę karinę sutartį 
su gretimąja Portugalija.

Portugalijai įstojus į At
lanto santarvę, Franko taip 
pat skaitysis susirišęs su 
šia santarve, nors netiesio
giniai. >

Anglai ir francūzai susi
tarė palaikyt bent 150 kari
nių fabrikų, vakarinėje Vo
kietijoje.

PRAGA. — čechoslova- 
kija pardavė Albanijai 
$320,000 vertės audeklų.
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Amerikos Darbininkų Kaštais
Komercinė spauda kasdien verkia, kad Amerikos dar

bininkai per daug nori, per toli siekia, kai jie zurza dėl 
dabartinės jų ekonominės būklės. Jie esą geriausia visam 
pasaulyje apmokami darbininkai. O kas svarbiausia, 
kad, girdi, mūsų kapitalas beveik nebegali išsiversti ir i 
kad tos nesvietiškai aukštos kainos pareina nuo “nesvie
tiškai aukštų” algų.

Bet tikrovė parodo visai ką kita. Paskutiniais keliais i 
metais Amerikos kapitalistų pelnai neapsakomai iškilo. 
Tuo tarpu Amerikos žmonių ekonominė būklė, ypatingai 
darbininkų būklė, labai nukrito.

Užteks vieno ryškaus pavyzdžio tos tiesos patvirtini- ■ 
mui. Paimkime tik vieną plieno kompaniją ir jos bizni. 
Ta kompanija yra Bethlehem Steel kompanija. Jos pre- | 
zidentu yra Eugene Grace.

• Eugene Grace išduoda raportą iš kompanijos stovio. ' 
Iš to raporto sužinome tokius stebėtinus faktus: Trimis 
karo metais (1943-44-45) iš visų kompanijos Įplaukų dar
bininkų algoms buvo išleista 49 procentai. Betgi 1948 ; 
metais jau algoms beišleista 38 procentai. Vadinasi, dar
bininkams teko 11 procentų mažiau.

Eikime toliau. Iš Grace raporto sužinome, kad minė
tais trimis karo metais reikėjo 250,000 darbininkų, kad 
pagamintų 12,700,000 tonų plieno per metus. Betgi 1948 | 
metais jau tik 145,000 darbininkų pagamino per metus i 
13,400,000 tonų plieno! Vadinasi, su virš šimtu tūkstan- i 
čių mažiau darbininkų kompanija išleido gerokai dau-| 
giau plieno. Reiškia stebėtiną darbo išnašumo pakilimą. ■

Karo metu kompanija algoms išmokėdavo kasmet po j 
$792,500,000. Netgi 1948 metais, gavus gerokai daugiau į 
plieno, algoms teišleido $489,800,000. Tuo tarpu, reikia ; 
žinoti, kad darbininkų pragyvenimas 1:948 metais, paly- , 
ginus su pragyvenimu karo metu, pakilo mažiausia 50 j 
procentų.

Dar toliau. Ar žinote, kad karo metu už kiekvienos i 
plieno tonos pagaminimą kompanija turėdavo išmokėti i 
darbininkams apie $63, betgi 1948 metais temokėjo apie i 
$36?*

Kokius gauname rezultatus? Ogi tokius, kad šios plie
no kompanijos pelnai 194& metais buvo beveik tris sy- j 
kius didesni, negu karo metu. Pereitais metais kompa- ; 
nija pasidarė gryno pelno $90,300,000, tuo tarpu 1943- 
44-45 metais metinis pelnas siekė tik $34,400,000'.

Karo metu, kai pelnai irgi buvo nesvietiški, ant kiek
vieno dolerio kompanija pelnė 6 procentus, o 1948 me
tais jau pelnė 12 procentų.

$itie daviniai, pačių kapitalistų paduoti, turėtų atida-1 
ryti Amerikos žmonėms akis. ,

‘'Iranas Gauna Amerikos Ginklus”
Tokiuo antgalviu žinia tilpo pereito antradienio laik

raščiuose. Iš to pranešimo sužinomu, kad mūsų valdžia 
pasiuntė Iranui, Tarybų Sąjungos kaimynui, moderniškų 
ginklų net už 26 milijonus dolerių. Tarpe kitų karo pa- 
būklų^ Irano reakcinė vyriausybė iš mūsų vyriausybes 
aplaikė didelį kiekį lėktuvų ir tankų.

Betgi skelbiama, kad šitie ginklai reikalingi tik pa
čiam Irane tvarkos palaikymui. Lėktuvai ir kanuolės na
minės tvarkos palaikymui!

Be to, reikia atsiminti ir tas, jog mūsų vyriausybė tu
ri pasiuntus Iranan arti šimto militaristų, kuriems pa
vesta karui paruošti Irano armiją ir policiją. Tai reiš
kia, kad Irano vyriausybė sutiko savo kraštą pavesti 
Amerikos militarinei ba^ei. Tuo tarpu ji svietui pasako
ja, kad ji tik taikos tenori- ir tik taikos išlaikymui stip- i 
rina -savo ginkluotas spėkas.

------------------------ 1—-------------------------------------

Niekas Nenuvirto nuo Kojų ...
, “The New York Times” labai pasitenkinęs, kad dėlei 

New Yorke įvykusio Kultūros ir Mokslo Kongreso Tai
kai Išlaikyti svietas nuo. kojų nenuvirto, ypatingai ši mū
sų didelė, galinga ir turtinga šalis pasiliko stovėti taip, 

’kaip stovėjo prieš Kongresą. “Ši respublika nesvyravo 
ant kojų konferencijai prasidedant ir nesvyruoja dabar, 
konferencijai pasibaigus,” rašo šis didžiojo kapitalo or
ganas. .

Tas tiesa. Bet kam tada buvo tiek daug triukšmo kel
ta dėlei tos konferencijos? Kam tas pats “Times” konfe
rencijoj išvakarėse mušė trivogą ir šaukė visą Ameriką 
budęti, nes pats šoštakovičius atvažiuoja mūsų respubli
ką nuo kojų nuversti?

Naciai Sugrįžta prie Galios
Mažai amerikiečių tepamatys, q clar mažiau atkreips 

rimto dėmesio į pranešimą iš Berlyno, tūpusį antradie
nį komercinėje spaudoje. Pranešimas trumpas ir palai
dotas didlapių viduriuose. Bet pranešimas labai svarbus. 
Jis parodo, kad ypatingai amerikiečių zonoje Vokietijoj 
jau visa pusė valstybės aparato randasi Senųjų nacių 
rankose. Spėjama, kad neužilgo visi toje zonoje valdi
ninkai bus buvę Hitlerio valdininkai.

Ir tai nėra keno nors iškeptas prasimanymus. Taip tei
gia Amerikos Da^bo Federaęijos State, County and Mu
nicipal Employees Unijos viršininkas, Dr. Joseph Mire, 
is Madison, Wise., kuris buvo specialiai pasiųstas mūsų 
zonon Vokietijon, studijuoti padėtį. Visus tris mėnesius

RYTINĖJE EUROPOJE 
RAUNAMOS REAKCIJOS 
ŠAKNYS.

Dienraščio Vilnies ko
respondentas Paryžiuje ra
šo apie padėtį Rytinėje Eu
ropoje. Jis nurodinėja, kad 
naujosios demokratijos ša
lyse baigiamos išrauti re
akcijos šaknys. Ten jau 
baigiama naikinti buožių ir 
dvarininkų įtaka.

Korespondentas M1, rašo:
RUMUNIJOJE, kur Maniu 

taip vadinama valstiečiu parti
ja atstovavo buožių interesus, 
žemės reforma taip sutvirtino 
valstietijos atsidavimą naujai 
valdžiai, kad buožių Įtaka vi
sai nustelbta. Pats Maniu ran
dasi kalėjime. Likusieji buo
žių vadai nedrįsta pasirodyti 
politinėn viešumon.

1 > U LG A RIJOJ E reakcin i n- 
kas Petkovas, kuris už prieš
valstybinę veiklą buvo nuteis
tas miriop, atstovavo buožes, 
ir ta buožių jėga jau galuti
nai pakirsta. Bulgarijos vals
tiečiai visuomet turėjo gilius 
pro-rusiškus sentimentus, bet 
tas draugingumas rusų tau
tai pasidarė stipresnis per ta
pybinio valdymo laiką. Bulga
rijos valstiečiai dabai’ apie ko- 
lektyves sodybas ir žemės ūkio 
komunas kalba kaip apie daly
ką ( kuris turi neišvengiamai! 
ateiti.

“Rabotničesko Dielo” sakoj 
kad Bulgarijos buožija niekad 
neprisikels iš jai suduoto smū
gio.

LENKIJOJE buožija kartu 
su kunigija ir dvarininkų lie-i 
kanomis dar apie du metai at
gal sudarė stiprų nugarkauli 
profašistiniam anti-valstybi- 
niam judėjimui.

Dar apie du metai atgal 
Lenkijos miškuose slapstėsi 
būriai ginkluotų buožijos sū
nelių, kurie buvo pasirengę žu-: 
dyti kiekvieną dorą darbo 
žmogų, kuris rodė simpatiją 
naujai valdžiai.

Dabar tie buožių sūnūs pa
dėjo savo ginklus ir norais ne
norais turi sugyventi su nau
juoju gyvensimu.

VENGRIJOJE, kur katali
kų bažnyčia valdė didžiulius 
dvarus, kur valstiečiai kaip 
vergai buvo išnaudojami baž
nyčios, egzistavo dvasiško feo
dalo (vyskupo dažniausiai) ir 
gretimo pasaulietiško ^Vari- 
ninko nešventa sąjunga? Kad 
pabaigti tos sąjungos sąstatą, 
reikia pridėtr buožę, ir mes 
gauname nešventą trejybę: 
kunigas, dvarininkas, buožė.

Kuomet liaudis perėmė val
džią Vengrijoje, ta trejybėj tu
rėjo* nepaprastos galios. Ne 
tik kad ji valdė didžiulius plo
tus žemės, bet jos rankose 
(per bažnyčias ir klerikalų 
kontroliuojamas mokyklas) 
radosi liaudies proto nustaty
mo svarbiausieji būdai.

Ir kuomet Vengrijos liau
dies valdžia pradėjo ataką 
prieš tą nešventą trejybę, ji 
žinojo, kad priešas turi daug 
jėgos, kaęl jis, kaip sužeistas 
žvėris, Įniršęs vėl. ir vėl puls, 
kad jis taip lengvai nepasi
duos. ’ '

Na, tas žvėi’is dar .neuž
muštas, jis dar Įniršęs kro- 
kia, bet visos žym’ės rodo, kad 
jis mirtinai sužeistas.

JUGOSLAVIJOJE padėtis 
komplikuota. Tito režimas ra
do reikalo sustabdyti buožijos 
palaužimo kursą, kad “koncen
truotis” ant kitų reikalų.'Vis
gi,. Jugoslavijos valstietija ir 
po tomis sunkiomis sąlygomis 
daro pažangą.

PARSIDAVĖLIO SAPA
LIOJIMAI JAM
GRYNAS AUKSAS

Menševikų Naujienos ne
gali atsidžiaugti parody-' 
mąis renegato Louis F. Bu- 
denz. Tasai žmogus, kuris 

jis studijavo valdžios aparato sąstatą ir surado, kad pa
dėtis labai rimta ir pavojinga. Kruvinieji naciai sugrįž
ta gallon po globa Jungtinių Valstijų Militarinęs Val
džios Vokietijoje! v

parsidavė katalikų bažny
čiai, Grigaičiui pasidarė ne
išsemiamu teisybės ir pro
to šaltiniu. Kiekvienas Bu- 
denz sugedusios burnos ati
darymas dar pazalatina- 
mas ir sušeriamas jo laik
raščio nelaimingiems skai
tytojams.

Štai dabar Bųdenz vals
tybes prokuroro pastatytas 
liudyti prieš vienuolika ko
munistų vadų. Jo parodymo 
Naujienų bosui užtenka, 
jog prieiti tokios išvados:

“Aišku, kad tai yra (Am
erikos Komunistų Partija) 
sąmokslo organizacija, o ne 
politinė partija. Ar demo
kratija gali šitokį dalyką 
toleruoti, ypač kada yra 
aišku kad tie sąmokslinin
kai tarnauja svetimai val
stybei, kuri, kiekviena pro
ga stengiasi pakenkti šio 
krašto reikalams?” (N., ko- 
•vo 25 d.).

Grigaitis norėtų, kad ši
ta politinė partija būtų už
daryta, uždrausta, nuvary
ta į. požeminį gyvenimą. Bet 
lygiai taip į komunistines/ 
partijas žiūrėjo Hitleris^ 
Mussolinis, Smetona, Wor
thy, Čiang Kai-šekas. Tuo 
būdu Grigaitis tik tęsia anų 
savo didvyrių “mokslą.”

Laimė, žinoma, kad jis 
neturi jokios galios, kaip ta 
vargšė kiaulė neturi ragų. 
Būtų riestai, jeigu toks su
tvėrimas įsigalėtų. O ka
dangi tokios vilties niekur 
nesimato, tai dar pažangos 
ir laisvės šalininkams gali
ma nors retkarčiais nakti
mis užmigti.
KLERIKALAI IRGI 
“PATENKINTI”

Atsidarant Kultūros ir 
Mokslo Kongresui kunigų 
Draugas rašė:

“Visi pripažįsta, kad duo
ti vizas savo priešų agen
tams buvo klaida. Bet, kaip 
sakoma, nėra' to blogo, kad 
į gerą neišeitų. Atrodo, kad 
tas įvykis bus davęs naujų 
galimumų . patri jotinėms, 
civilinėms ir karo veteranų 
organizacijoms stipriau su
siorganizuoti, drąsiau ir at
viriau -veikti prieš komu
nistus.” Pagaliau Draugas 
sako; kad nuo dabar “pra
sidės® dar didesnis sąjūdis 
prieš totalitarinį ir ateisti
nį komunizmą.

Iš to atrodo, kad mūsų 
klerikalai patenkinti. Vis
kas eina gerojon pusėn. Vi
si galės drąsiau veikti.

Betgi tai yra bandymas 
svietui akis, muilinti. Sąjū
dis už taikos išlaikymą ne
gali patikti ir nepatinką 
reakcijonieriams, Tik dėl to 
jie taip šėlo .laike kongreso.

- ...........................-— , -

JAU ESĄ IR AMERIKAI 
BEVEIK “KAPUT”

Smarkiai klysta tie, ku
rie mano, kad mūsų didelė 
ir turtinga šalis dar ilgai 
galės išsilaikyti šioje negar
bingoje ašarų pakalnėje. 
Jeigu tikėti Chicagos kuni
gų Draugo redaktorium, tai 
m.es visi jau randamiesi tie
siai/ant baisiausio vulkano 
gerklės. -• Bile, valandą visi 
galime / prasmegti.

Nereikia juoktis. Bei^t 
jau Draugę redaktorius ne
sijuokia, Visiškai rimtai ir 
iš gilumos širdies Jis rašo:

Kongreso komitetas prieš- 
vąlstybinei veiklai tirti skel
bia Visuomenei ne iš piršto iš
laužtus davinius, kad Jungti
nėse Valstybėse veikia 814,- 
000 Sovietų Rusijos šnipų; iš
davikų ir sūbo.tažnijikų. Jei

Intelektualų Konferencija
Pasaulinei Taikai Palaikyti

® Rašo ROJUS MIZARA

Kultūros ir Mokslo At
stovų Konferencija Taikai 
Palaikyti praėjo. Ji buvo 
pasekmingesnė, negu tikė
josi patys optimistingiau- 
sieji jos šaukėjai.

Tai konferencija, prieš 
kurią buvo bandyta nusta
tyti Amerikos žmonės: 
bandė valstybės depart- 
mentas, bandė New Yorko 
v a 1 stijos gubernatorius, 
bandė New Yorko miesto 
administracija ir policija.

Visokį tamsos apuokai 
organizavo didmiesčio pa
dugnes konferencijai ardy
ti, jos dalyviams šmeižti, 
bet nieko ir iš to neišėjo.

Ryžtuosi skaitytojui pa
teikti šiokį tokį paveikslą, 
kaip ši konferencija, šis di
džiulis intelektualų sambū
ris buvo suorganizuotas ir 
kaip jis vyko.
/ Konferenciją oficialiai 
šaukė National Council of 
Arts, Sciences and Profes
sions, — organizacija, ku
riai priklauso eilė žymiau
sių Amęrikos mokslininkų, 
menininkų, kultūrininkų, 
visuomeninkų, švietėjų, ra
šytojų ir kitokių profesijų 
žmonių.

Kadangi taikos reikalas 
yra tarptautinis reikalas — 
visu kraštu žmonių reika
las, — tai šaukėjai nūsitarė 
pakviesti konferencijon 
svečiais, stebėtojais visų 
kraštų, — viso pasaulio 
mokslo ir kultūros atsto
vus, kuriems rūpi taika.

Pasižadėjo konferencijon 
atvykti: Anglijos, Fraųcū- 
zijos, Italijos, Pietų Ameri
kos, Centralinės Amerikos 
ir kitų kraštų <m0kslo ir 
kultūros atstovai; pasižadė
jo atvykti čip ir anapus 
“geležinės uždangos” esa
mų kraštų atstovai.

Jeigu visi mokslo ir kul
tūros atstovai būtų su vykę, 
tai ši konferencija būtų ta
pusi didžiuliu, tarptautiniu, 
lai ir neoficialiai tarptauti
nių, kongresu.

Bet tą padėtį “išgelbėjo” 
mūsų valstybės departmen- 
tas; jis atsisakė daugumo 
kraštų intelektualų pasus 
vizuoti. O Anglijos delega
cijai, kuriai buvo vizavęs 
pasus, atšaukė, — tik vie
nas anglas intelektualas te
galėjo atvykti.

Neįsileido valstybės de- 
partmentas nei Vengrijos, 
neigi Rumunijos delegaci
jų- ■ . ,
-----(—— ----------- 1— 
kiltų karas tarp Amerikos ir 
Rusijos, tie gerai suorganizuo
ti ir paruošti šnipų ir sabo
tažo inkų pulkaj. tuoj imtų 
dirbti Rusijos naudai.

Ši šimtai tūkstančių agentų, 
kurių tarpe yra rusų, bet daug 
ir rusams bolševikams parsi
davusių amerikiečių, veikia 
atominės energijos dirbtuvėse, 
submarinų ir aviacijos kompa
nijos, amunicijos Įmonėse, 
plieno firmose, transportacijos 
ir komunikacijos Įstaigose, 
aliejaus ir kasyklų industrijo
se, chemijos laboratorijose ir 
kitur. (D., kovo 26 d.).

Iš to, atrodo, turėtų na- 
turališkai išplaukti tik vie
na 'didelė, graži išvada: 
Draugo štabas turėtų būti 
pačiose pirmosiose eilėse vi
sų tų, kurie kovoja prieš 
karo pavojų.' Tačiau,' kaip, 
visi žinome, taip nėra.

Taigi, kai akyvaizdoje to
kio pavojaus, kaip, “814,000, 
Sovietų Rusijos šnipų,” Ši
mutis ir jo “kabinetas” vis- 
tiek sušilę darbuojasi dėl 
naujo karo priartinimo, jie 
dar. sykį pasirodo didžiau
siais šios šalies priešais.

Buvo čįą' sųvykę tik T. 
Sąjungos, Lenkijos, Čecho- 
slovakijos ir Jugaslavijos 
atstovybės; buvo Kiūbos 
delegacija; buvo atvykusi 
ir Kanados delegacija, bet 
ją FBI sekliai suėmė ir ne
prileido konferencijoj daly
vauti; du deportavo. Na, 
buvo dar vienas kita$ as
muo, kaip nors atsitiktinai 
atvykęs iš kitų kraštų.

Tai ir viskas!
Konferencijos Tvarka
Kaip sudaryti konferen

cijai tvarką, pagal kurią 
juo didesnis skaičius daly
vių galėtų dalyvauti disku
sijose, galėtų aptarti taiką 
mylinčiajai žmonijai opiau
sius klausimus?

Konferencijos šaukėjai ir 
tvarkytojai visa tai sutvar
kė pagal šį planą:

Kovo 25 dienos popietis 
buvo paskirtas susiregis- 
travimui, o vakaras — ban- 
kietui, įvyksiančiam didžiu
lėje Waldorf Astoria salė
je, kurioje telpa apie 2,000 
žmonių.

Bankiete pakviesta, žino
ma, tik labai ribotas svečių 
skaičius žodžiui tarti.

Kovo 26 d. rytą — bend
roji visų sesija Carnegie 
Hall salėje, kur telpa apie 
3,000 žmonių. Čia buvo duo
tas taip sakant konferenci
jai tonas — čia pasakytos 
kalbos, kuriomis buvo daug 
maž nusakytas konferenci
jos turinys.

Po pietų Waldorf Asto
ria salėse, kurių ten • yra 
kelios dešimtys, o gal kele
tas šimtų, prasidėjo mažes
nės konferencijos, , angliš
kai vadinamos panels.

Mažesnėsės konferencijos 
tęsėsi ir sekmadienio rytą
— kovo 27 d.

Šitos konferencijos buvo 
sudarytos daug maž pagal 
profesijas, pagal -dalyvių 
specialybes.

Jų iš Viso buvo 8-nios: 
švietimo.
Masinių komunikacijų: 

filmų, radijo, televizijos, 
spaudos.

Rašymo K spaųsdinųno.
Religijos ir etikos. 
Planavimo K statymo. 
Gamtos mokslų.
Fizines ir protinės svei

katos,
Meko - dailės: tapybos, 

šokių,' muzikos, vaidybos.
Matot, kiek vienu kartų, 

galima sakyti, vyko konfe
rencijų.

Kiekvienas sambūrio da
lyvis galėjo 'laisvai pasi
skirti tą koųferenėiją, ku
rioje jis būdamas tikėjosi 
daugiausįai naudos pada
ryti pačiam reikalui.

Pavyzdžiui: profesoriai, 
mokytojai ėjo( į švietimo 
reikalais konferenciją (pa
nel), dvasiškiai -7- religijis 
ir etikos konferencijon; ak
toriai, dailininkai, muzikai
— Meno r Dailės konferen
cijon.

Kiekvienai konferencijai 
buvo iš anksto paskirtas re
ferentas arba keli.. Jiems 
padarius pranešiiųus, sekė 
diskusijoj kuriose' (įalyva- 
vo. tiek žmonių, kiek leido 
laikas ir sąlygos,

Vėliab, ? mažesniųjų kon
ferencijų, pagal profesijas 
įvykusių konferencijų, pir
mininkai padarė posėdį su 
rezoliucijų’komisija ir kiek
vienas jų pranešė, ką daug 
maž ta ir ‘ kita profesijų 
konferencija nutarė. Tuo
met . visų tų konferencijų 
nuomonės buvo įjungtos į

bendras rezoliucijas, reiš
kiančias daugumo dalyvių 
valią ir siekimus.
' Kovo 27 dieną po pietų, j 

vėl didžiulėje Waldorf As- 
toria salėje įvyko bendra 
sesija visų konferencijos 
dalyvių. Čia buvo pasakyta 
eilė svarbių kalbų ir čia bu
vo priimtos vyriausios re- ■ 
žolinei jos, dėl kurių buvo 
diskusijų.

Dėl vyriausios rezoliuci
jos, tūpusios praėjusio tre- t
čiadierųo Laisvėje, kilo gan Į
karštų ginčų. Kai kurie 
konferencijos dalyviai ma- * 
nė, būk ji esanti “neužten- ' 
karnai- tvirta,” “neužtenka- g 
mai kairi.” 1

Jų nuomonė buvo sukri- 'Aų 
tikuota.

Diskusijose, be kitų, ėmė 
balsą tokia aukštai iškilusi \ 
asmenybė, kaip dramaturge 
Lillian Hellman, taipgi Ho
ward Fast, beletristas ra
šytojas. Jiedu ir kiti žymūs 
žmonės aiškino,, jog priėmi
mas “kairios” rezoliucijos 
nieko gero nepadarys, — 
tai gali padaryti tik blogo, 
nes gali atstumti eilę tokių «
žmonių, kurie stoja už tai- v 
ką, bet nėra kairūs savo so
cialiniame galvojime. f

■ Kalbėtojai teisingai pri
minė: konferencijoję daly
vauja visokių pažiūrų inte
lektualų, kurių milžiniška 
dauguma pasisako už ilga
metę taiką, prieš karo pro
vokatorius, prieš Šiaurės 
Atlanto Paktą. To ir užten
ka! Jeigu mes visi galime 
susitarti tuo. vyriausiu 
klausimu, tai ir tarkimės, o 
susitarę — už tai bendrai 
kovokime, dirbkime, nekiš- 
dami ręzoliucijon tikiu da- - 1 
tykų, kurie jnus skirtų.

Ši mintis laimėjo. >
Prieš Įeisiant rezpliuciją 

nubalsuoti, pirmininkaująs 
Dr. Šhapley sakė:

— Balsuoti tegali tik už
siregistravę konferencijos 
dalyviai. Kurie nesate užsi
registravę, t neturite ženkle
lių, nebalsuokite. • 
. Balsuota žodiniu ženklu: 
“taip” ar “ne.” _

Tik vienas balsas pasi
girdo “ne,” — balsas žmo
gaus, sėdinčio arti manęs. 
Jis buvo be ■ ženklelio, ne * 
konferencijos dalyvis, — jis 
buvo socialistų spaudos ko
respondentas, kaip vėliau 
paaiškėjo: Julius Epstein. *

Šio žmogaus akys dūmų 
nebijo!

Kai ši pilnaties sesija 
baigėsi, delegatai ėjo vaka
rienės. O po jos — visi į 
didžiulį Madison Sq. Garde
na.

Šičia toji pati rezoliucija 
buvo užgirta 20,000 žmo
nių.

Čia konferencija ir bai
gėsi. ’'• x \ -

Turiu pastebėti, jog visos 
sesijos, pradedant bąnkietu 
ir baigiant t masiniu mitin
gu Garderie, buvo, perpildy
tos žmonių. >

Nuo kiekvienos salės ir < 
salelės durų grįžo žmonės, 
negalėjusieji įeiti, šimtais 
ir tūkstančiąis jie grįžo!

Nebuvo New Yorke sa
lių, kuriosna būtų galėję 
sutilpti visi tie, kurie norė
jo girdėti ir matyti, kaip 
mūsų kultūros ir mokslo at
stovai svarsto ir sprendžia 
'klausimus, liečiančius tai- . 
kos palaikymo reikalą.

Tai rodo, ko liaudis trok^ 
šta.

Šitokia buvo šios istori
nės konferencijos forma.

Apie jos turinį pakalbėk 
sime kitame straipsnyje.

2 piul.—-Laisvė (J-iberJy, Lith. Daily)— Ketv., Kovo 31, 1949



Kazys Viltrakis -----
Kazio Viltrakio tėvai, An

drius ir Ona Viltrakiai, gyve
no Vilkaviškio mieste, kuris 
yra arti Mariampolės, Suval
kijoje. Jie buvo paprasti dar
bininkai. Turėjo 3 sūnus ir 
dvi dukteris. Vyriausias sū
nus Jonas pats pirmas iš jų 
šeimos išvyko į Ameriką ir 
nuo dienos išleidžiant atsi
sveikinimo su juom, niekas 
apie ji daugiau negirdėjo. Ka
zys sakė, jog niekas iki šios* 
dienos nežino, ar jis pasiekė 
Ameriką, ar kur kelyje dingo.

Kazys gimė 1873 metais, 
šeimoje buvo jauniausias. Tė
vai rūpinosi praskinti jam ke-

ir Jo Gyvenimas
®------------------- -----------------------
sveikatai pavojinga liga, ta
čiau sunkus laivakrovio dar
bas kaip dėlė iščiulpė jo kūno 
syvus ir sveikata susilpnėjo.

1928 m. apleido laivakrovio 
darbą ir užsiiminėjo smulkia 
v e r t o l g y ste (peddlering). 
Stumdydamas vežimėlį gat
vėmis, didmiesčio New Yor- 
ko aplūžusiose srityse, slidi
nėjo praeiviams karštas deš
rų kės (hot dogs) ir kitokius 
užkandžius, o vasaros karš
čiuose pardavinėjo ir ice 
cream’ą. Tuo “verslu” jisai 
užsiėmė iki velijusiu dienu sa
vo gyvenimo.

Ir tam bizniui New Yorko
lią į šviesesni gyvenimą, negu 
kad jie patys turėjo. Leido 
Kaziuką į mokyklą. Jis lan- 

J?vė porą žiemų mokyklą Vil- 
rkaviškio mieste. - Pramokinus 
rašto, 12 metų amžiaus, tėvai i 
leido jį mokytis siuvėjo ama- ■ 
to. Tačiau siuvimo amatu jis 
tepasinaudojo tik pačioje.jau
nystėje savo gyvenimo.

1891 m. Kazys Viltrakis 
bunvo pašauktas į tarnybą ca- 
ristinės Rusijos armijon, kur 
jis ištarnavo keturius metus 
ir devynius mėnesius, Kauka
ze. Grįžęs iš kariuomenės, jis 
jau buvo vyras 26 metų am
žiaus. Neilgai trukęs susipaži
no su jauna, jo atydą patrau
kiančia mergaite, Mare Laba- 
kiūte, iš netolimo Pilviškių 
miestelio. Iš pirmo pasimaty
mo jiedu vienas antram pa

liko, susimylėjo ir 1899 m. 
apsivedė.

(Gimė 1873, palaidotas 1949 
m. kovo 28 d.)

Vedęs Kazys Viltrakis per
sikėlė gyventi pas savo žmoną 
į Pilviškius. čia jis stojo į 
verslą. Įsigijo kepyklą ir 
traktiernią (valgyklą su gėri
mais). Sulyg jo paties pa
sakojimu, tas verslas jam vi
dutiniai sekėsi. Svarbiausia 
bus priminti tai, jog Viltra
kio kepykla ir traktiernia tar
navo kaip slėptuvė nuo caro 
ž a n d a r ų besislapstantiems 
1905 metu revoliucionieriams. 
Paties. Viltrakio žodžiai: 
“Nesupratau tikroje prasmėje 
tų žmonių siekio. Žinojau, 
kad jie buvo socialistai, prie
šingi carizmui, tai aš juos ir 
gelbėjau ” Pilviškiai yra ar
ti Prūsu sienos. Tad po ne
pavykusios 1905 m. revoliuci
jos Rusijoje ir Lietuvoje, 
skaitlingi būriai revoliucionie
rių bėgo į užsienius ir jie savo 
kelionėje rasdavo prieglaudą
pas Viltrakį.

Kepyklos ir traktiernios 
biznyje Viltrakis išsilaikė 
apie šešetą metų. Tuom tar
pu jų šeima paaugo iki pen
keto. Dasigyveno dviejų sū
nelių, Zigmonto ir Stasio, ir 
dukrelės Anelės.

Verslą, jis sakėsi, apleidęs 
dėl dviejų priežasčių : Viena, 
nesutikimas su žmona. Nesu
tikimų priežastis buvusi, kaip 
jis pasakojo, žmonos motina, 
kuri kartu su Viltrakiais gy
venusi ir vis dukterį kursčiu
si prieš vyrą. Antra, tai apie 
tą laiką Lietuvos jaunimas 
buvo sujudęs važiuoti į Arhe-

riką, nes tada visame pasauly
je darbo žmonės į Ameriką 
žiūrėjo kaipo į aukso aruodą. 
Taigi 1906 m. Kazys Viltra
kis, jaunas, geroje sveikatoje 
—stiprus ir pilnas energijos 
išvyko į Ameriką.

Atvykęs į Ameriką, kaip 
milionai kitų ateivių, taip ir 
Viltrakis nerado tų pasakiškų 
aukso aruodų. Atrado sun-» 
kią darbo žmogaus gyvenimo 
naštą, arti taip pat, kaip ir 
Lietuvoje. Pirmiausia jis ga
vo darbą prie kostumersko 
siuvėjo, New Haven, Conn. 
Valandos ilgos, uždarbis 
skrumnas. Pats skurdžiai gy
veno, taupė centus ir siuntė 
į Lietuvą savo šeimai.

Pas siuvėją, kuriam Viltra
kis dirbo, užeidavo jaunų vy
rų, ateivių, dirbusių plytny- 
čioje. Jis kur kas geriau už
dirbo, negu Viltrakis, bet visi 
skųsdavosi, kad darbas labai 
sunkus. “Kad ir sunku bus, 
bet reikia daugiau pinigų,” 
tarė jis, — “stojau Į plytny- 
čią!”

Nekas ir' čia. Viena, dar
bas sunkus, antra—nenuoląti- 
nis. Metęs plytnyčią, malėsi 
iš fabriko į fabriką ieškoda
mas geresnio darbo ir uždar
bio. Pagaliau ilgesniam lai
kui nusistovėjo prie laivų kro
vimo darbo New Yorke. Svei
katos turėjo, darbas čia pa
stovesnis ir uždarbis didesnis. 
Kiek nusistovėjus gyvenimui, 
Viltrakis kvietė šeimą iš Lie
tuvos į Ameriką. Jis sakė— 
“norėjau atskirti žmoną nuo 
jos motinos ir kitų giminių... 
tikėjausi geriau sugyventi gi
minėms nesipainiojant.” Ta
čiau žmona su vaikais neat
vyko, nors jau buvo pasiruo
šusi važiuoti. Viltrakis metė 
nuožiūrą, kad giminės' per
kalbėjo žmoną nevažiuoti į 
Ameriką. Nors ant žmonos 
už neatvykimą jis buvo užpy
kęs, tačiau-, tėvišku atjautimu 
vaduodamasis, šelpė savo 
šeimą materialiai. “Iki pat 
Antrojo Pasaulinio Karo,” — 
jis tvirtino, — “beveik viską, 
kiek sutaupiau, pasiunčiau 
žmonai ir vaikams.”

Nors Kazys Viltrakis iŠ jau
no buvo stiprus, niekad nesir
gęs jokia rimta, pamatiniai

mieste reikia turėti valdžios 
leidimą. Vasarą, orui atšilus, 
aplikantų, prašančių leidimo 
pardavinėti ice cream’ą, yra 
daug daugiau, negu valdžia 
gali jų išduoti. Ypač Iloove- 
rio prezidentavimo laikais to
kių bizniavotojų buvo daugy
be. Negaudami valdžios lei
dimų, jie perka ir parduoda 
ice creamą be leidimų. Poli- 
cistai tuos, kurie be leidimų, 
vaiko ir spardo nuo gatvių. 
Pastebėję pasikartojant po 
persergėjimo, policistai areš
tuoja juos. Viltrakis yra nu- 
siskundęs, kad ir jam ne vie
ną naktį tekę pernakvoti po
licijos nuovadoje už laužymą 
miesto “peddlering” įstatymo. 
Paprastai tokiems * prasikal
tėliams bausmė yra $2 pini
gais ar naktis kalėjime. Jiems 
geriau apsimokėjo naktį pra
snausti kalėjime, negu mokėti 
$2.00.

Kazys Viltrakis visada 
skaitė d a r b i n i n k i š k u s 
laikraščius ir kitokią literatū
rą. Jis labai įvertino dien
raštį Laisvę ii' nuolat jį pa
remdavo finansiniai. Labai 
mylėjo knygas ir didžiai bran
gino Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugiją.

Jis buvo griežtai priešingas 
smetoninio banditizmo už- 
viešpatavimui Lietuvoje. Kai 
1940 metais Smetonos režimas 
Lietuvoje buvo nuverstas, tai 
Viltrakis labai geidė grįžti į 
Lietuvą. Jis sakėsi buvęs pas 
Sovietų Konsulatą prašyti lei
dimo važiavimui į Lietuvą, ir 
jei ne karas, tai jis būtų atsi
dūręs Lietuvoje. Nuo karo 
nukentėjusioms Lietuvos žmo
nėms visu pagalbos teikimo 
laiku, jis gausiai prisidėdavo.

Viltrakis buvo ramaus būdo 
žmogus. Linksmas, šnekus. 
Turintis patraukimo būti su 
žmonėmis, mylėjo isigerti, bet I •
ne tam kad nuolat karčiame- 
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je prie baro kabotų. Jis lan
kė darbininkiškus parengimus 
ir prakalbas, sekė politiką ir 
politiniame gyvenime mokėjo 
atskirti teisingus politikierius 
nuo falšyvų.

Savo gyvenimą baigė did
miesčio New Yorko lūšnynuo
se, apleistuose, • dulkėse pa
skendusiuose 3 kambariuose, 
vienų vienas. 23 d. kovo, 1949, 
čia jį policija rado' negyvą. 
Jis mėgo vienas, nuo nieko 
nepriklausomu .gyventi ir jis 
čia jautėsi pasitenkinęs.

Amerikoje iš giminių jis tu-

Tam jaunam vyrui, William Clay Ford, sekasi pasau
lyje gyventi. ’ Jis vos tik baigė mokslą Yale Universi
tete ir tuojau tano paskirtas direktoriumi vienos iš di
džiausių firmų pasaulyje. Priežastį tokio greito jo 
pakilimo nebūtų sunku atspėti, jeigu atsimeni, kuo 
buvo jo senukas. To užteko. Ji čionai sveikina du 

jo vyresnieji broliai.

Mažmeninių kainų sumažinimas ir 
liaudies gyvenimo lygio pakilimas 

<•

Rašo B. POLIAKOVAS

Iškilmingos Laidotuvės
(Feljetonėlis)

gyvoji moterų ir vaikų barikada Brooklyne visiškai 
uždarė kelią per Linden namu projektą, Brooklyne, 

protestui prieš zujančius auto. Moterys atsisakė trauk
tis iki policija prižadėjo padaryti susiediją saugia 

vaikams.

rėjo dvi broldukras: Katriną 
ir Margaretą Viltęakiūtes. 
Katrina Talandzevičienė jau 
mirusi, o Margareta Valilio- 
nienė gyvena Floridoje. Jie
dvi abi mylėjo savo dėdę ir 
jos juomi rūpindavosi. Ta
čiau Viltrakis buvo tokio bū
do, kad patarimų iš kitų ar 
kokių malonių nelabai temėg- 
davo priimti. Tad jo gimi
naitės jam nedaug kuom tega
lėjo pagelbėti.

Margareta V'alilionienė pa
sirūpino dėdės šermenimis ir 
laidotuvėmis.

Kovo 28 d. Kazys Viltra
kis buvo palaidotas Cypress 
Hills kąpinėse, Brooklyne. 
Laidotuvių direktorius Povi
las Gustas garbingai atliko 
šermenų ir palaidojimo pam 
eigas. Rojus Mizara, Lais
vės redaktorius, prie kapo pa
sakė ryškią kalbą iš jo gyve
nimo gražiai grupei palydovų.

P. Buknys.

Nuo 1949 m. kovo ,1 die
nos Tarybų Sąjungoje vyriau
sybės nutarimu sumažintos 
valstybinės kainos masinio 
vartojimo prekėms.

Taip, pavyzdžiui, kainos 
duonai, miltams, kruopoms, 
makaronams, kepiniams, mė
sai, dešrų dirbiniams, švies
tai, tabakui, vilnoniams ir 
šilkiniams audiniams ip... kt. 
sumažintos 10 proc.; ^Kainos 
įvairiems siuvimo dirbiniams 
iš vilnoniu ir šilkiniu audinių 
sumažintos 12-15 proc., įvai
riai galanterijai—10-15 -*proc., 
kultūrinės apyvokos prekėms 
—15-30 proc., dviračiams bei 
motociklams — 15-20 proc. ir 
tt. ....

Nenukrypstamas darbo žmo
nių gyvenimo lygio kilimas— 
tarybinės socialistinės ekono
mikos vystymosi Įstatymas. 
Mažmeninių kainų masinio 
vartojimo prekėms sumažini
mas yra labai svarbi priemo
nė tarybinių žmonių materia
linei gerovei, pakelti.

Jau 1947 metų gruodžio 
mėnesį, remiantis laimėjimais 
atkuriant ir išvystant liaudies 
ūkį, TSR Sąjungoje, buvo 
įvykdyta piniginė reforma, 
panaikinta kortelių sistema 
maisto ir pramoninėms pre
kėms, Įvestos vienatinės su
mažintos valstybinės mažme
ninės kainos masinio vartoji
mo prekėms. Tai buvo pir-. 
masis kainų sumažinimo eta
pas, kurio išdavoje > TSR Są
jungos gyventojai per metus 
laimėjo mažiausiai 57 milijar
dus rublių. -

Ekonominis mažmeninių 
kainų sumažinimo pagrindas, 
yra spartus vartojimo dalykų 
gamybos augimas, sistematin-- 
gas darbo našumo kėlimas ir 
gamybos išlaidų bei apyvartos 
sumažinimas.

Per trejus naujo penkme
čio metus svarbiausiųjų pra- 
•moninių ir maisto prekių ga
myba kasmet augo dešimtimis 
procentų. . ■<

Palyginti su 1946 metais, 
bendroji žemės ūkio produk
cija 1947 metais padidėjo t32 
procentais ir 1948 metais to
liau didėjo.

Darbininkų darbo našumas 
pramonėje 1947 metais padi
dėjo 13 procentų, palyginti su 
1946 metais, iv 1948 metais,” 
palyginti su 1947 metais, pa
didėjo 15 procentų.

Nuolat buvo mažinama pro
dukcijos savikaina. Pernykš
čiais metais pramoninės pro
dukcijos savikainos sumažini
mo planas buvo viršytas; gau
ta per 6 milijardus viršum- 
planinių sankaupų. Pagrin- 
diniai savikainos sumažinimo 
šaltiniai buvo geresnis išnau
dojimas įrengimų progresyvi

nių technikinių - ekonominių 
normų Įdiegimo pagrindu ir 
darbo našumo augimas. Visa
liaudinis socialistinis lenkty
niavimas dėl pokarinio penk
mečio plano įvykdymo pirma 
laiko yra galingas ir nuolati
nis sistemingo darbininkų ir 
kolektyvinių ūkių valstiečių 
šaltinis darbo našumui kilti.

Dėka darbo našumo augi
mo, masinio vartojimo pre
kių gamybos padidinimo, pro
dukcijos savikainos sumažini
mo socialistinio ūkio sankau- 
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pu padidinimo Tarybų vals
tybė sugebėjo padengti vals
tybiniam biudžetui gryną nuo
stolį, susidariusį ryšium su 
kainų sumažinimo įgyvendini
mu. Kartu toji didžiulė su
ma, gauta dėl masinio varto
jimo prekių papiginimo, gy
ventojams buvo grynas laimė
jimas. šio laimėjimo dydis dar 
išaugo dėl to, jog sumažinus 
valstybines mažmenines kai
nas, Įvyko dideliš kainų su
mažėjimas kooperatinėje bei 
kolektyvinių ūkių rinkose.

Kolektyvinių ūkių bei ko
operatines rinkos, sudarančios 
bendroje prekių masėje apie 
33 nuošimčius, prekių pigini
mas, sudarė mažiausiai dar
29 milijardus rublių. Tokiu 
būdu,. Rendras gyventojų lai
mėjimas dėl mažmeninių kai
nų sumažinimo visuose maž
menines prekybos sektoriuose 
sudarė 86 milijardus rublių.

Įžymūs tarybinės ekonomi
kos laimėjimai trečiaisiais, 
sprendžiamais pokarinio penk
mečio metais, o taip pat 
1949 metų valstybiniame pla
ne numatytoji tolesnio liau
dies ūkio pakilimo programa 
užtikrino galimumą Įvykdyti 
naują sumažinimą kainų ma
sinio vartojimo prekėms 10-
30 procentų. Bolševikų parti
ja ir Tarybinė vyriausybė šį 
naują kainų sumažinimą ėmė 
vykdyti 1948 metais, ir k,ovo 
1 dieną jis buvo pilnutinai 
užbaigtas, šitas stambus kai
nų sumažinimas yra mažmeni
nių kainų masinio vartojimo 
prekėms sumažinimo antrasis 
etapas. Kainų sumažinimas 
užtikrinamas visų pirma že
mės ūkio ir pramonės, gami
nančios vartojimo' dalykus, 
naujais laimėjimais.

Naujasis žemės ūkio paki
limas užtikrins tolesnį padi
dėjimą žaliavos resursų ben
drajai ir maisto pramonei. 
Palyginti su pernykščiais me
tais, 1949 mefų maisto pramo
nės planas numatė, jog padi
dės gamyba: cukraus-rafina- 
do — 36.5 procento, augali
nių riebalų — -23 procentais, 
muilo — 7P procentų ir tt.

Ypatingas demėsys šiemet
(Tąsa 4-me pusi.)

Veikiausiai visi žinote, 
kad žmonės gema, o kodėl 
ir kokiu būdu .jie gema, aš 
jums neaiškinsiu, nes kurie 
žinote, tai bereikalingas bus 
aiškinimas, o kurie dar ne
žino, tie vėliau patys suži
nos.

Taipgi ” jūs žinote, kad 
žmonės ir miršta, o jeigu 
jie negimtų, tai užtikrinu 
jus, kad ir nemirtų. Bet 
jeigu dar randasi ir tokių, 
kurie to nežino, tai kuomet 
numirs ir juos palaidos, 
tuomet sužinos.

O kad numirėlius laidoja 
ir dar iškilmingai, tai, vei
kiausiai, niekas nesakys, 
kad čia melas.

Kodėl gyvieji rengia nu
mirėliams iškilmingas lai
dotuves — aš nežinau. Vei
kiausiai todėl, kad jie nu
miršta ir jau daugiau iš 
numirusių neprisikelia, gy
vųjų netrukdo, nepykina...

Neperseniai ir man teko 
dalyvauti didelėse ir iškil
mingose laidotuvėse.

Didžiojo New Yorko apy
gardoj gyveno, o gal ir da
bar gyvena, visų gerbiamas 
mūsų tautos sūnus, turįs 
mokslo požymius. Jis gar
sus. ne tik tarpe lietuvių, 
bet ir' tarpe svetimtaučių. 
Vienok nepaisant mokslo 
požymių, garsumo ir gar
bingumo, jo motina numirė 
paprasta sava mirčia, kaip 
ir visos kitos, kad ir negar
sioj miršta.

Kadangi ji numirė, tai, 
suprantama, .reikėjo ir pa
laidoti.

' Laidotuvės buvo tautiš
kai - katalikiškos, iškilmin
gos. Mišių užpirkta net ke- 
leriems metams.

Į kapus lydėjo daug žy
mių asabų, buvb net titu
luotų. Ant kapų atlikta 
visos dvasiškos ir tautiškos 
reikalingos apeigos, kurių 
negyvėliai' nei nereikalau
ja. Užbaigus viską, kas rei
kėjo, gerbiamas ir garsus 
motinos sūnus pareiškė:

—Kurie važiuosite į valgy
klą, sekite mane.

Visų mašinos suūžė, su
judo. . Aš savo klegetę irgi 
paleidau, kad nęatsilikus 
nuo palydovų. Važiuojame.

Vado mašina sustojo prie 
valgyklos durų. Visi stoja
me. Vadas išlipo ir, nieko

nelaukęs, smuko vidun. Mes 
pasekėme jį. Pakol mes ap
sidairėme, susėdome, tai 
mūsų vadas, užsisakęs pie
tus, jau maumojo.

Patarnautojai pradėjo 
klausinėti, ką kas valgys. 
Kiekvienas užsisako pietus 
pagal savo skonį. Bet pie
tūs be degtinės—kaip katė 
be uodegos. Reikalaujam 
patarnautojų, kad ir degti
nės atneštų.

Viskas slinko kuopuikiau- 
siai: užkandam ir išge
riam, vėl užkandam ir vėl 
išgeriam. O kaip tik stik
liukus i š t u š tinam, tai 
patarnautojai tuojau vėl 
pripila. Ir kodėl nevalgyti, 
ir kodėl negerti, kuomet 
duoda!

Bet štai mūsų palaidotos 
motinėlės sūnelis, skubiai 
sumaumojęs savo pietus ir 
išmaukęs kelis stiklelius, 
atsistoja, apsirengia, priei
na prie kasos, užsimoka už 
savo pietus, sprunka pro 
duris, sėda mašinon ir 
dingsta iš mūsų akių.

Kuomet mes baigėme pie
tauti, patarnautojai paki
šo kiekvienam sąskaitas ir 
išeidami iš restorano taip
gi kiekvienas užsimokėjom 
už laidotuvinius pietus.

Išėję laukan, tartum su
tartinai, visi nusispioveme. 
Kaip kurie prie jo moksli
nio požymio dar prikergė • 
kiaulės požymį arba titulą. 
O vienas biznierius paste
bėjo, kad tas tituluotas sū
nelis sugrįš į šį restoraną 
ir gaus “komisą,” kad atve
dė tokį būrį svečių.

Tuomi ir užbaigėme tas 
taip iškilmingas laidotuves, 

švenčioniškis.

So. Boston, Mass.
Prakalbos Įvyks sekmadie

nį, balandžio 3 d., 318 West 
Broadway. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Kalbės A. O. Brien, 
veikėjas iš Progressive Party 
of Mass. Kviečiame visus 
dalyvauti mūsų prakalbose. 
Bus Įdomu išgirsti Įvairių kal
bų. Kodėl kyla bedarbė ir 
kaip jos išvengti, kad pagerė
tų darbininkų gyvenimas. 

»Taip pat, bus priimami nauji 
nariai ir Įvairios diskusijos.

Maloniai prašome visus at
silankyti. Komitetas.

y

Darbo sekretorius Maurice J. Tobin sveikina preziden
tą Trumaną, atvykstanti i darbo department© su
šauktą industriniam saugumui akstinti konferenciją. 
Trumanas ragino mažinti industrijose nelaimes, tačiau 
nepasakė, kas ir kaip tą galėtų padaryti be įsteigimo 
geriau įrengtų ir prižiūrėtų darbaviečių. Nepasakė, 
kaip galėtų sumažėti nelaimės be sutrumpinimo darbo 
valandų ir pagerinimo darbo sąlygų, taipgi uždarbių, 
kad atėjusį’ darban žmogų negraužtų rūpesčiai apie 

šeimoą nedateklius ar neaiškų rytojų.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Kovo 31, 1949
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(Tąsa)
Tuo tarpu dramblys, vedamas prity

rusio vadovo, skubėdamas bėgo dar tam
siu mišku. Po valandos jis jau drožė 
plačia lyguma. Septintą valandą sustojo 
pasilsėti. Jaunoji moteriškė tebebuvo be 
nuomonės. Varovas įpylė jai į burną ke
lis lašelius vandens su degtine, bet tai 
nė kiek nepadėjo.

— To nėra ko bijoti, — tarė Frensis, 
Kromartis: — sveikatai nepakenks. Ji 
apsvaiginta kanapėmis, ir tas svaigulys 
visai praeis. Bet man rūpi kas kita. •

— Kas rūpi? — paklausė Fogas.
— Tos moteriškės ateitis, — atsakė 

brigados generolas. — Jei mistris Auda 
paliks Indijoje, tai tikrai negalės išsi
sukti iš budelių nagų. Tų fanatikų visur 
pilna, ir nors anglų policija budriai sau
go, tačiau jie mokės pagauti savo auką, 
— ji nuo jų .nepasislėps nei Madrase, nei 
Bombėjuje, nei Kalkutoje. Panašus atsi
tikimas buvo labai neseniai.

Ir generolas plačiai papasakojo apie tą 
atsitikimą.

— Kr gi dabar ji dėsis? — neiškentęs 
paklausė Paspartutas.

— Bėgti iš Indijos, — atsakė genero
las.

— Gerai, — tarė Fogas: — aš pagal
vosiu apie tai.

Apie dešimtą valandą keleiviai atvyko 
į Alabado stotį. Nuo tos vietos geležinke
lis vėl ėjo. Iš Alabado į Kalkutą reikėjo 
važiuoti visą dieną ir naktį.

Fogas nenusivėlino. Garlaivis plaukė 
į Hong-Kongą spalio 25, apie kitos die
nos vidudienį.

Jaunoji moteriškė buvo atgabenta į 
stotį ir paguldyta atskiram kambary. 
Fogas išsiuntė Paspartutą į miestą pri
pirkti Audai visokių daiktų liepdamas 
jam nesigailėti pinigų.

'Paspartutas tuojau išėjo ir ėmė laks
tyti po miesto gatves ieškodamas pirki
nių. ' ,

Alabadas, dievo miestas, indų laiko
mas labai didelėj pagarboj, nes jis pa
statytas toj vietoj, kur sueina,dvi šven
tosios upės, Gangas ir Džumna. Jų van
denys traukia maldininkus iš viso pasau
lio. Be to, Ramajanos legendos sako, kad 
Gangas prasidedąs iš dangaus ir, didžio- . 
jo Bramos malone, nusileidžiąs į žemę.

Beieškodamas pirkinių, Paspartutas 
aplakstė ir apžiūrėjo visą miestą, seniau 
saugojamą puikios tvirtovės, dabar an
glų vyriausybės paverstos į kalėjimą. 
Pirma Alabadas buvo pramonės ir pre
kybos miestas, bet dabar paspartutas ne
rado nė vienos žmoniškos krautuvės.

—Še tau ir miestas, še tau ir mies
tas! — lakstydamas po gatves kalbėjo 
prancūzas.

Galų galę jis rado vieną krautuvėlę, 
kurioje snaudė senas žydas; ten jis gavo 
pirkti platų apsiaustą, puikius kailinius 
ir dar kelis moterims reikalingus daly
kus. Su žydu reikėjo baisiai derėtis, ir 
karštasis Paspartutas daug sau pasiga
dino kraujo, kol nupirko tuos daiktus. 
Už kailinius jis užmokėjo septynias de- 

• šimtis penkis svarus (1,875 fr.). Paskui
- džiaugdamasis sugrįžo į stotį.

Mistris Auda pradėjo blaivytis. Ji at
merkė savo gražias akis ir, nuostebusų 
ėmė dairytis aplinkui.

Karaliaus poetas Usafas-Udalas šiais 
žodžiais piešia karalienės Amenagaros 
gražybes: ' \ ’

“Iš po žvilgančių palaidų plaukų, gra
žiai perskirtų į dvi puses, spindėte spin
di jos baltas, skaistus, harmoningas vei
das. Juodi, kaip anglis,, antakiai turi 
Kamo, 'meilės dievo, lanko pavidalą ir 
galybę; pro ilgas šilko blakstienas dan- 

' gaus šviesulis jos žibančiose akyse', kaip 
šventuosiuose Himalajų ežeruose, maudo 
savo spindulius. Jos lygūs, maži ir balti 
dantys žiba tarp šypsančių lūpų kaip ra
sos lašeliai ant pusiau pražydusio gra
nato žiedo. Jos ausys skaidrios, jos ran
kos švelnios, jos kojos gležnios kaip loto

* žiedo lapelis ir šviečia kaip gražiausi 
Ceilono perlai, kaip brangiausi Golkon- 
dos deimantai. Jos liekną liemenį galė
tum apkabinti su dviem pirštais. Ji visa, 
tarytum, nulieta dieviškomis Vikvakar- 
mos, amžinojo skulptoriaus, rankomis įš 
vieno sidabro.”

Tačiau Amonagara nebuvo gražesnė 
už Audą, kuri, be to, dar buvo moteriš

kė mokyta. Ji puikiai kalbėjo angliškai.
Traukinys turėjo jau greitai išeiti iš 

Alabado stoties. Parsis laukė. Fogas jam 
užmųkėjo visus pinigus, kiek buvo sude
rėjęs, nedėdamas nė vieno skatiko. Tai 
nustebino Paspartutą.

— Kas čia būtų? — galvojo prancū
zas. — Be vadovo padėjimo Audos mes 
nebūtumėm jokiuo būdu išgelbėję. Padė
damas mums, galėjo jis palydėti savo 
galvą, ir jam Fogas nieko nepridėjo! Ir 
dar dabar jis sveikas' neišliktų, jei indai 
sužinotų, kad jis padėjo pavogti radžos 
pačią. To visai nelaukiau* iš Fogo!...

Liko dar klausimas, kur Fogas dėl 
taip brangiai pirktą dramblį.

Bet jis jau buvo nusprendęs, kur pa
dėti.

Pasišaukęs vadovą tarė:
— Tamsta man daug padarei. Už pa

tarnavimą aš jau atsilyginau, bet už pa
siaukojimą dar esu kaltas. Ar nesutik
tum atminimui paimti iš manęs šitą 
dramblį! Aš jį atiduodu tamstai.

Vadovo akys sužibo.
— Tamsta nori padaryti mane turtin

gą viena valanda! Juk čia turtas, kurio 
man ištektų visam amžiui! — sušuko jis.

— Prašom imti mano dovaną, — at
sakė Fogas. — Aš dar liksiu tamstai 
kaltas.

— Imk, imk, nebūk kvailas! — sušu
ko Paspartutas. — Tas Kijuni .išmintin
gas ir geras gyvulys!

Ir, priėjęs prie jo, padavė jam kelis 
kąsnelius cukraus sakydamas:

— Paragauk, Kijuni, paragauk!
Dramblys išreiškė savo pasitenkinimą 

mykimu. Paskui, paėmęs Paspartutą su 
šnipu per pusiau, iškėlė jį' sulig savo gal
va. Paspartutas, nė mažiausia neišsigan- 
dęs, gražiai paglostė gyvulį, ir tas jį vėl 
atsargiai nuleido žemėn.

Netrukus Fogas, Kromartis ir Paspar
tutas jau sėdėjo patogiam vagone,, kurio 
geriausia vieta buvo užleista Audai, ir 
dundėjo į Benaresą.

Nuo Alabado lig to miesto yra ne ma
žiau, kaip aštuonios dešimtys mylių, ku
rias traukinys nuvažiavo per dvi valan
das.
. Tu laiku Auda visiškai atsigodo.1

Kaip ji nustebo/ kada pamatė save 
gražiam vagone, apsivilkusią europietiš
kai, tarp .svetimų ir visai jai nepažįsta
mų žmonių!

Pirmiausia keleiviai, kaip mokėdami, 
ją nuramino davę pirma išgerti kelis la
šelius ‘likerio; paskui generolas papasa
kojo visą Jos istoriją. Pasakodamas jis 
pabrėžė, kad didžiausias nuopelnas čia 
Fogo, kuris, nesigailėdamas pats, savęs, 
ėjo jos gelbėti ir kad išgelbėti pavyko tik 
dėl Žano Paspartuto neapsakomo drąsu
mo. •

Fogas visai nesikišo į kalbą ir tylėjo. 
O Paspartutas, kai generolas sakė apie 
jį, labai susidrovėjęs nuolat kartojo:

— Čia visai tūščias daiktas,, nėra ko 
pė minėti!

Auda padėkojo savo išgelbėtojams 
daugiau ašaromis negu žodžiais. Jos 
gražios akys labiau negu lūpos reiškė dė
kingumą.

Be); paskui jos nušvitęs veidas staiga 
apsiniaukė. Ji atsiminė, kad budeliai 
jai nedovanos, kad jie vėl ieškos po visą 
Indiją, kad ją tikriausiai vėl sugaus Jr 
galų gale sudegins ant laužo.

* Fogas suprato, kas buvo Audos širdy 
ir, ją ramindamas, nors tiesa, labai šal
tai; prižadėjo nuvežti į Hong-Kongą, 
kąd ji ten tol gyventų, kol bus visai pa
miršta jos atėmimo istorija.

Audą su džiaugsmu sutiko važiuoti: 
Hong-Konge gyveno jos vienas giminie
tis, — kaip, ir ji, parsis, — kuris buvo 
pačių turtingųjų to miesto pirklių skai
čiuje.

Pusiau pirmos traukinys privažiavo 
prie Benareso stoties.

Kromartis turėjo čia skirtis su savo 
draugais. Jo kariuomenė stovėjo nuo Be
nareso tik per kelias mylias?

Brigados generolas paspaudę, Fogui 
ranką ir palinkėjo jam laimingai apva- 
žiuoti žemę per aštuoniasdešimt / dienų. 
Fogas jam šaltai padavė savo ranką, i

Daug širdingiau atsisveikino su juo 
Auda. , .
' - (Daugiau bus)

RYGA. — Skoulas gatvėj 
kreipia į save dėmesį di
džiulis pastatas. Čia yra 
seniausias respublikoj kny
gynas—Latvijos TSR Mok
slų Akademijos Janio Mi
sinšo vardo' biblioteka.

Mes lipame į ketvirtą 
aukštą ir sustojame prie 
durų,- ant kurių kabo vari
nė lenta su parašu: “J. Mi
sinš.”

Bibliotekos direktorius 
Karlis Eglė praveria duris, 
ir mes patenkam į erdvią 
salę. Čia yra kabinetas, ku
riame dirbo įžymusis latvių 
tautos bibliografas ir bibli
ofilas Janis Misinš. Kabi
nete stovi jo rašomasis sta
las, ant kurio guli knygos, 
rankraščiai, užrašomosios 
knygutės. Ties siena ant 
stalų po stiklu saugomi 
gausingi knygų leidiniai su 
Janio M'isinšo pastabomis.

Erdviose knygyno-biblio- 
tekos salėse ir kambariuose 
saugoma vertinga knygų ir 
kitų spaudinių bei rankraš
čių kolekcija, Janio Misinšo 
surinkta per 40 metų.

Janis Misinš gimė 1862 
metais. Kilęs iš liaudies, 
jis net neišėjo sisteminiai 
elementarinio mokslo. Ja
nis Misinš pasiekė savo di
džiules žinias būdamas sa
vamokslis, ypatingai knygų 
reikalo ir bibliografijos sri
tyje. Svarbiausiu savo gy
venimo tikslu J. Misinš pa- 
sistatė knygų ir kitų spaus
dintų bei rankraštinių mok
slo, literatūros ir meno pa
minklų, pasirodžiusių laL 
vių kalba ’ pradedant 1585 
metų rinkimą. Per didelius 
sunkumus gavęs iš Liflan- 
dijos gubernatoriaus leidi
mą, Janis Misinš 1885 me
tais atidarė savo tėvų vien
kiemy privačią biblio’teką— 
skaityklą, šita data laiko
ma dabartinės bibliotekos 
įsteigimo data, kadangi Ja
nio Misinšo surinktoji ko
lekcija ir buvo bibliotekos 
pradžia.

Janis Misinš mirė -1945 
metais,- palikęs, savo tautai 
palikimą — vertingą moks
linį - bibliografinį veikalą 
“1585 - 1925 metų latvių li
teratūros rodiklis.” Misin
šo veikalas, turintis bend
rai apie du tūkstančius pus
lapių, sudarytas svarbiau
siai pasiremiant jo paties 
kolekcijos fondais.

Tikro suklestėjimo Misin
šo vardo biblioteka pasiekė 
tik prie' Tarybų, valdžios, 
kai ji iš tikrųjų tapo latvių 
liaudžiai mokslinių ir kul
tūrinių žinių daigynu.

Pačiu vaisingiausiu ir 
sėkmingiausiu , bibliotekos 
veikimo laikotarpiu yra pa
starieji ketveri metai. Per 
šį laiką bibliotekos fondai 
ir skaitytojų skaičius padi
dėjo daugiau negu dvigu
bai. Bibliotekos fondai 1948 
metais pasiekė 250 tūkstan
čių tomų, t. y. pastaruosius 
ketverius metus jų padau
gėjo tiek, kiek iki įam lai
kui per 20 metų. 1945 me
tais Latvijos TSR vyriau
sybės nurodymu biblioteka 
buvo perkelta iš ankštų pa
talpų į erdvius rūmus, 
Skoulas gatvėje ,kur esama 
50 salių bei kambarių.

Visuomeninė - kultūrinė 
bibliotekos reikšmė didžiu
lė. Nė vienas mokslinis dar
buotojas, gvildenąs klausi
mus, musijusius su latvių 
tautos istprija, negali apsi
eiti be J. Misinšo vardo bi
bliotekos. Biblioteką nau
dojasi patys įvairiausi Ta

rnybų Latvijos s gyventojų 
sluoksniai — pradedant 
mokslininku ir baigiant 
darbininku, bes idominčiu 

savo šalies praeitimi. Daž
ni bibliotekos svečiai yra 
moksliniai darbuotojai iš 
kitų Tarybų Sąjungos res
publikų. Neseniai buvo at
vykęs į biblioteką žinomas 
lietuvių literatūros moko
vas Kostas Korsakas. Jis 
susipažino su retais latvių 
leidiniais, kurie jam buvo 
reikalingi plačiam veikalui 
apie latvių literatūrą. Tam 
tikslui čionai buvo atvažia
vęs ir Tartu universiteto 
docentas K. Abenas. Ilgą 
laiką biblioteka naudojosi 
žymusis estų mokslininkas 
Aristė, kuris dabar ruošia 
filologinį veikalą “Estų ir 
latvių kalbų santykis.”

Ryšium su 135-omis me
tinėmis nuo didžiojo ukrai
niečių poeto Taraso Šev
čenkos gimimo dienos Mi
sinšo vardo biblioteka Uk
rainos TSR Mokslų Akade
mijos prašoma paruošė pa
žymą apie Ševčenkos leidi
nius latvių kalba. Misinšo 
vardo bibliotekoj saugomi 
reti leidiniai latvių kalba 
tokių Ševčenkos kūrinių', 
kaip “Katerina,” “Ištrėmi
mas,” “Dūmos, mano dū
mos” ir kiti Janio Misinšo 
iniciatyva išversti į latvių 
kalbą kūriniai.

♦

Misinšo vardo bibliotekoj 
surinkti visi rusų rašytojų 
kūriniai, išversti į latvių 
kalbą. Čia saugomi reti eg
zemplioriai Puškino ir Ler
montovo kūrinių viento- 
mių, pirmą kartą išleistų 
Latvijoj 1856 metais.
■ Nežiūrint Latvijos bur
žuazinės vyriausybės per
sekiojimų, Janis Misinš už
sispyrusiai tęsė toliau rin
kęs savo bibliotekai pažan
gių bei .revoliucinių latvių 
leidinių. Jo surinkta turtin
giausia ir reta kolekcija la
tvių revoliucinių proklama
cijų, spausdintų Latvijoj 
hektogrąfu 19-tojo amžiaus 
pabaigoje.

Mokslinis bibliotekos ko
lektyvas dalyvauja vykdant 
Latvijos TSR Mokslų Aka
demijos mokslinio tiriamo
jo darbo penkmečio planą. 
Dabar biblioteka ruošia 
spaudai tokius fundamen- 
talinius mokslo darbus kaip 
“Latvių literatūros rodiklis 
pradedant 1797 baigiant 
1917 m.m.” 35 spaudos lan
kų apimties, “Latvijos bi
bliotekų istorija” — 10 
spaudos lankų, “Latvių kny
gos istorija” — 15 spaudos 
lankų bei kitus.

Worcester, Mass.
BANKIETAS %

Aido Choras rengia didelę 
vakarienę su programa, ba
landžio 3 d., 5 vai. vakare, 

-2d Endicott St. Gaspadinės 
yra patyrę ir užtikrino, kad 
valgių bus skanių ir pakan- 
karnai. >

Bus ir dainų programa. Da
lyvaus visas mišrus choras, 
taipgi dainuos vyrų ir mergi
nų grupės skyrium. Solo dai
nuos J. Sabaliauskas ir Helen 
Kižiūtė. Koncertinė progra
ma atsibus vadovystėje J. 
Karsokienės. Visus ir visas 
prašome atsilankyti.

Aido Choras ruošiasi prie 
didelio koncerto gegužės 15 
dieną, toj pat svetainėj. Bus 
ir naujų dainų. Apie tai vė
liau parašysime daugiau.*

Aido Chpro Korėspondentaš.
' * ’ 4

’ PITTSBURGH, ,Pa.--Pra- 
nešama, jog $o dviejų sa
vaičių protešto streiko grį
žo darban 463,000 angliaka
sių į rytus nuo Mississippi 
upes;

Mažmenų kainų sumažini
mas ir liaudies gyvenimo 

lygio pakilimas
(Tąsa nuo S-čio pusi.)• 

skiriamas išleidžiamų masinio 
vartojimo prekių asortimento 
padidinimui bei kokybės pa
gerinimui. Prekių’ kokybė tu
ri pilnutinai atitikti sparčiai 
augančius vartotojų poreikius.

Didžiulį dėmesį valstybė 
skiria masinio vartojimo pre
kes gaminančių įmonių -gamy
binių pajėgumų bei techni
kinio perginklavimo praplėti
mui. . Taip, pavyzdžiui, vien 
TSR Sąjungos maisto pramo
nėje kapitalistinių išlaidų su
ma, išleista per pirmuosius 
ketverius pokarinio penkme
čio metus lygi kapitalinių iš
laidų sumai, kuri buvo išleista 
per pirmuosius du prieškari
nius penkmečius kartu imant.

Valstybinių mažmeninių kai
nų sumažinimas remiasi taip 
pat nauju darbo našumo pa
didėjimu bei gamybos išlaidų 
ekonomija. Puiki maskviečių 
iniciatyva gaunant viršum- 
planinę produkciją sutaupy
tos žaliavos bei medžiagų są
skaitom spartinant apyvarti
nių lėšų apyvartą yra papil
domas šaltinis produkcijos 
savikainai sumažinti ir darbo 
našumui augti.

Valstybinių mažmeninių 
kainų sumažinimo antrojo 
etapo įgyvendinimo išdavoje 
papildomas masinio vartojimo 
prekių nupiginimas valstybi
niame mažmeninės prekybos 
sektoriuje sudarys per metus 
mažiausiai 48 milijardus ru
bliu. šitas valstybinio biu
džeto nuostolis, kuris kartu 
gyventojams yra grynas lai
mėjimas, turi būti padengtas 
ir, be abejojimo, Vyriausybės 
bus padengtas su eilės ęko- 
nminių priemonių pagalba.

Naujas kainų sumažinimas 
valstybiniame , mažmeninės 
prekybos sektoriuje nedel- 
sia’nt sukels kooperatiniame 
ir kolektyvinių ūkių sektoriu
je iš esmės tokį pat kainų su
mažėjimą. Dėl sumažinimo 
kainų kolektyvinių ūkių bei 
kooperatyvinėms prekėms 
gyventojai papildomai laimes 
ne mažjau kaip 23 milijardus 
rublių. Tokių būdu, bendras 
gyventojų laimėjimas nuo kai
nų sumažinimo visuose maž
menine^ prekybos sektoriuose 
dabartiniu antruoju etapu per 
metus sudarys apie 71 mili
jardą rublių.

•Vadinasi, naujo kainų su
mažinimo išdavoje vėl žymiai 
pakils rublio perkamoji galia 
ii’ pagerės rublio kursas pa
lyginti su užsienio. valiutų 

Paul Gustas Funeral Home, 
' INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS - 
Telefonuokite dieną ar naktį ,

EVergreen 7-4774

‘ f - i.Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

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

s ' kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. 
Asmeniški ąptarnavimąį suteikiama- šeimom sulyg 
pareikalavim'o. z Mūsų telefonas niekad, nemiega.

Aųgust Gustas 
BELT AIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH A VE., BROOKLYN 20, N. Y.

'(Kampas 68th St.)

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

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

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui ' 

Šermenims,' Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Kovo 31, 1949

kursu, vėl rimtai pakils dar
bininkų ir inteligentijos rea
lusis darbo užmokestis ir veį 
žymiai sumažės valstiečių iš
laidos perkant pramonines 
prekes.

Mažmeninių kainų sumaži
nimas tūri galingą atvirkščią 
įtaką produkcijos savikainos 
sumažėjimui, kadangi jis ska
tina darbo našumo pakilimą 
ir gamybos technikos pageri
nimą.

Detroit, Mich.
Dalyvaukite Suvažįąvirtie
Civilių Teisių Gynimo Kon

greso Suvažiavimas įvyks 
šeštadienį, balandžio 2 d., 10 
vai. ryto Jewish Cultural 
Center 2705 Joy Road.

Bet atidarymas atsibu^ 
penktadienį, balandžio l-mą,X 
8 :30 vai. vakare, Music Hall, 
kur kalbės senatorius Langer 
iš North Dakota valstijos. 
Taipgi pribus iš Washington© 
Dr. J. Fru ley Wilson atsto- ' 
vaująs Elks of the World. 
Kalbės ir Wm. Patterson, CRC 
sekretorius. Bus advokatų 
unijos atstovas Morris Sugar 
iš New Yorko, kuris aiškins 
apie 12-kos komunistų teismą. 
Bus ir daugiau kalbėtojų. Da
lyvaukite '

Balandžio 4 d. Bus Rinkimai -
Daugelis piliečių balsuoju 

tik tada, kada yra renkamas 
prezidentas, o į kitus nekrei
pia atydos— mano, kad jie^ 
nesvarbūs. Tai klaida! štai 
balandžio 4 dieną bus rinki
mai, kurie labai paliečia Mi
ch igano piliečius.

Bus renkama Supreme Court 
teisėjai, kurie mum§ gyvenan
tiems Michigan valstijoj yra 
svarbesni, negu net preziden
tas. Nuo jų daug priklauso. • 

Progresyvių Partija remia 
kandidatūrą Marton A. Eden 
ir visus demokratinio nusista
tymo piliečius ragina balsuo
ti už jį. Jis yra “Non-parti- 
san” surašė. 4i

Kitus Progresyvių Partijos 
kandidatus rasite po antgal- 
viu: “Progressive Party.” Da
lyvaukite balsavimuose, nes 
bus rinkimai kelių komisionie- 
rių, agrikultūros departmento 
narių, valstijos ąpšvietos de
partmento narių ir kitų virši
ninkų. O vis tai svarbios vie
tos. Nuo to, koki ten žmonės 
bus, daug prigulės mūsų gy
venimo sąlygos. Nepamirškite 
balsuoti! Politicus.

VIENA, Austrija. — 10,- 
000 moterų čia demonstra
vo už taiką. *

t



CHICAGOS ŽINIOS Madison, Wis. ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Harvester Darbininkai 
Nori Balsavimo

United Farm Equipment 
Workers CIO pareigūnai krei
pės prie Nacionalės Darbo 
Santykių Tarybos, kad tuo- 
jaus būtų pravesti balsavimai 
visose International Harvester 
Co. Įmonėse.

Ūkio Padargų unijos parei
gūnai njano, kad balsavimai 
parodytų tikrai ir aiškiai, ko
kios unijos darbininkai nori, 
kad jų interesus atstovautų, 
kuomet šiuo laiku UAW-CIO 
veda ardymo darbą tose įmo
nėse, kurių darbininkai yra 
susiorganizavę i UFEW. Taip
gi išrištų jurisdikcijos klausi
mą, kas International Har
vester darbininkus turi atsto
vauti ateinančiose derybose 
dėl naujos sutarties.

ūkio Padargų unija atsto
vauja 65,000 darbininkų ša
lyje ir 10,000 12-koj Inter
national Harvesterio Įmonėse.

Ūkio Padargų unijos nacio- 
nalė ir 4-ta konvencija prasi
dėjo penktadienį, kovo 25 d., 
Cedar Rapids, Iowa, kur nu
matoma. kad atmes UAW 
pereitą lapkr. mėn. išleistą 
“ukazą” panaikinti Ūkio Pa
dargų uniją ir pereiti į United 
Auto Workers uniją, kurią 
Walter Reuther cariškai val
do.

Numatoma, kad dabartinis 
Ūkio Padargų unijos naciona- 
lis prezidentas, Grant W. Oa
kes neturės oponento ir vėl 
bus išrinktas vyriausiu šios 
kovingos unijos pareigūnu.

Padargietis. 
1 ★

Rekordinis Pelnas 
Pieno Produktų

National Dairy Products 
Corp, savo^raporte pažymi iš 
eilės dešimtus pelningus me
tus, kurie yra rekordiniai. 
1918 m. gryno pelno liko kor
poracijai $25,358,516: o 19 17 
m. turėjo pelno $23,159,391. 
Ir taip per pastaruosius 10 
metų korporacijos . pelnas au
go, kaip ant m»elių.

Štai kas nesvietiškai pelno
si iš pieno ir pieniškų pro
duktų aukštų kainų, kuomet 
darbininkų šeimos vis mažiau 
begali savo vaikučiams pieno 
nupirkti.

★
Kitos Kompanijos Pelnas
Cities Service Co. savo ra

porte parodo, kad tos kom
panijos pelnas pašoko virš 

CHARLES J. ROMAN

trečdaliu už 19*17 m. rekordi
nį pelną. 1948 m. Cities Serv
ice Co. turėjo gryno pelno 
$66,777,039, palyginus s u 
1947 m.—$40,464,786. •

Pastaroji kompanija pasi
tarnauja publikai parduoda
ma gazoliną ir aliejų, kuomet 
pirmutinė—pieną ir pieno pro
duktus. Pastaraisiais metais, 
kaip pienas, taip ir gazolinas 
yra be mieros pabrangę. Tuos 
du suminėtus produktus—vie
ną maistui, o kitą važiuotei— 
naudoja Amerikos plačioji vi
suomenė. Ir štai iš tų rei
kalingiausių visuomenei daly
kų labiausiai pelnosi korpora
cijos \Įškaščiais Amerikos pla
čiosios liaudies.

Dabar gali būti ir mažiau- 
| šiai tėmijančiam dalykus ai.š- 
! ku, kam reikalinga kainų 
kontrolė —kad pažabojus*to- 

! kias rykles korporacijas, ku- 
i rios be mieros Amerikos žmo
nes apiplėšia. Šeimininkė.

Egg Harbor, N. J.
Rugsėjo 27 d., 1918 metais 

patiko manęs sunki nelaimė. 
Buvau sunkiai sužeista, ilgai 
išbuvau ligoninėje. Dabar jau 
galiu pasiramstydama su laz
delėmis7 vaikščioti, bet dirbti 
dar nieko negaliu.

Širdingai tariu ačiū drau
gėms ir draugams, kurie ma
ne nelaimėje užjautė, lankė 
ligoninėje ir namie, taipgi- už 
dovanas. Tokis nuoširdumas 
pridavė man daugiau energi
jos ir padėjo pasveikti. Pra
šau priimti mano didelj ačiū 1

Casse Valantienė.

Dar “Negana” Turkijai 
Dolerių ir Ginkit]

Istanbul, Turkija. — Val
diniai turkų politikieriai 
sako, kad Amerika turėtu 
duoti Turkijai dar daugiau 
milionų dolerių ir ginklų, 
jeigu amerikonai nori, kad 
Turkija prisidėtų prie At
lanto bloko ar kitos karinės 
santarvės prieš Sovietus. 0 
jei Turkija negaus įvalias 
dolerių ir ginklų, tai ji lai
kysis, esą, “ginkluoto bepu- 
siškumo” link Sovietų Są
jungos.

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Venion St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Atstovas Eugene Lamb, re- 
publikonas iš Milwaukee, Įne
šė legislatūroj Bilių 391-A. 
Bilius, kaip ir daugelis šian
dien pravedamų bilių kitose 
valstijose, taikomas komunis
tinio fronto organizacijoms. 
Jis uždraustų komunistams ir 
kitoms grupėms laikyti bile 
kokį susirinkimą viešose mies
to įstaigose.

‘‘Capital Times” redakto
rius William T. Evjue, žino
mas anti-komunistas, radijo 
kalboj ir minėto laikraščio 
špaltose pasmerkė minėtą bi
lių. Tarp kitko, Evjue sako:

“Šiandien yra siūloma daug 
žalingų bilių ir kitokių propo
zicijų po priedanga' kovos 
prieš komunizmą. Kada ne
galima savo propozicijos ge
rumą kitaip įrodyti, sakoma, 
kad tai planas reikalingas ko
vai prieš komunizmą.”

Bilių išleidus, valstijos se
kretorius ir prokuroras turė
tų teisę nustatyti, kuri orga
nizacija yra komunistinė, ku
ri ne. Evjue į tai sako se
kamai :

“Lengva suprasti, jog mes 
galime turėti sekretorių, kuris 
sakytų, kad yp<*ta, tikinti Į 
miesto viešąją nuosavybę, ar
ba pritarianti vartotojų, koo- 
peratyviam judėjimui. arba 
tas, kuris tiki į platesnį pa
dalinimą šalies turto, yra ko- 
rpunistas.”

Kaip matyti, mūsų legisla
tūroj yra tokių, kurie paseka 
kitų valstijų f asistuojančius 
atstovus ir nori ir mūsų vals
tijoj išleisti įstatymus prieš 
komunistus. Mes turime prieš 
tai pradėti kovą, nes turime 
žinoti, kad ir Hitleris savo 
kampaniją pirmiausiai pradė
jo prieš komunistus, ir gerai 
žinomč, kaip jis ją baigė. 
Toks bilius yra ne kas kita, 
kaip bandymas įvesti policinę 
kontrolę ant kiekvieno pilie
čio.

Wis. Pilietis.

So. Boston, Mass.
VIEŠA PADĖKA

Nuoširdžiai ir draugiškai ta
riu ačiū draugui Augustinui 
Dambrauskui ir jo maloniai 
žmonelei Marcelei Dambraus
kienei, kurie taip daug man 
padėjo maistu, drabužiais ir 
darbo susiradimu. Buvau pa
tekusi į kritišką padėtį ir tik 
šių gerų draugų pagalba nu
galėjau sunkias kliūtis.

Nepamirštamai dėkinga.
M. Klimavicz.

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

Newark 4, N. J. .
HUmboldt 2-7964
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Egzaminuojam Akis, 
:: Rašome Receptus v

Darome ir Pritaikome Akinius i ■

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342
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MATTHEW A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

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

MArket 2-5172

Šiaulių Miesto Atstatymas
Šiaulių miestas — vienas 

Tarybų Lietuvos pramonės 
centrų. Kayo metu ‘jis buvo 
vokiškųjų okupantų , sugriau
tas. Dabar per trejus stali
ninio penkmečio metus, mies
tas žymia dalimi yra atstaty
tas. Veikia fabrikai ir gamy
klos. Statomos naujos įmo
nės: dviračių, krakmolo-pato- 
kos, alebastro gamyklos.

Mieste išsiplėtojo didelė gy
venamųjų n a m ų statyba. 
Greitu laiku dviračių gamy
klos, odos kombinato “Elnias” 
ir kitų įmonių darbininkai 
įsikurs naujuose; gerai įreng
tuose namuose. Statoma ber
niukų gimnazija, kurioje mo
kysis 640 žmonių, gimdymo 
namai, miesto Tarybos rūmai.

★ ★ ★ 
Lietuvos Kaimo 
Elektrifikavimas

žemės ūkio draugija Vil
niaus apskrities Mickūnų 
miestelyje savo lėšomis pasta
tė hidroelektrinę. Elektrinė 
apšvietė valsčiaus centrą ir 
keturius artimiausius sodžius. 
Viso pereitais metais Lietu
vos kaimuose paleista 18 to
kių hidroelektrinių, šeši tūks
tančiai naujų elektros lempu
čių sužibo valstiečių pirkiose. 
Kėdainių, Klaipėdos, Vilka
viškio ir kitose apskrityse ke
liolika kolektyvinių ūkių elek
trifikuoti pilnutinai. Stalino 
vardo ir Marytės Melnikaitės 
vardo kolektyviniuose ūkiuo
se elektros energija sėkmingai 
naudojama javams kulti ir ki
tiems ūkio darbams.

Artimiausiu laiku bus baig
ta dar trijų hidroelektrinių 
statyba. Iš viso šiais metais 
Lietuvoje numatyta pastatyti 
17 mažų hidroelektrinių ir 24 
energijos įrengimų, varomų 
kuru. Projektuojama tarp 
kolektyvinių ūkių didelio pa
jėgiamo hidroelektrinių staty
ba Kėdainių, Pasval-io ir Kur
šėnų apskrityse.

★ ★ ★
Tarybų Lietuvoj Suorganizuo
ta 1,000 Kolektyvinių Ūkių

Nuo šių metų pradžios Lie
tuvos kaimuose sukurta dau
giau kaįp 300 žemės ūkio ar
telių. Šiuo metu respublikoje 
yra apie tūkstantį kolektyvi
niu ūkių.

Jaunieji Lietuvos kolekty
viniai ūkiai veikliai rengiasi 
sėjai. Šiais metais žemės ūkio 
artelių pasėlių plotai žymiai 
padidinami. Klaipėdos, Šilu
tės ir kitose apskrityse kolek
tyvinių ūkių laukai praplečia
mi išariant dirvonus., Šiaulių, 
Marijampolės apskrityse bus 
apsėti nusausintos žemės plo
tai.

★ ★ ★
Naujos Mašinų-Traktori.ų 

Stotys

Pavasario lauko darbų pra
džiai Lietuvoje organizuojami 
penkiolika naujų mąšinų-trak- 
torių stočių. Sąjunginė Vy
riausybė teikia ypatingai di
delę pagalbą respublikos že
mės ūkio mechanizacijai. Ar
timiausiais mėnesiais Tarybų 
Lietuvos MTS gaus keletą 
šimtų traktorių, daugiau kaip 
tūkstantį įvairių prikabina
mųjų žemės ūkio ■ mašinų, 
daug sunkvežimių, ’ auto kil
nojamųjų dirbtuvių, benzinui 
vežioti mašinų.

MTS ir mcchanizavimo mo
kykloje organizuojamas ma
sinis naujų mechanizatorių 
kadrų paruošimas Lietuvos 
kaimui. . •

A ★ ★
Didėja Kinotęątrų Skaičius

Šiauliuose atidarytas naujas 
kinoteatras “Pergalė.” šita,s 
k i note atrasz— geriausias ^mies
te. žiūrovų salė turi 600 vie-, 
tų. Erdvioje fojė yra scena 
k o n certams, s k aity k 1 a.

Šiais metais respublikoje 
atidaroma . nauji kinoteatrai. 
Ki note titrus gaus astuoni nau
jų apskričių centrai — Rieta
vo, Vilnijoj, Širvią.tų gyven
tojai. Pradės veikti 57 nau
ji kaimo kilnojamieji kinąi.

Pirtnas Lietuvoje 
Sporto Lektorijus

Kaune pradėjo veikti pir
mas Lietuvoje sporto lektori
jus. Paskaitas apie fizišką 
auklėjimą ir bokso, tinklinio 
bei kitų sporto rūšių metodi
ką skaito Kūno Kultūros Ins
tituto dėstytojai ir sporto 
meistrai. 'Lektorijąus lanky
mas didelis. Sportas Tarybų 
Lietuvoje tampa masiniu ir 
prieinamas visam jaunimui.

★ ★ ★

Ruošiamasi Dainų Šventei
Visuose Lietuvos miestuose, 

apskrities centruose ir so
džiuose ruošiamasi dainų 
šventei, kuri įvyks Vilniuje 
1950 meaais. Joje dalyvaus 
30 tūkstančių dainininkų, mu
zikų, šokėjų. Vien jungtinia
me chore pasirodys 20 tūks
tančių žmonių.

Dabar prie kultūros namų, 
įmonių ir kolektyvinių ūkių 
klubų organizuojasi nauji sa
viveiklos kolektyvai. Respu
blikiniai Liaudies Kūrybos 
Namai užregistravo 170 choro 
ratelių, kurie dalyvaus šventė
je. ' Sudaromas repertuaras 
chorams, dūdų orkestrams ir 
šokių kolektyvams. Respubli
kinė komisija priėmė jau 24 
dainas, kurios bus atliekamos 
šventėje. Jų tarpe—lietuvių 
liaudies dainos, Lietuvos kom
pozitorių kūriniai, o taip, pat

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

Lietuvių Progr. Klubo susirinki 
mas įvyks sekmadienį, balandžio 
3 d., 2108 Penrose Ave., 2 vai. die
ną. Kviečiame narius dalyvauti 
taipgi ir ne narius ateiti ir įstoti. 
Metine mokestis $1. Padarykime š 
klubą dideliu. — S. Raymond, sekr 

(74-75)

HARTFORD, CONN.
Literatūros Moterų Klubas rengia 

šokius, balandžio 3 d., 2:30 vai. die
ną. Turėsime įvairių valgių ir gė
rimų. Gros smagi muzika. Laisvės 
Choro salėje, 155 Hungerford St. 
Prašome visus dalyvauti, linksmai 
laiką praelisti ir sykiu paremsite 
mūsų svarbų parengimą. — Rengė
jos. (75-76)

MONTELLO, MASS.
Pagalbos vakarienė ir šokiai. 

Rengia Brockton chapter Civil 
Rights Congress. Įvyks balandžio 2 
d., Liet. Taut. Namo apatinėj salėj, 
8 Vine St., 7:30 v. v. Įžanga 60c. 
Prašome skaitlingai dalyvauti. — 
Kom. (75-76)

SO. BOSTON, MASS.
1 c. parengimas. Įvyks balandžio 

2 d., 7 v. v., 318 Broadway. Rengia 
LLD moterys, paramai Ambcrlando 
Radio programos, kurį galima girdė
ti kas sekmadienį, 9 vai. ryte iš 
stoties WKOX, 1190 klc. Ši progra
ma suteikia gražių dainų, gydytojų 
patarimų, teisingų žinių iš Lietu
vos ir iš kitur svarbių pranešimų. 
Tad kviečiame visus dalyvauti, pa
remti mūsų Gintaro radio programo 
išlaikymą. „ (75-76)

WORCESTER, MASS.
Aido Choras rengia vakarienę, su 

programa. Įvyks balandžio 3 d., 
29 Endicott St., 5 v. v. Programą 
pildys visas choras; solo ‘—H. Ki- 
žiūtė, J. Sabaliauskas. Taipgi bus 
vyrų choras ir merginų choras, va
dovybėje J. Karsokienės. Visus kvie
čia Aido Choras. — Komisija.

(75-76)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks balandžio 3 d., 2 vai. dieną. 
Liaudies Name/ 735 Fairmount Ave. 
Visi delegatai ir organizacijų nariai 
nepamirškite dalyvauti, nes turime 
daug reikalų apsvarstyti, pereitas 
susirinkimas veik neįvyko, iš prie
žasties mano negalėjimo dalyvauti. 
Taip pat ir su LLD 6-tos apskri
ties posėdžiu įvyko, tad visi komi
teto nariai pribūkite laiku, 1:30 vai. 
dieną ir atlaikysime posėdį pirm 
Veik. Kom. Nepamirškite, kad mū
sų rengiamas piknikas įvyks geg. 
15 d., Crescent Picnic Grounds, 
Gloucester Hts., N. J. Reikia prisi
rengti. — P. Puodis, sekr. (75-76) _ l

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. svarbus, susirinki

mas įvyks 3 d. balandžio, 4 vai. die
ną, 735 Fairmount Avė. Malonėkite 
dalyvauti, nes jau artinasi vasara 
ir laikas. tartis apie vasarinę dar
buotę. Taipgi pasiimsite knygas. — 
Kom. , (75-76)

HARRISON KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. rengia paskutinį žie

mos sezono vakarėlį, balandžio 2 d., 
15-17 Ann St., Harrisone, 7:30 v. v. 
Apąrt skanių- valgių ir gerų įsigė
rimų galėsite pasišokti prie geros 
Lombardo orkestros. Įžanga veltui. 
Visus kviečia komisija. P. S.—Beje, 
ant rytojaus, toje pačioje salėje 
Įvyks susirinkimas, visi būkime.

(75-76) 

rusų, baltarusių, latvių, estų 
dainos.

Klaipėdos ir Šiaulių mies
tuose, Alytaus, Kretingos, 
Utenos, Zarasų ir kitose ap
skrityse sudarytos dainų-šven
tei paruošti komisijos.

Statybinės Medžiagos
VILNIUS, sausio 1 d.—Sta

tybinių medžiagų pramonės 
įmonės praėjusiais metais 
respublikos statyboms davė 
plytų — 2(5.4 milijono, čerpių 
— 1.2 milijono, kalkių — 5 
tūkstančiais tonų daugiau, 
kaip 1947 metais. . žymiai pa
didėjo alebastro, tolio-ruber- 
oido gamyba. Kauno lakų- 
dažų fabrikas išleido pirmą
sias dešimtis tūkstančių kilo
gramų dažų iš vietinių žalia
vų.

Stambūs rekonstrukcijos 
darbai įvykdyti šiemet Radvi
liškio stiklo fabrike. Įmonės 
pajėgumas žymiai prašoko 
prieškarinį.

Atstatyta ir mechanizuota 
Riešės-Panerių plytinė. 

t

šiais metais pradėta dviejų 
stambiausių respublikos ply
tinių statyba — Daugeliuose 
(Radviliškio apskr.) ir Dvar
čionyse (Vilniaus apskr.). 
Pradėta taip pat didelės ply
tinės statyba Anykščiuose.

PARYŽIUS. — Skaičiuo
jama, kad vakarinėj Euro
poj yra bent 4,000,000 
komunistų, kurie trukdytų 
karą prieš Sovietus.
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RES. TEL.

HY. 7-3681

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LA1SNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

LAISVĖS 
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuve. atlieka visokius spaudos darbus. 

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

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, ' tuojau kreipkitės Į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų Į lietuvių ir iš lietuvių Į anglų kalbas.

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

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

Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite patenkinti. 
Kainps už spaudos darbus Laisvės spaustuvėje yra 

• prieinamos.
Reikalu spaudos darbų rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN DANE, Ph. G

Tel. EVergreen 7-6238
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5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)- Ketv., Kovo 31, 1949

Worcester, Mass
PASTABĖLĖS\

Kovo 25 d. vietos anglų 
laikraštyje “The Evening Ga
zette” rašė, kad išrinktas ko
mitetas surengimui koncerto, 
kurį išrinku, šv. Kazimiero 
bažnyčios (lietuvių) salėje. 
Koncertas bus vykinamas dar
bininkų šventėje — Pirmoje 
Gegužės, naudai U.L.R.F. of 
A., kur veikia greta A. Bla
žio, A. Kraujelio ir Mrs. Ni
codemus J. Kudurauskas. Tai 
kaip žmonės keičiasi!

Sekančią dieną tas pat laik
raštis išgarbino tūlą Dr. B. T. 
Dirmeikį, buvusi Kaune re
daktorių ir kaip rašė buk 
“slaptai veikusi 1940-1944 
metais Lietuvoj.” Toliau rašę, 
kad jis parašęs knygą: “The 
Red Terror of Lithuania.”

Dirmeikis Į mūsų šalį atvy
kęs iš Francijos. Argi ne 
aišku, kad tai yra melas, būk 
į is slaptai veikė Lietuvoj 
1940-1944 metais! Juk vis
iems žinoma, kad 1941-1944 
metais Lietuva buvo vokiškų 
fašistų pavergta ir tada .kas 
rašė knygas apie “raudonųjų 
terorą,” tai buvo Hitlerio tar
nyboj ir nereikėjo slapstytis.

Pasirodo, kad ir šis “paukš
tis” išskrido iš Lietuvos 1944 
metais Į Berlyną, tada kada 
greta kitų sovietinių kovūnų 
Į Lietuvą grįžo ir Lietuvių 
Pulkai mušt prūsokų—priešų 
nelabųjų. ’ Bevardis.
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F. W. Shalius 
(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
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Draugiškai Pabuvojome Su 
Draugais Paukščiais

IŠalinaites Prelekcija Bus 
Su Dainomis ir Muzika

Kovo 27-tos popietį, Liberty 
Auditorijoje, praleidome ti
krai gražiai, draugiškai ir vi
suomeniškai draugams Vincui 
ir Anastazijai Paukščiams iš
leistuvių pobūvyje.

Vien’ pats suėjimas skaitlin- 
. go būrio žmonių į trumpu lai

ku rengtą, sūkuryje daugelio 
kitų pramogų Įterptą pobūvė
lį buvo gražus savo draugin
gumu. Tačiau priedams prie 
to girdėjome gražių dainų ir- 

I muzikos, taipgi širdingų pa- 
I sisakymų, kuriems pritarė, 

J juos užgyrė aplodismentais 
neturėjusieji progos viešai pa
sisakyti. Didžiam skaičiui 
žmonių juk negalima būtų bu
vę keliomis valandomis kiek
vienam paskyrium išsitarti. 
Na, ir gerai pasivaišinome.

Amelijai Juškevičiūtei - 
Young teko paskirtis pradėti 
programą besivaišinančiai pu
blikai. Jautriai ir galingai 
uždainavusi, netruko publiką F 
nuramdyti ir užvaldyti. Ji 
dainon įdeda daug sielos. 
Mano kaimynas, pirmu kartu 
ją išgirdęs, ne veltui kaltojo: 
Nesitikėjau, nesitikėjau. Di
džią naują dainos spėką mes 
beturį.

Amelija, akompanuojama pi
anisto - kompozitoriaus Pra
no Balevičiaus, sudainavo 
“Kiek daug tų merginų,” “Pa- 

' pūskie, vėjeli.” Nepaleidžia
ma, ji dar padainavo ką nors 
apie motulę, “Stasį,” ir “Ma-x 
no rožė.”

Vėliau, tarp kalbų, daina
vo duetistės Anelė Ventienė 
ir Elena Feiferienė. Elenutė 
iš kaito drąsiai pasakė:

Padainuosime “Tu esi kaip 
kvietkelė,. . . ” draugei Paukš
tienei . . .

• Užbaiga, tačiau, vos girdė
josi, o dainos pradiniame pos
me pasigirdo tik vienos Ane- 
lytės balsas. Elenutės sieloje 
kilusi audra prislėgė jos bal
są—ta jos kvietkelė, vienati
nė šiame mieste jos teta, mie-

. la teta išvažiuoja. Tačiau ji Į 
nuostabiai greit susistiprino ir Į 
antrasis posmas jau pasigirdo . 
duetu, saldžiu duetu. Antra- ’ 
sis duetas, Elenutei jau atsi- i t
peikėjus, išėjo ne tik duetu, ■ 
bet ir stipriai. Vienok jokiu 
būd.u nebesidavė iškviečiamos 
antram išstojimui. Jų duetus 
pianu akompanavo Robertas 
Feiferis.

Florence Kazakevičiūtė, 
jaunuolė, gyvai ir meistriškai, 
vis prašoma daugiau, sugrojo

’ armonika bene keturis kūrinė
lius. Džiugu, kad Florence 
tebeauga muzikoje.

Turėjome ir netikėtumų 
atvykęs svečiuosna wilkes- 
barrietis Vincas Valukas, 
akompanuojamas Balevičiaus, 
padainavo' “Aš eisiu su ta
vim.” ir “širdys mergelių.”

Publikos prašomas, Balevi-1 
čius paskambino pianu solo !

rolę Vinco 
Laisvės įkū- 
redaktoriaus, 
jis įauk Įėjo

iškviestas į 
dienraščio

» porą numerių užbaigoje pro
gramos.

Protarpiais dainų buvo ir 
kalbų — daugiau kalbų, šios 
dalies programoje “ledams 
pralaužti” buvo 
Pranas Buknys,
Laisvės gaspadorius. Jis trum
pai priminė 
Paukščio" kaipo 
rėjo, pirmojo 
auklėtojo. Kad
laikraščiui darbininkišką po
būdį ir išsaugojo jį opioje 
jaunystėje, neleido nukrypti į 
socialistinį raistą, kurin pa
teko Naujienos, Keleivis.

Vincas Skuodis kreditavo 
Paukštį už išsilaikymą su 
laikraščiu ir išlaikymą jo vai
ro pirmojo karo ir pokarinio 
laikotarpio sunkmečiais.
• Elena Jeskevičiūtė prisimi- 

,nė d. Paukščio talką raštais

ir . patarimais jai veik vaikys
tėje atėjusiai dirbti į moterų 
organizacijos centrą ir reda
guoti Moterų Balsą, taipgi d. 
Paukštienės nuoširdų drau
giškumą darbe ir asmens pro
blemose tuomet ir visuomet.

Motiejus Klimas sake, kad 
jų kolonijos kuopos yra di
džiausios, apima teritoriją nuo 
Coney Island iki 1 funtingtono. 
O tame, sakė jis, yra ir di
dis dd. Paukščių nuopelnas. 
Jis pats daug dirbda
vo, jis gaudavo ir ne
paprastai nuodarbių talki
ninkų. Kvietė visus pasi
liekančius namie darbuotis iš
laikymui kuopų bent tokia
me stovyje, kokiame'd. Paukš
tys jas mums palieka.

Taipgi kalbėjo - sveikino 
svečiai : Povilas Bėčis iš Great 
Neck, Juozas Stanel is iš 
Newark, Margaret Valilionie- 
nė iš Floridos, taipgi daktaras 
Petriką, Antanas Bimba, i)' 
pats programos vedėjas Domi
ninkas šolomskas.

Bimbai teko prižiūrėti, kad 
mes, pasivaišinę, neužmirštu
me užsimokėti. Mat, atsi
teisti buvo palikta kiekvienam 
pagal savo nuožiūrą ir ištek
lius . Tačiau jis tuo nesiten
kino. Priminęs dd. Paukščių 
nuopelnus darbininkų judėji
mui, kad jie tą judėjimą vi
suomet statė virš visko, jis 
paprašė šį dd. Paukščiams 
pagerbti pobūvį paversti į pa
ramą civiliu teisių gynimui, 
kas ir buvo padaryta.

Aukavusiųjų vardai tilps 
atskirai.

Po rinkliavos, tapo iškviesta 
d. Paukštienė . Susijaudinusi, 
pro ašaras, visgi ji pajėgė pa
sakyti ne tik padėką už drau
giškumą, bet taip pat pasakė 
gerą kalbą, karštai užgirda- 
ma civilių teisių gynimą ir I 
darbuotę už taiką.

Paskiausi žodį turėjęs d. 
Paukštys • dėkojo už visus 
komplimentus, tačiau, sakė 
jis, nenorįs neštis tokios dide
lės naštos kreditui, kuriuos 
draugai ant jo pečių sukrovė. 
Jie galėję nudirbti .tą (ką nu
dirbo) vien tik dėl to, kad 
draugai, kad visa pažangioji 
darbininkija, liaudis, koope
ravo ,laikėsi vieningai, darba
vosi, rėmė Laisvę ir organi
zacijas.

Emilir Klimaitė, jauna dar
buotoja, apdovanojo puotą sa
vo keptais trimis gražiais ir 
skaniais pyragais, kurių, kaip 
tų Kristaus žuvelių, užteko 
užkąsti visai skaitlingai publi
kai. Nedidelė grupė vyresnių
jų draugių prigamino hamių, 
vištienos salad, makaronų, 
bulvių, kopūstų, košelienos. 
silkių, sūrio, o svečiai, eidami 
aplink apkrautą didelį stalą, 
patys sau pasirinko geriausia 
patinkamą maistą ir nešėsi 
ant savo'stalo, tuomi sutau
pant gaspadinėms daug lai
ko ir pajėgų.

Po programos ir po vaišių, 
dar ilgai tęsėsi draugiški po
kalbiai grupėse. Užtruko iki 
prietamsio, kol visi norintieji 
paspausti draugams 1 Paukš
čiams dešinę sulaukė savo ei
lės.

- Kovo 29-tą ddA Paukščiai 
išvyko Philadelphijon, kur jie 
apsigyvens su dd. Kovalchuk,

I

d. Paukštienės seserimi ir 
švogeriu. Draugai philadel- 
phiečiai šį kartą laimėjo prieš 
mus, brooklynieciuSx Tačiau 
mes tikimės, kad (taip linkė
jome išleisdami) dd. Paukščių 
nuvykimas į “Broliškos lyiei- 
lės” miestą sustiprins tenykš
čių mūsų draugų eiles, o tuo 
patimi dar labiau sustiprins « »
ir mūsų su philadelphiečiais 
jau esančius draugingu® ry
šius. R.

šio sekmadienio popietį, ba
landžio (April) 3-čią, muzikė 
Bronė šalinaitė - Sukackienė 
referuos apie Amerikos*’ dar-

Suzanna Kazokytė

bo liaudies ir revoliucines dai
nas. Pradžia lygiai 4 valan

dą (ne trečią). Įžanga ne
mokama.

Šalinaitūs pralėkei ja bus 
viena iš įdomiausių. Įdomi 
no tik savo turiniu, bet ir 
perstatymu. Jinai ne tik kal
bos, bet taip pat pianu skam
bindama pademonstruos, kaip 
skambėjo to aiškinamojo lai
kotarpio melodija. Ji pateiks 
dar daugiau—

Suzanna Kazokytė, jau žb 
noma ii* pamylėta dainos so
listė, Šalinaitūs mokinė, koo
peruoja su savo mokytoja. Ji 
pateiks ir tų dainų žodžius 
pilname jų skambesyje—jinai 
juos dainuos.

Pasinaudokite proga pa
žinti Amerikos liaudies meną, 
pateiktą pilname žodžio, mu
zikos ir dainos atvaizde. At
eikite patys. Praneškite apie 
tai kitiems. Rengia ir kvie
čia visus—

LMS 3-ji Apskritis.

Prisidėjo Civilių Leisiu 
Gynimui

Draugų Vinco ir Anastazi
jos Paukščių išleistuvėse, ko
vo 27-tą, A. Bimba pasiūlė, 
kad išleisdami per dešimtme
čiui stovėjusius civilių teisių 
sargyboje draugus geriausia 
tai atžymėsime su parama ci
vilių teisių gynimui. Paprašė 
čia pat iš publikos drauges 
praeiti pro svečius, priimti au
kas. Atsiliepimas buvo gau
sus, atsižvelgiant i tai, kad 
daugelis šios gražios sueigos 
dalyvių tam tikslui jau buvo 
skyrę savo davinį pirmiau, ki
tose sueigose.

Per Emily Klimaitę ir Eleną 
Jcskevičiūtę :

Po $10: M. Klimas, V. 
Skuodis, F. A. Yakščiai.

Po $5 : Dr. ir Mrs. Petrikai, 
D. M. šolomskas, P. A. Buk- 
niai, J. Siurba, R. E. Feife- 
riai, V. Bovinas, J. Gužas, S, 
Sasna, J. Weiss, M. Sapiega, 
A. D. Veličkai, S. O. Titaniai, 
J. Verkučiai, K. Jankaitis, D. 
F. Mažiliai. J. B. Repsevičiai 
$4.

Po $3 : P. Rainys, T. Rep
šys, K. Balčiūnas.

Po $2: E. Klimas, E. Jeske
vičiūtė, J. Česnius, A. C. 
Young, N. Ventieni , II. Siau- 
ris, M. Styrienė, P. Butkaus- 
kas, Meškiai, V. Valukas, S. 
Prūsokai, V. A. Venskūnai, T. 
Mačiuliene, A. Bepirštis, V. 
Globičius, J, Vitkūnas, Jurai- 
tienė, Beniuliene, N. M.

Po $1; Eva Mizara, J..-W. 
ThomsOnas, A. Mikalaus, 
Gaškauskaš, J. Styra, O. Gaš- 
kauskienė iš Huntington, EI. 
Miežis, J. Juška.

Per Stephanie Vinikaitienę 
ir Emiliją Liepienę:

M. ir J. Sprainiai $10.
M.- Liepa $6.
Po $5: J. S. Cedronai, J. 

N. Kauliniai, Julia Anskis, C. 
Anskis, S. Večkys, G. Daugė
la, Sadauskai, Mikis, J. Vini- 
kaitis, M. Valilionienė, Jonas 
ir motina Valentis, Mr. ir 
Mrs. Kudarskis.

P $4: J. M. Purvėnai, A. 
M. Navikai, J. Kazakevičiai.

Po $3: A. Dagis, T. Lišajai, 
J. Stanelis, *F. M. Krungliai, 
Briedis.

Po $2: S. Petkienė, P. Gra
bauskas, P. Tameliai; A. Bim
ba, P. Bėčis, S. Kazokytė, F. 
Kazokienė, K., Joneliūnas. A. 
Bėčienė, $1.50. Po $1: Ver- 
telienė, Lideikis.

Viso buvo surinkta $281. 
Išmokėjus pramogos išlaidas, 
likusioji suma jau perduota 
skirtam tikslui. Tikrai gra
žiai paremtos tos idėjos, ku
rioms dd. Paukščiai darbavosi 
per dešimtmečius.

Paskyrium, ne rinkliavos ei

I

goje, buvo tam pat tikslui au
koję :

Stanelis iš Newark $10 ir 
Brooklvnietis $5 (per A. Bim
bą).

Jonas Rušinskas iš Jackson 
Heights (per 11. Mizara) $5.

P. Višniauskas (per S.) $2.
Civilėms teisėms ginti 

brooklyniškis lietuvių komite
tas dėkingas visiems atėju
siems į talką įvykdyti jo už
davinį gynimui - demokratijos 
nuo reakcijos. L.K.K-as.

Valstijos Senatas 
Užgyrė Aršų Biliu 
Prieš Mokytojus

New York o Senatas 41 bal
su prieš 14-ką užgyrė Fein- 
bergo bilių, kuris įsako min
ties kontrolę visose liaudies ir 
vidurinėse mokyklose. Jis lei
džia viršininkams atstatyti iš 
darbo visus mokytojus, ku
riuos jie įtartų esant “subvers
ive.”

Prieš bilių balsavo 13 de
mokratų, visi iš New Yorko- 
Brooklyno, ir 1 republikonas.

PARDAVIMAI
Parsiduoda fotografijos Studija ir 

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

Mrs. Adelle Stokes, 512 Marion 
Street, Brooklyn, N. Y. Telefop'as 
GLenmore 5-6191. Galite kreiptis 
bile laiku. (69-82)

GERI PIETŪS!
Kada norite geru 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.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
tr i ! (1—2 dienomValandos: ^g__g vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-020ą

BROOKLYNO LIETUVIU
LIAUDIES TEATRAS

Kviečia plačią lietuvių 
visuomenę pamatyti labai 
įdomią 4 veiksmų dramą

-GIEDA NELLIE VENTIENĖ
Onutės rolėje

GAIDELIAI’

NIKIS PAKALNIŠKIS
Povilo rolėje

REIKALAVIMAI
Reikalingi du darbininkai dirbti 

už Bar ir virtuvėje. Gali būti vyras 
ir moteris. Dėl daugiau informacijų 
prašome kreiptis j Happy Days Bar 
& Grill, 426 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)

DRABUŽIAI JŪSŲ GlMlNfcM 
III DRAUGAM LIETUVOJE 

Vyrams Overcoats ir Siūtai 
Moterims Siūtai ir Clothcoats 

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

KASKEL’S, 9 Columbus Av., N.Y.C.
Arti GOth St.

1 Block West of Broadway
“New Yorko Didžioji PawnSape”

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UJNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:

Penktadieniais uždaryta

Parašytą Lietuvos jaunosios kartos išgarsė
jusio rašytojo - dramaturgo J. BALTUŠIO, 
šis veikalas atvaizduoja Lietuvos valstiečių 
vargus Smetonos režimo laikais ir parodo tą 
aršų buožių elgesį su samdiniais bei jų tėvais

LIBERTY AUDITORIUM 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y. 

BALANDŽIO (APRIL) 10 D, 1949
Pradžia 4 valandą popiet

Įžanga: 1 doleris -- Taksai 25c. - Viso $1.25

PO VAIDINIMO ŠOKIAI
Įžanga 65c.

Pasinaudokite gera proga įsigijimui 
labai reikalingų daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators 
Washing Machines - Electric Appliances 

Gas & Combination Ranges
TT A I? TIT ffll 895-897 Broadway 1ILAHUl 1A Brooklyn 6, N. Y.

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

EVergreen 8-2439-2240 |v

TT TDD?C DAT? 411 grand street8 I n I SAU v Brooklyn, n. y

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

X «,29 TELEVISION

LITUANICA 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 SAVAITĖJE

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

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
------ -------------- -------- -—--------------------------- • " — •" ■ 1 . 1

Si

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

degtines, vynai ir alus

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms-

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

g
6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Ketv., Kovo 31į 1949




