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Maldos, rožančius ir korta- 
vimas.

Neparodė savo veido.
Pasakė ir tiesos.
“Padėtis darosi katastro

fiška.’*
Žmogelis kliedą.
New Yorkas ruošiasi. ■

Rašo A. BIMBA

Tūlas Dūdele kunigų Drau
ge dūduoja: “Kaip sau no
rit, tačiau man atrodo, kad 
Maldos Apaštalavimo ir šv. 
Rožančiaus draugijų tikslas 
yra tik jau ne kortavimo va
karų ruošimas. Ypatingai 
Gavėnioje.“

Gaila to biedno žmogaus: 
Jis dar nesupranta, kad kor- 
tavimas jau seniai yra iš baž
nytinių salių išjojęs maldas ir 
rožančių. Kunigėliai prie do
lerių limpa kaip musės prie 
medaus . O iš kur jie ateis? 
Maldos ir rožančiai gali pa
laukti: kunigo kišenė pirmoje 
vietoje.

Vienas prietelis prisiuntė 
iš Worcesterio “Gazette” iš
karpą. Joje randu Dirmeikio 
atvaizdą ir jo paties informa
cijas apie ji. Jis esąs labai 
garbingos kilmės ir be galo 

* mokytas vyras. Mokslus jis 
išėjęs didelius ir aukštus. Bu
vęs “Lietuvos Aido“ redakto
riumi, o dabar dirbąs prie 
“Dirvos“ Clevelande.

Bet niekur nerandu atžymė
ta, kad “Lietuvos Aidas“ bu
vo Lietuvos fašistinės valdžios 
organas ir kad Dirva yra tos 
pačios politinės vieros laikraš
tis.

Tas tik parodo, kad Dir
meikis slepia savo politinį vei
dą . O gal iš viso sarmatina- 

jj parodyti amerikiečiams?si

P. Jurgaitis smarkiai bara- 
ant tų, kurie pribuvę Ka- 

verda.
si
nadon tiesiog smalą 
Jis šneka apie vaidus tarpe 
klerikalų ir kardelinių menše
viku.

Vienoje vietoje jis sušunka:
“Iš tų paminėtų baltakal- 

nierių Vokietijoje buvo Rau
donojo Kryžiaus valdininkai. 
Jie važinėjo nuosavomis ma
šinomis, laikė tarnaites ir tt. 
Nepaslaptis, kad štai vienas 
jų kaipo buvęs Raudonojo 
Kryžiaus viešpačiukas šian
dien nusipirko gražų namą su 
liuksusiniais baldais. Dabar 
belieka jam griebtis geros 
vietos bei garbės ir tapti vieš- 
pačiuku, nes čia ponai nema-

“Tai matot, mieli tautiečiai, 
kokie patriotai veda prie pa
triotizmo.” (Naujienos, kovo 
26 d.)

nebe- 
kad

Beveik nieko pridėti 
reikia. Reikia žinoti, 
šitokie sutvėrimai viešpatauja 
pabėgėlių kempėse Vokietijo
je ir vadovauja taip vadina
mam Raudonajam Kryžiui, 
kuriam BALFas siunčia ame
rikiečių aukas.

Jurgaitis pripažįsta, kad to 
Kryžiaus vadai turi nuosavus 
automobilius, laiko tarnaites 
ir pribuvę Kanadon perkasi 
namus. Vis tai amerikiečių 
aukomis, sudėtomis gelbėji
mui “badaujančių pabėgėlių.“

\

Anthony J. Kareckas.

Amerikonų

So-
nuo

ROMA. — Amerikonų 
įgabenamas šilkas puldo 
Italijos šilko pramonę.

MASKVA. — Algos 
vietų geležinkeliečiams 
1940 metų pakeltos jau 88 
nuošimčiais.

PEIPING, Kinija. — Ba- 
landžio 1 d. čia prasidės de
rybos dėl taikos, tarp kinų 
komunistų ir Kinijos tauti
ninkų atstovų.

N. Y. valstijos seimelis 
nutarė uždraust komunis
tams mokytojauti viešose 
mokyklose. t

LISBON. — Fašistine 
Portugalijos valdžia iškrė
tė Komunistų Partijos cen
trą, užgrobė dokumentus ir 
areštavo du vadus.

O So. Bostpno Darbininke 
net dti daktarai—Dr. J. Jakš
tas ir Dr. P. Neniškis, irgi 
panAšūs viešpačiukai, viršinin
kai “Austrijos Lietuvių Tary
bos,“ rašo, kad “padėtis tarpe 
pabėgėlių darosi katastrofiš
ka“ ir reikalauja daugiau au
kų i.š Amerikos.

Jūs siųskite jiems dolerius, 
o jie ten automobilius pirksis, 
tarnaites samdysis ir prisi
kraus kišenes dolerių, kad 
paskui, pribuvę Amerikon, ga
lėtų namus su liuksusiniais 
baldais nusipirkti!

(Tą** 5-me pu»L)
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NAUJAS RAGANIŠKAS 
SUMANYMAS PRIEŠ 
“RAUDONUOSIUS”

Woodo Rilius Ragina Aštriai Baust Valdžios Samdinius ir 
Karinės Pramonės Darbininkus už Kopiunistų Rėmimą

WASHINGTON. — De
mokratas John S. Wood, 
pirmininkas kongresmanų 
Neamerikinės Veiklos Ko
miteto, įnešė sumanymą, 
kuris reikalauja:

Baustinai uždraust val
džios samdomiems darbi
ninkams bei tarnautojams 
priklausyti Komunistų Par
tijai ar bent kokiai draugi
jai, kurią generalis proku
roras įtrauks į “komunis
tinio fronto organizacijų 
sąrašą;”

Užgint darbininkams pri
vačioje karinėje pramonėje 
būti nariais Komunistų 
Partijos ar palankios ko
munistams organizacijos;

Uždraust visiems valdžios 
samdiniams ir privačių ka-

Tito Panaikino Gelžkelinę 
Sutartį su Bulgarija

BELGRAD, Jugoslavija. 
— Tito valdžia panaikino 
sutartį, pagal kurią Jugo
slavijos milicininkai galė
davo lydėti savo traukinius 
į Ęulgariją, o bulgarų mili
cininkai lydėdavo savo 
traukinius į Jugoslaviją.

Tito valdininkai pasako
ja, kad bulgarai pradėję 
mušti Jugoslavijos trauki
niu palydovus.

Tito “komunistai” vis aš
triau smerkia Kominformo 
šalių Komunistų Partijas. 
Kominformui priklauso So
vietų, Bulgarijos, Lenkijos 
ir šešių kitų kraštų komu
nistai.

Makedonai Traukia į 
Partizanų Armiją

ATHENAI, Graikija. — 
Pranešama, kad vis dau
giau “graikiškos” Makedo-1 
nijos slavų eina i partizanų 
pulkus karui prieš monar- 
cho-fašistine Graikijos vai-

Monarchistai garsinusį 
kad Epire, šiaurvakarinia
me Graikijos kampe, jie nėr 
savaitę užmušę 263 partiza
nus ir suėmę 620.

(Svetimšaliai korespon
dentai rašė, jog ’monarchis
tai nerodo užmuštuiu skai- • € •
čiaus, o tik pasako, kiek 
jiems patinka.)

TAFTAS REIKALAUJA 
MAŽINT MARSHALLO 
PLANO KYŠIUS

WASHINGTON. — Se
nato republikonai, vadovau
jant Taftui, reikalauja 10 
nuošimčių numušti nuo $5,- 
580,000,000, kuriuos Truma
no . valdžia siūlo Marshall© 
plano kraštams vakarinėje 
Europoje sekamiems me
tams.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
B rook lyne $8.00
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Iš Komunistų Teismo TRUMAN GIRIA BILIŲ,

rinių fabrikų darbininkams 
aukoti Komunistų Partijai 
ar “raudonojo fronto orga
nizacijoms;”

Užgint kalbinti kitus į 
tas organizacijas;

Minimų darbininkų - tar
nautojų narytę bet kurioje 
iš tų organizacijų ar me
džiaginį jų rėmimą laikyti 
kriminaliniu nusikaltimu;

Už peržengimą bet kurio 
posmo šiame biliuje bausti 
iki 3 metu kalėjimo ir $3,- 
000;

Tokias bausmes vartoti 
prieš narius bei rėmėjus vi
sų organizacijų, kurias ge
neralis prokuroras įtrauks 
į “neištikimųjų” juodraš
čius.

Kinijos Tautininky- 
Komunisty Derybos

NANKING, Kinija. — 
šeši Kimios tautininku val
džios pasiuntiniai išlėkė į 
Peipinga, Kur ši penktadie
nį pradės derybas del tai
kos su kin?.is liaudininkais- 
komunistais. Pirm išlekiant 
i Peip’ngą, pasiuntei i va
das gerierolas^Čang či-čun- 
gas nuvyko pas neva pasi
traukusi prezidentą - dikta
torių Čianę Kai-šeką gauti 
patarimu del derybų su ko
munistais.

Tarp kitu salvgų dėl tai
kos su tautininkais, komu
nistai reikalauja* teisti ir 
bausti Čiang Kai-šeką ir 
kelis tuzinus valdiniu jo 
sėbru, kaip karinius krimi
nalistus.

ISLANDIJOS DARBININ
KAI PRIEŠ ATLANTO 
BLOKĄ

REYKJAVIK. — Kuo
met Islandijos seimas svar
stė valdžios siūlymą prisi
dėti prie karinės Atlanto 
santarvės, didelis būrys 
darbininkų demonstravo 
prie seimo rūmų; šaukė at
mesti tą karinį bloką. Po
licija blaškė demonstran
tus.

Seimas 37 balsais prieš 13 
nutarė dėtis į Atlanto blo
ką. Prieš jį balsavo 10 ko
munistų, 2 socialistai ir 1 
žemdirbių atstovas. O du 
žemdirbiški atstovai sušilai1* 
kė nuo balsavimo.

NEW YORK. — Advo
katai vienuolikos teisiamų
jų komunistų reikalavo pa
naikinti šią bylą todėl, kad 
federalis teisėjas Haroldas 
Medina iš anksto ir kartoti
nai vadino juos “kriminali
niais nusikaltėliais.”

Apsigynimo advokatai 
nurodė, jog komunistų va
dai čia teisiami už seniai iš
leistas marksizmo - leniniz
mo knygas, kurios ir ame
rikinėse kolegijose mokslui 
vartojamos; taigi jie teisia
mi už idėjas, sakė komunis- 
'tų advokatai, paremdami 
savo reikalavimą — panai
kint neteisingai vedamą by
lą prieš komunistų vadus.

Taip vesdamas bylą, tei
sėjas Medina kursto džiū- 
rę, kad pripažintų teisia
muosius kaltais.

* Medina atsisakė panai
kint bylą. Jis net nukalbę-- 
jo* būk šis teismas sutei
kiąs “smagumą” kaltina
miems komunistų vadams.

Medinai atkirto' Eugene 
Dennis, Komunistų Partijos 
sekretorius, kuris ginasi 
kaip pats savo advokatas. 
Dennis pareiškė:

— Jūs grūmoja te po 10 
iki 20 metų kalėjimo kiek
vienam teisiamajam. Jeigu 
jūs nuteistumėte mus, tai 
būtų uždrausta mūsų parti
ja ir taptų atmesti pirmie
ji Jungtinių Valstijų Kons
titucijos pataisymai dėl žo
džio,' spaudos ir susirinkimų 
laisvės. Ir jūs tatai vadina
te “džiaugsmu” teisiamie
siems komunistams!

— Ne, mes nesidžiaugia
me. Bet mes dėsime visas

F asistuojąs Generolas H. Zayim 
Nuvertė Syrijos Valdžią

DAMASKAS, Syrija. — 
Generolas Husni Zayim, 
nuvertęs Syrijos preziden
to Šukrio al-Kuwatly’o val
džią, įvedė karinę diktatū
rą. Armija, sakoma,. be 
kraujo • liejimo padarius 
perversmą; areštavo prezi
dentą, ministrus ir kai ku
riuos seimo, narius. '

Gen. Zayim smerkia nu
verstąją valdžią už supuvi
mą, suktybes ir despotišką 
priespaudą. Zayim su .savo 
karininkais žada “daugiau 
demokratijos” ir ketina ei
ti į derybas dėl paliaubų su 
Izraelio valstybe.

. Amerikinė žinių agentū
ra United Press praneša, 
jog Syrijos komunistai, 
bent Aleppo, mieste, prieši-

Grand Rapids, Mich.
Trečiadienį, ‘kovo 30 d., 

mirė Thomas Kliawsevicz, 
75 metų, Mrs. Millie Pove- 
laitis namuose, 730 Nason 
Street, Northwest. Kūnas 
pašarvotas Barto and Sons 
šermeninėje. Laidotuvės 
įvyks balandžio 2 d., šešta
dienį, 2 vai., Lietuvių Lais
vės kapinėse, Grand Ra- 

galimas pastangas, kad ap
gintume savo garbę, savo 
įsitikinimus ir savo teises.

Valdžios prokuroras John 
F. X. McGohey skaitė išpe
šiotas ištraukas iš tokių 
seniai • išleistų ir garsių 
knygų, kaip “Sovietų Są
jungos Komunistų Partijos 
Istorija,” Stalino “Leniniz
mo Pagrindai,” Lenino 
“Valstybė ir Revoliucija,” 
Jo “Proletarinė Revoliucija 
ir Renegatas Kautskis.”

Nors jokia ištrauka iš tų 
knygų neragina jėga bei 
prievarta nuversti Ameri
kos valdžią, bet prokuroras 
McGohey tvirtino, jog ka
dangi amerikinių komunis
tų vadai platino tas knygas, 
tai girdi, jie “akstinę” prie
vartos veiksmais sunaikin
ti Jungtinių Valstijų val
džia.

Šnipąs Louis Budenz, 
perbėgęs iš komunistinio 
laikraščio Daily Workerio 
“profesoriauti” į jėzuitų 
Fordhamo Universitetą, 
“sviečijo,” būk komunistų 
vadai darę sukilimo suokal
bius prieš Amerikos val
džią tuo laiku, kai Hitleris 
dar nekariavo prieš Sovie
tus ir, būk jie kurstę strei
kus Amerikos ginklų ir 
amunicijos fabrikuose.

Savo pasakoms patvirtin
ti Budenz įkaitė kai kurias 
ištraukas iš 1940 m. žurna
lo “Communist,” bet ir tos 
jo parinktos ištraukos kal
ba tiktai apie Komunistų 
Partijos pareigą kovoti už 
pilietines teises, už gyveni
mo sąlygų pagerinimą dar
bininkam? ir prieš Ameri
kos ėjimą karam

nosi Zayimo daromam per
versmui. }

Svetimšaliai politiniai 
stebėtojai Syrijoj, tačiau, 
supranta, jog karininkai 
nuvertė valdžią todėl, kad 
Izraelis kartotinai sumušė 
Syrijos armiją.

Tie stebėtojai sako, jog 
karštieji arabiški “patrio
tai” padarė tą perversmą, 
o jų vagiai gen. Husni Za
yim kariavo už fašistinės 
Vichy francūzų, valdžios iš
laikymą Syrijoj. Syrija tuo
met buvo Francijos koloni
ja. "

Syrija yra maža šalis 
prie Viduržemio Jūros ry
tinio galo. Ji rubežiuojasi 
su Palestina, Transjorda- 
nu, Iraku ir Turkija.

Philadelphia, Pa.
Red Hill—Mirė John Kutra

Kovo 29 d. mirė Jonas 
Kutra, 63 metų amžiaus. 
Kūnas pašarvotas pas gra- 
borių Denner, bus palaido
tas sekmadienį, balandžio 3 
d., 2 vai. po pietų.

Paliko liūdinčius žmoną 
Oną, sūnų Joną, ir dukterį 
Violą.

(Šią žinią telefonu pra
nešė Mrs. Valantienė.) "

..X,;.....................

Anglija atmetė čchoslo- 
paplatintivakijos siūlymą 

prekybos sutartį.

FAKTINAI NAIKINANTĮ 
RENDU KONTROLĘ
Kilius Leidžia Vietų Valdybom Nušluot Rendu Kontrolę, 
Duoda Savininkam Valią Kelt Rendas dėl •‘Tinkamų. Pelnų
• WASHINGTON. — Pre- 
zid. Trumanas trečiadienį 
pasirašė ir pagarbino Kon
greso priimtą klastingą bi
lių, neva pratęsiantį rendų 
kontrolę 15 mėnesių.

Tas bilius leidžia gyvena
mųjų namų savininkams 
tiek pakelti rendas, kad 
jie gautų “tinkamą pelną.”

Skaičiuojama, jog tuom 
pasinaudodami savininkai 
pabrangins rendas bent 10 
iki 30 nuošimčių.

Kitas Trumano užgirto 
biliaus posmas sako: Atski
ros valstijos ir miestai gali 
bet kada visai nušluoti ren
dų kontrolę su valstijos gu
bernatoriaus pritarimu.

Namų, savininkų “lobe” 
darė didžiausią spaudimą

120,000 Kiny Partizanų 
| Pietus nuo Yangtze

NANKING, Kinija. — 
Tautininkų generolas Ku 
pranešė jų seimui, jog kinai 
komunistai - liaudininkai 
turi 120,000 partizanu į pie
tus nuo didžiosios Yangtze 
upės. Vien sostinės Nankin- 
go apylinkėje esą 10,000 
partizanu.

Tautininkų oficieriai gi
riasi, kad jų lakūnai, varto
dami amerikinius lėktuvus, 
bombardavę desėtkus vietų, 
kur susitelkus liaudininkų- 
komunistu kariuomenė 
šiaurinėje Yangtze pusėje; 
sako, ypač naikinę valtis, 
kuriomis komunistai ruo
šiasi perkelti javo armiją į 
pietinę tos upės pusę.

PADAUGĖJO AUTOMO
BILIUI NELAIMĖS

CHICAGO. — Nationa
ls Saugumo Taryba paskel- 
bė, jog per du pirmuosius 
šių metų mėnesius automo
biliu nelaimėse žuvo 4.400 
žmonių, tai 4 nuošimčiais 
daugintų negu pernai per 
tuos nacius mėnesius. *

Trumanas Reikalauja Dar 
Daugiau Karinių Lėšų

WASHINGTON. — Pre- 
zid. Truinanas pradiniai 
reikalavo $14,765,000,000 lė
šų ginkluotoms jėgoms per 
metus. » Bet to dar būsią 
permaža. Todėl kongresma
nų lėšų komiteto pirminin
kas Carl Vinson, sakoma, 
su Trumano užgyrimu, rei
kalauja pridėti dar bent 
pusantro biliono dolerių. 

NEW MEXICO. — Gal
vijų augintojai šioj valsti
joj protestuoja, kad kari
ninkai savo rakietiniais 
bandymais gręsia jų gyvu
liams.

senatoriams ir kongresma- • 
nams, kad priimtų tuodu 
posmu — užtikrinti “tin
kamą pelną” savininkui ir 
l.eisti valstijinėms ir mies
tinėms valdžioms bile kada 
panaikinti rendų kontrolę.

Pirmiaus pats prez. Tru- . 
manas kartotinai smerkė 
siūlymus pavesti pačioms 
valstijoms ir miestams ren
das kontroliuoti, atmetant 
federalę kontrolę.

Trumanas, dar tik kovo 
21 d. kalbėdamas, pareiškė:

— Didžiųjų namų savi
ninkų “lobe” nori pervėst 
rendų kontrolę vietinėms 
valdyboms, kad galėtų visai 
sunaikint rendų kontrolę.

Dabar gi Trumanas gyrė 
bilių, kuris patenkina tą sa
vininkų norą. Kartu jisai 
sakė, jog šis bilius reikalin
gas, kad “atitaisytų skriau
das, kurias namų savinin
kai kentėję.”

ALBANY, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelis nu
tarė dar palaikyti valkti j i- 
nę rendų kontrolę. Nutari
mas leidžia ir panaikinti ją, 
“kur reikia.” z

Republikonas gubernato- 
rius Dewey ramina įna
mius, kad, girdi, nebus nu
imta' rendų kontrolė, apart 
tokių atštikimų, kur “būti
nai reikia” ją nuimti.

Darbininkų - įnamių de
legacijos reikalavo užšal
dyti visas gyvenamųjų na
mų rendas, kad savininkai 
negalėtų jų branginti.
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Washingtone Buriasi 
Atlanto Bloko Šulai

WASHINGTON. — čia 
sugužėjo karinės Atlanto 
santarvės meistrai ir jų gi
zeliai — Anglijos užsienio 
reikalų ministras Bevinas, 
Francijos užsieninis minis
tras Robėrtas Schumanns, 
Belgijos užsienio reikalų 
ministras Henri Spaak ir 
kiti vadinami pradiniai kū
rėjai to bloko prieš Sovietų 
Sąjungą.

Amerikos valstybės sek
retorius Dean' Acheson 
slaptai tariasi su jais apie 
tos santarvės “smulkme
nas.” Pasitarimuose daly
vauja ir Italijos klerikalų 
užsieninis ministras Sforza. 
Fašistinė Portugalijos val
džia taipgi atsiunčia savo 
ministrą.

Teigiama, jog ateinančią 
sayaitę bus pasirašyta su
tartis dėl to karinio bloko. 
Paskui Trumanas siūlys'Se
natui nutartį užginti.

K

I

Grūdai - Pinigų Pagrindas
NANKING. — Kinijos 

tautininkai sako, jog kinų 
komunistų - liaudininkų po
pieriniai pinigai šiaurinėje 
Kinijoje ir Mandžurvfoje- 
yra paremti grūdų verte.

ORAS. — Būsią giedriau.

11

Atsidarė ♦MASKVA.
Sovietų Komunistinio Jau
nimo suvažiavimas, ši jau
nimo organizacija turi 9,- 
283,289 narius.
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Kultūros ir Mokslo Atstovai Pasmerkė
Naujo Karo “Neišvengiamumo” Teoriją

« Rašo Rojus mizara
II

Naujo pasaulinio karo 
provokatoriai ir jiems tar
naujanti spauda išdirbo to
kia 
tarp Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos esąs neišvengia
mas, būk kapitalizmas nie
kaip negalįs gyvuoti greta 
socializmo, būk, jei ne da
bar, tuojau, tai už kelerių 
metų, Amerika “neišven
giamai” turės kariauti su 
pasauliu, gyvenančiu socia
listinį gyvenimą. .

Stambiojo kapitalo spau
da, radijas ir kiti propa
gandos organai tą ^baisią, 
nežmonišką “teoriją” ban
do taip “sukonkretinti,” 
jog, girdi, jeigu jau karas

‘teoriją,” buk karas

Po Konferencijos Taikai Palaikyti
Jau praėjo.savaitė po to, kai baigėsi Mokslo ir Kul

tūros Atstovų Konferencija Taikai Palaikyti.
Tai buvo amerikinė konferencija — atstovai, dalyva

vę joje iš kitų kraštų, — tebuvo tik svečiai, tik stebėto
jai. Jie turėjo teisę ten tik kalbėti, bet ne balsuoti.

Nesakome, kad ši konferencija atstovavo visą Ameri
ką. Nesakome, kad ji atstovavo visą Amerikos intelek
tualiją, visą šviesūniją. Ne! To dar nebuvo.

ši konferencija atstovavo geroką Amerikos šviesūni
jos dalį ir ji reiškė norus milijonų amerikiečių darbo | yra neišvengiamas, tai ge- 
žmonių.

Konferencija įrodė, jog reakcijos siekimasis izoliuoti 
komunistus nuo liaudiško judėjimo, nuėjo niekais. Kon
ferencijoje juk dalyvavo ir komunistų, — jų buvo tarp 

' amerikinių delegatų, jų buvo ir tarp svečių iš užsienio.
O tai rodė, jog su komunistais galima bendrai, išvien , 
veikti, galima bendradarbiauti!

Britų delegatas Olaf Stapledon pareiškė, jog jis ir ki-, 
ti intelektualai galį lengvai su komunistais išvien dirb
ti ten, kur jų, intelektualų, nuomone “komunistai yra ■ 
teisūs.” * \ l

Taikos reikalas, aišku, yra ne tik komunistų reikalas,
— tai visų darbo žmonių reikalas, visų proto ir raume- ; 
nų darbininkų reikalas. Šiame reikale, taikos išlaikymo ;
reikale, pilniausiai gali dirbti išvien tiek komunistai, 
tiek ne komunistai. /

Konferencijoje buvo iškelta ir išnagrinėta daug klau
simų, susietų su taikos reikalu. Konferencijos dalyvių 
nuomonė buvo ta:i kova už taiką yra susijusi su kova už 
civilines žmonių laisves, už civilines piliečių teises! Tie
dvi kovos, tiedu frontai.nėra kits nuo kito atskiriami.

Norint pasekmingai kovoti už taiką, prieš karo ruo
šėjus, reikalinga laisvė žodžio, laisvė susirinkti, laisvė 
parašyti. Šiuo metu reakcija, besiruošianti naujam ka
rui, tas teises Amerikos žmonėms siaurina, varžo, 
masinis, platus žmonių judėjimas tegali pastoti kelią ■ 
reakcijai ir karui, tik jis tegali užtikrinti taiką.

Konferenciją šaukiant, J reakcija šėlo — ji šėlo tokiu; 
įdūkimu, kokį retai kada esame mūsų krašte matę.

Spauda ir radija šmeižė, puolė, bjauriojo tuos, kurie : 
suvyko konferencijom

Valdinės įstaigos ir visokį pareigūnai akstino smogi 
kus organizuotis ir pulti konferencijos dalyvius.

Neatsakingoji spauda pievoj o, būk konferenciją 
kietuosią “net 100,0()0 pikietininkų!...” Iš tikrųjų, 
kietininkų - puolikų iš viso tebuvo koks pora šimtų.

Tai buvo profesionalai, pašamdyti mušeikos, anti-se- 
mitai ir kitokį moraliai žemai stovį žmonės, arba tie, ku
rie visiškai nusigyveno medžiaginiai ir protiniai. Gavę 
po dolerį kitą, padrąsinti turtingų “dėdžių,” jie laidė lie-

• žųvius prieš tuos, kurie ėjo ir išėjo iš salių.
Tai ir viskas!
Tai reiškia visišką reakcijos prakišimą, o drauge pra- 

kišimą ir tų, kurie organizuoja naują karą!

pi
Pi

Ši konferencija buvo amerikine konferencija. Tai bu
vo išimtinai Amerikos žmonių balsas prieš reakciją, už 
taiką, už laimingesnį žmonėms gyvenimą.

Š. m. balandžio mėn. 20 ir 23 dd. Paryžiuje įvyks tarp
tautine konferencija taipgi kovai už taiką. Faktinai, tai 
bus Pasaulinis Kongresas, kuriame dalyvaus iš viso pla
taus pasaulio darbo žmonių atstovai. Dalyvaus ten ir 
Amerikos atstovai.

Pasaulio darbo žmonės šiandien nepaprastai atidžiai 
stebi Ameriką, stebi Amerikos darbo žmones — darbi
ninkus ir intelektualiją.

Taikos ištroškęs pasaulis mato, jog naują karą ruo
šia ne kas kitas, kaip Amerikos imperializmas, kaip Wall 
Strytas, pasimojęs pasaulį užvaldyti. >

Dėl fo pasauliui labAi rūpi, ką mes darome, ką mes 
veikiame, kad pastojus imperializmui kelią.

Ši konferencija, spėjame, suteiks pasaulio žmonėms 
šiek tiek vilties, nes jie ‘ matys, kad bent didęlė dalis 
Amerikos šviesūnijos pradėjo rimtai darbuotis už tai
kos reikalą. v

Mūsų darbo unijos, — CIO ir ADF, — kurios, iš tik
rųjų, pirmosios turėtu stoti kovon už taikos palaikymą, 
dar vis tebesnaudžia. Tai didžiulė nelaimė. Nes tos uni
jos ne tik nieko nedaro karui kelią pastoti, bet jų va
dovybės, nepaisydamos eilinių narių troškimų, prisideda 
prie Wall Stryto, prie tų, kuriems rūpi pasaulis uždegti 
karo liepsna!

Ši mokslo ir kultūros atstovų konferencija taikai pa
laikyti suteikia įdomių pamokų ir mūsų, amerikiečiams 
lietuviam, menininkam. Pas mus dar vis yra įsišaknėju- 
si (pas daugelį) tokia nuomonė: aš esu menininkas, man 
politika nerūpi!

Tai* didžiausia klaida! - •
Jie turėtų dirstelėti į Amerikos menininkus, rašytojus, 

aktorius, muzikus, tapytojus ir kitokius. Jie privalo pa
niūrėti, kaip tie žymieji žmonės, tokie, kaip Thomas 
Mann, kaip Clifford Odets, kaip Lillian Hellman, kaip

i riau būtų, kad jis prasidė- 
| tų juo greičiau!

Dar kiti šūkaloja, būk
• Amerika turinti pradėti 
“preventyvi” karą: netikė
tai, karo nepaskelbus, už
pulti T. Sąjungos miestus, 
fabrikus ir sodžius, išde- 

; ginti juos atomo bombomis, 
j na, ir tuomet karo nebūsią, 
nes Tarybų Sąjunga tuo
met negalėsianti kariauti.

Šitos baisios . “teorijos,” 
; aišku, jau apnuodino nema- 
//a žmonių skaičių. .

1 Einant šitomis teorijomis, 
' mūsų valstybės departmen
tas sugalvojo šiaurės At- 

i lattto Paktą — sutartį, pa
gal kurią Amerika ginkluos 
Vakarų Europos valstybes, 
ruošdama jas “neišvengia- 

į mam” karui prieš Tarybų 
į Sąjungą.

;v. Prieš šią teoriją narsiai 
i kovoja komunistai ir kitokį 
; kairesnių, pažangesnių pa- 
; žiūrų žmonės, kaip prieš 
pražūtingą Amerikai ir pa
sauliui teoriją. '

Prieš šią teoriją kovoja 
i Progresyvių Partija ir jos 
| vadovai, tokie kaip Henry 
' A. Wallace.

Kova prieš šią teoriją su- 
j sirūpino ir mūsų krašto 
j kultūros ir mokslo darbi
ninkai.

Tam reikalui jie sušaukė 
konferenciją pasitarimams, 
kaip tą nuožmią, tą baisią 
teoriją, sugalvotą Wall 
Stryto lekajų, pasekmin- 
giau mušti.

Mokslo ir kultūros atsto
vai, beje, siekėsi išsiaiškin
ti ir prieiti bendros išva
dos, kaip galima pasekmin- 
giau palaikyti su Tarybų 
Sąjunga normalesnius, dra- 
ugiškesnius santykius/ ku
riuos įgyvendinti mojosi 
prezidentas Rooseveltas.

Jeigu karo metu Ameri
ka su T. Sąjungą galėjo su
gyventi glaudžiausiuose 
santykiūose\ kaip sąjungi- 

,minkai, tai kodėl jiedvi ne
įgali to padaryti po. karo, 
taikos metu?

Prežidentas RodseVėltas 
įmanė ir sakė, jog tai‘bus 
' galima padaryti taikos' me
tu, tačiau staigi mirtis, pa
kirtusi jo gyvybę, pakirto 

| ir gerus santykius tarp : 
į Amerikos ir jos didžiulės ’ 
sąjungininkės. Kai Trumą- į 
nas įsisėdo prezjdento kė- į 
dėn, viskas pradėjo irti, 
braškėti, byrėti ir šiandien, 
be jokio reikalo, Amerika 
yra šaltame kare prieš T. 
Sąjungą! .

Dėl to ^konferencijos ei’ 
goję beveik kiekvienas kal-

bėjęs mokslo ar meho atsto
vas, jei ne tiesiogiai, tai ne
tiesiogiai lietė tuos opiuo
sius reikalus.

Kiekvienas didžiuliu susi
domėjimu laukė, ką pasa
kys T. Sąjungos kultūros ir 
mokslo atstovai.

“Kaip muzikas ,ir atsto
vas meno, kuris nereika
lingas versti iš vienos kal
bos į kitą, ir tuo būdu liau
džiai prieinamas, ąš ypa
tingai įsivaizduoju, kiek 
daug galima atlikti taikos 
reikalui, palaikant tvirtus 
ir draugiškus santykius, 
pagrįstus pasitikėjimu ir 
bendra savigarba.sa
kė kompozitorius Šostako- 
vičius bankįete, suruošta
me konferencijai pradėti.
Jaunojo genijaus kalba 

buvo patikta milžiniškomis 
ovacijomis.

Ten pat kalbėjusieji reiš
kė panašią mintį; Wallace, 
beje, siūlė, idant kita pana
ši kultūros ir meno atstovų 
konferencija įvyktų Mask
voje. Wallace, kaip žinia, 
yra uolus kovotojas už tai
ką ir už tai, kad tarp Ame
rikos ir T. Sąjungos būtų 
atsteigti glaudūs, prietelig- 
ki santykiai, kad šaltasis 
Laras būtų sulikviduotas.,

Bankiete buvo leista kal
bėti ir valstybės depart
ment atstovui — Mr. Nor
man Cousins sakė kalbą, 
puolančią komunistus. Bet 
jis nerado ten šalininkų, 
kurie jam pritartų. Jis sa
vo kalba, atsieit, tik suter
šė orą.

Konferencijos dalyviai, — 
milžiniška jų dauguma, — 
jau patyrė tai: kiekvienas 
šiandien asmuo, kuris tik 
pasisako už taiką, tas mūsų 
krašte apšaukiamas komu
nistu arba komunizmui pri
tariančiuoju.’, Taika ir ko-' 
monizmas, taika ir Tarybų 
Sąjunga šiandien karo pro
vokatoriams yra sinonimai. 

, O visa tai pareina iš to, 
kad Wall Strytas ir jo le- 
kajai sugalvojo, būk karas 
esąs neišvengiamas!

Visose, — didesnėse ir 
bendrose sesijose, — kalbė
jusieji delegatai ir užsieni
niai svečiai kalbėjo už tai
ką. Įdomių kalbų pasakė T. 
Sąjungos atstovai, taipgi 
atstovai iš naujųjų demo
kratijų.

Čechoslovakijos atstovas, 
profesorius Jon Borr, nu
rodė:

“Čechoslovakijos švieti
mas nukreiptas yra į tai, 
kad išauklėjuš naujo tipo 
žmogų. Tik šis naujo tipo 
žmogus gali patapti kūrė
ju naujos, y lai yra socia
listinės, draugijos, kūri 
yra plečiama mūsų šalyje 
šiuo metu... Toliau: mū
sų švietimb Organai yra 
nukreipti iž artiniftią lai
mingesnio feaujo pasaulio, 
kurį inės jau kuriame. 
Štai, kodėl mūsų pastan
gos taikai palaikyti yra 
tikros...” : .
Kliudo Kūrybai, Kliudo 

Statybai
Buvo išstojęs su kalba 

naujosios Lenkijos atsto
vas, Varšavos Universitęto 
sociologijos profesorius 
Stanislovas Ossowski. Nu
švietęs pačių atliktas Len-

aktoriai, kaip muzikai, kaip režisieriai išvien darbuoja
si už taikos palaikymą! Jie moka suderinti meną su vi
suomenine veikla. Kitaip ir būti negali; Menas juk pri
valo tarnauti liaudžiai. Menininkas yra liaudies žmogus, 
iš liaudies kilęs ir liaudžiai dirbąs.

Mūsų menininkai privalo susiartinti su tais, kurie įsi
jungė šventan darban už taikos palaikymą.

Amerikos lietuvių visuomenė jiems visuomet padės!

kijo je baisenybes, kalbėto
jas sakė:

; “Leiskit man užbaigti, 
liečiant tąjį klausimą, apie 
kurį jau čia buvo kalbėta. 
Daug buvo sakyta apie 
tai, kaip karas naikina* 
kultūrą, — apie tai gali
ma būtų ištisi tomai kny
gų prirašyti. Privalom at
siminti, jog ne tik karas 

- kenkia, kultūros ir moks
lo plėtimuisi. Nuolatin. ka
ro pavojaus buvimas yra 
nemažesnis kultūros ir 
mokslo priešas. Mokslinė 
mintis tegali sirpti tik lais
vės atmosferoje, bet ši at
mosfera negali klestėti 
tuomet, kai vyksta* nuola
tinis vis didėjantis ginkla- 
vimasis.,. Šis tai yla dar 
vienas veiksnių,’ kurie tu
rėtų mus, žmones, įsijun-. 
gūsius į kultūrinius žy
gius, versti daryti visa, ką 
galim, kovai ne tik prieš 
patį karą, bet ir darbuotis, 
kad pašalinti nuolatinį po
litinį įtemptiriumą, kuris

v skaldo pasaulį į dalis.”
Jiri Hronek, čechoslova

kijos delegacijos narys, sa
kė, kad jo krašte visa, kas 
tik atliekama, atliekama 
taikai, o ne karui.

“Mes Statome bendruo
menę taikių žmonių, užsi
imančių taikos darbais... 
Pas mus nėra nedarbo ir 
niekad jo neturėsime, nęs 
viskas pas mus dirbama 
planingai. Mes planuoja
me mūsų tautos istoriją. 
Mes darome viską, kad 
kiekvienas asmuo pasiek
tų žmonišką švietimosi ly
gį. Senas amžius pas mus 
bus sutiktas be liūdesio ir 
nuogąsčio., Mes siekiamės 
padaryti ’laimingais visus 
.mūsų-krašto žmones.. . Ši
tokie yra mūsų siekimai 
— jie yra. taikingi sieki- 

1 mai. Mes tai skaitome ^sa
vo dovana taikai. Mūsų 
krašte nėra karinės isteri
jos. Mes tam neturime lai
svo laiko. Mes esame per
daug užimti darbais, ku
riais galėtume padaryti 
mūsų šalį gera vieta kiek
vienam žmogui gyven
ti...”
Naujas pasaulinis karas 

būtų didžiausia nelaimė vi
sai žmonijai, sakė Mr. Hro
nek. Niekas pasaulyje ne
būtų nuo jo saugus. Bet 
nusiminti perdaug neverta. 
Kai tik kiękvienas šioje ša
lyje įsivaizduos, ką reikštų 
naujas karas, tuomet Ame
rikos žmones stos bėhdron 
veiklon su viso pasaulib tai
ką mylinčiais milijonais ir 
mes ' tuomet užtikrinsime 
pasauliui taiką.

Taika — Kieno tai 
Išradimas ?

Kalba Lenkijos delegaci
jos narys, rašytojas Leonas 
Kiuczkowski. Šis vyras, ve
teranas, išlaikytas nacių 
koncentracijos stovykloje 
per .pėnkeris metus. Ką gi 
jis sako? v •; .

Jis pirmiausiai ' įspėja 
(Kruczkowskis kalbėjo Ma
dison, Sq. Garden) - žmones 
neklausyti tų, kurie skelbia, 
būk “taika ir taikos gyni
mas yra komiihįstų sky- 
hias, sugalvojimas.” 

■ Jeigu būtų taip, kaip tai
kos priešai skelbia, nurodo 
kalbėtojas, tai ir draugiš
kumas ir bet koks žmoniš
kumo pojūtis turėtų būti 
priskaitytas komunistams.

“Jeigu šiandien Tarybų 
Sąjunga ir liaudies įemo- 
kratijos veda nekompro- 
misinę kovą ,iiž taiką, tai 

'yra dėl to, kad jos, kaip 
valstybės, ątštoVaUja' dar
bo žmonių intefesiiš. šitos

v
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U. S. A. Prezidentas ir Jo Diplomatai
Harry savo rinkimų lai

ku prižadėjo piliečiams la
bai daug ir užtikrino, kad, 
jei jis bus išrinktas prezi
dentu, visus sąvo prižadus 
išdildys.

Dabar matosi, kad to ne
bus ir tų visti prižadų prez. 
Truman negalės įvykinti 
gyveniman, jei jis būtų ir 
per 24 metus prezidentu.

Jis neva nuduoda pildąs 
savo prižadus, bet nieko ti
krenybėje nedaro.

Kaip Tfutnaną valdė 80- 
sis Kongresas, taip jį valdo 
81-mas. Jeigu jis nors tiek 
pasistengtų energijos įpilti 
į 81-mą Kongresą dėl per- 
Varymo': šąvb. prižadų, kiek 
pašventę Kėi West imtų fo
tografijų ; ■ konfiskavimui, 
tai gal pasirodytų nors ir 
tokis darbo paveikslas, 
kaip kad. Truman su mau
dymosi kelnaitėmis.
' TrUmanui nelabai galvoj 
tie prižadai dėl šalies pilie
čių ir taikos klausimai.

Jau praėjo du mėnesiai 
laiko; o prez. Truman atli
ko tik vieną darbą, — pa
sirašė bilių, kad preziden-. 
tas Truman nemokėtų tak
sų už $90,000. Tą bilių pa
sirašęs pasakė: “Everybo
dy.1.. should be more hea
vily taxed.”

Prezidentas Truman pa- 
siliuosavo save nuo taksų, o 
visi piliečiai apkrauti tak
sais iki ausų. Jeigu tie tak
sai eitų dėlei piliečių labo, 
tai nieko negalima būtų sa
kyt. Bet kuomet, atėmęs iš 
amerikiečių, atiduoda . di
džiąją dalį Europos kapita
listų sustiprinimui, tai tas 
atrodo jau perdaug nege
rai.

Truman Savo, šalies išlai
doms gavo 42 bilijonus do
lerių, kurių- dalis,, buvo pa
sakyta, ęiš Europos atbū
davo jimui. .Dabar. Truman, 
pasirašęs Šiaurės Atlanto 
“Apsigynimo” sutartį, dės 
nuo 1 iki 2 bilijonų dolerių 
per metus į karinius orlai
vius, kanuolės, tankus ir 
amuniciją dėl įvykdymo 5 
bilijonų Marshall Plano.

Vadinasi, prez. Truman 
su ginklų pagalba vykdys 5 
bilijonų Marshall Planą.

O kad taip yra, tai ve ir 
įrodymas.

“Detroit Free Press,” va
sario 26 d., patalpino pusę 
puslapio paveikslą 26 akrų 
arsehalb, kuriame yra pri
kimšta visokios rūšies tan
kų. Prie paveikslo štai ką 
“Free Press” pasakė:

“Tanks now being rebuilt 
at the Detroit Tank Arse
nal will help re-arm West
ern European hations un- ' 
der the proposed North At
lantic defense pact.”

“Military sources in Wa
shington report that weap
ons for Europe will be. ta
ken from the Army’s stock
pile left over from the 
war.” t

Toliau pasako, jog Gene
ral Sherman 36 tonų tankai 
sutaisomi po 80 kas mėnesį, 
ir kiekvieno tanko sutaisy- 
mas kainuoja $2,500. Sun
kesni tankai turės 105 mili
metrų šautuvus ir t.t.

Ąš niekaip nesuprantu, 
kokia bus atbudavota Eu
ropa su tankais ir abelnai 
kariniais pabūklais.

Matot, Trumanas su visu 
“demokratišku” Kongresu ~ 
rūpinasi daugiau, taip sa- | 
kant, vakarinės Europos 
apginklavimu, negu savo 
šalies piliečių gyvenimo pa
gerinimu, kurie moka di
džiausius taksus. Vietoje 
statyti šalyje mokyklas, li
gonines, kurių labai trūks
ta, jis atbūdavo j a Europą 
su tankais ir kanuolėmis; 
apginkluoja Europos kapi
talistus, idant jie galėtų il
giau išnaudoti europiečius 
darbo žmones, kurie iškėlę 
rankas prašo, kad kapita
listai, gavę iš Marshallo 
plano, duotų ir jiems nors k 
trupinį duonos. Ir ve, Tru
manas, bijodamas, kad iš 
europiečių kapitalistų neiš
trūktų išnaudojimo va
džios, ginkluoja juos.

Kaip amerikiečiai jaustų- 
sei išėję į streiką prieš Ge
neral Motors magnatus, Jei 
europiečiai kapitalistai at
siųstų savo kariuomenę su 
kariniais ginklais sutriuš
kinimui streiko? Manau, ir 
europiečiai darbo žmonės 
taip jaučiasi ir neapkenčia 
to Marshallo plano, nei tru- 
maniško Europos atbūda
vo j imo., 1 •

Trūinan prisižadėjo pa
naikinti Taft-Hartley įsta
tymą, o kad Aukščiausias 
Teismas 7 prieš 2 nutarė 
vieną patvarkymą, kuris 
priešingas uždarai - uniji
nei dirbtuvei, užgyrė, tai 
mūsų gerasis Trumanas ne
išsitarė nė žodelio.

Ispanijos Franco, Hitle
rio gelbėtojas praėjusiam 
kare,' nebūsiąs užmirštas, 
kaipo hitleriškas broliukas.

Bet kai buvo paskelbta, 
kad New York Chase Na
tional Bank davė paskolą 
Ispanijos Frankui, tai Vals
tybes Departmentas nieko 
nesakė. Truman su savo 
“demokratišku” Kongresu 
daro slaptus ’ pasitarimus 
įtraukt į Savo grupę ir Is
panijos Franką, kad nesu
kėlus publikoj pasipriešini
mo. ./

Mūsų prezidentas viską 
dafo dėl viso pasaulio kapi
talistų, bet nieko dėl Ame
rikos darbo žmonių.

*

valstybės skelbia, kad tai
ka ir tarptautinė koopera
cija yra galima tarpe tų 
kraštų, kurių visuomeni
nės, ekortbftlinės ir politi
nės sistemos yra skirtin
gos...”
Vadinasi,’ Lenkijos dele

gacija, Čechoslovakijos de
legacija ir kiti, dalyvavę 
konferencijoje, tvirtai pa
brėžė nė tik kabo^baištimą, 
ne tik karo pHsiruošimui 
nelemtumą, bet if galimu
mą tarp dviejų visuomeni
nių sistemų — kapitalisti-' 
nės ir socialistihės — sugy
venimo taikoje.

Tai reiškia, kąd beveik 
kiekvienas kąlbėjusis sakė, 
jog ir .tarp Amerikos žmo
nių, ir žmonių, .gyvenančių 
“anapus uždangos,”, bend
radarbiavimas yra galimas 
ir jis privalo-būti sutvirtin
tas taip, kaip ir pats judė
jimas už taiką! • I

Yra kalbama) kad apsi
gynimo sękretoriūs Jamės 
Forreštal pfarado savo 
darbą todėl, kad jis davė 
$5,000 republikonų fondui 
kinkinių kampanijoj. For- 
restal su visa burba ik spė
ka gynė bankierių reikalus. 
Dean Acheson, MarsKailo 
vietą užėmęs, daf daugiau 
pasispardė, kaip diplpma- 
tas.

Kai International News 
Service 1 korespondentas 
Kingsbury S,mi th paskelbė,- 
jog Stalinas sutinka turęti 
pasikalbėjimą taikos klau
simu su prezidentu Truma- 
nų, tai D^an Acheson pasa
kė, tarp kitokių neapgalvo- 
jimų, kad tai “Sovietų pro
paganda.” /‘Detroit Free 
Press’’ leidėjas John S. 
Knight kalbėdamas edito-

(Tąsa 4-me pilsi.) ,

1, 19492 pusi.—Laisvė (LibeHy, Lith. baily)— Pfehktadų Bal



I

Lietuvio Rašytojo Įspūdžiai Iš Keliones 
Po Šių Dienų LenkijąRašo Antanas Venclova

Hitlerio įsakymu Varšu
va buvo pasmerkta nušluoti 
nuo žemės paviršiaus. Jeigu 
karo pradžioje per bombar
davimus buvo sugriauta ke
li šimtai Varšuvos namų ir 
užmušta 17 tūkstančių gy
ventojų, tai vėliau vokiškie
ji galvažudžiai šį gražų 
miestą ėmė sprogdinti na
mas po namo. Varšuvos iš 
viso nebūtų likę, jeigu Ta
rybinė Armija drauge su 
pačios lenkų tautos sūnu
mis nebūtu laiku hitlerinių 
nusikaltėlių išmušusi iš 
miesto ir iš Lenkijos.
Sužalota ir iškankinta tau- 

f ta kyla iš griuvėsių
Daug labai daug griuvė

sių ir kapų lenkų žemėje. 
Sužalota ir iškankinta, su
kruvinta ir apiplėšta, len
kų tauta kyla iš griuvėsių 
naujam, geresniam ir lai- 
mingesniam gyvenimui.

Lenkai nemėgsta kalbėti 
apie praeitį. Rodydamas 
man getto ir Varšuvos se
namiesčio griuvėsius, poe
tas Julianas Tuvimas, nau
josios demokratinės Lenki
jos dainius, su pasididžia
vimu kalbėjo:

— Bet jūs pamatysite, ką 
Lenkijos darbininkai ir jau-

• nuomenė jau padarė miesto 
dalyse Novij Sviat ir Žoli-

. bože!
Mūsų mašina pasuko į 

šias miesto dalis, ir seno 
poeto, drauge su visa savo 
tauta išgyvenusio didžiau
sią savo tautos tragediją, 
veidas nušvito džiaugsmu ir 
pasididžiavimu.

— Pažiūrėkite. Čia nebu
vo nieko, tik šiurpūs griu
vėsiai. Gyvenimas grįžo...

Prieš mus ėjo tolumon
• naujos šviesios Novij Sviat 

gatvės su didelėmis vitrino-
« mis, su langais, uždangsty

tais baltutėmis užuolaido
mis, su geranijų vazonėliais, 
ant palangių. Mes matėme 
didelius ‘ baltus žolibožo 
blokus, kurie kilo į dangų 
tarp medžių žalumos ir gė
lių.

— Varšuva bus dar gra
žesnė, negu ji -buvo. Hitle
rininkai sudaužė ' Šopeno 
paminklą Lazienkų parke, 
bet jie buvo bejėgiai su
triuškinti mūsų tautos dva-

• šią. Jie sugriovė mūsų mie
stus, bet jie buvo bejėgiai 
užmušti tautos energiją ir 
laisvės siekimą.

Įspūdingi atstatymo 
darbai

Varšuva pritrenkia žiū
rovą savo sugriovimų bai
sumu. Bet Vakarų Europo
je aš nemačiau .miesto, ku
ris po karo atgimtų tokiu 
smarkiu tempu, kaip Var
šuva. Šimtai ir tūkstančiai 
namų visose miesto dalyse 
apstatyti pastoliais, šimtai 
ir tūkstančiai žmonių dir
ba. Visose miesto dalyse iš
degę namai vėl atgyja, juo
se vėl ima varstytis durys.

Aš buvau1 nustebintas 
t Varšuvos miesto judėjimu. 

* Man rodėsi, kad Varšuva, 
tas milijoninis puošnus 
miestas prieš karą, šian
dien (bus ištuštėjęs ir ap
miręs. Ir aš pamačiau di
džiulį judėjimą jau atstaty
tose ii’ dar sugriautose gat
vėse, kuris man priminė 

- prieškarinius laikus. Tik 
Varšuvos gatvėse buvo kita 
publika. Jeigu prieš karą 
miestd centre ir parkuose 
flaniravo salonų liūtai ir 
puošnios damos su gauruo
tais šunyčiais, nešdamos su 
savimi iš karto visos Euro- 

i» pos madas, tai dabar Var
šuvos gatvėse vyravo dar-

• bininko - statytojo tipas. Ir

Antanas Venclova

Varšuvoje, ir kitur pir
miausia krito į akis “Len
kijos Tarnybos” (Služba 
Polska) ' jaunuomenė. Tai 
žalsva uniforma unifor
muoti 16 — 21 metų jau
nuoliai, kurie, nepasitrauk
dami nuo mokslo ar gamy
bos, tris vasaras po du mė
nesiu dirba Lenkijos atsta
tymo darbuose. Per dieną 
jie dirba po 6 valandas. Dvi 
valandos kasdien skiriamos 
politiniam švietimui. “Len
kijos ' Tarnyba” sudaro mi
lijoninę jauną Lenkijos at
kūrimo jėgą, kuri labai 
daug sveria visame krašto 
atstatyme.

Visur tie patys vaizdai
Atstatymo tempai labai 

ryškūs ne tik Varšuvoje. 
Štai, Vakarinės Lenkijos 
srityse, kurios Lenkijai grį
žo po daugelio metų iš vo
kiečiu valdžios, vyksta di
deli kūrybiniai darbai. Pir
moj eilėj atgimsta mokslo 
ir kultūros įstaigos. Mes' 
matėme atstatytas puikias 
universiteto auditorijas ir 
sales. Dar nebaigtame at
statyti Vroclavo muziejuje 
jau atidaryta gausi liaudies 
meno ir tapybos ekspozici
ja. Didžiulį plotą užima 
grąžintųjų žemių paroda, 
kuri akivaizdžiai rodo len
kų tautos energiją atvaduo
tuose rajonuose, ugdant 
prhmonę, žemės ūkį ir kul
tūrą. Vakarinėse Lenkijos 
žemėse po karo įsikūrė jau 
penki milijonai gyventojų. 
Vroclavas šiuo metu turi 
300 tūkstančių žmonių. El
ektros šviesa vėl užliejo iš
griautus ir jau atstatytus' 
miesto kvartalus, vėl juda 
stovėję tramvajai, o miesto 
teatre jaunos lenkų teatro 
meno jėgos parodo puikius 
operos spektaklius.

Pokarinė Lenkija žymiai | 
sustiprėjo. Ji gavo didžiu
lius pramonės rajonus va
karinėse srityse. Šiandien 
Lenkija turi pakankamai 
anglies. Ji gamina vagonus, 
įvairias' mašinas, stato lai
vus, turi didelę tekstilės 
pramonę. Ji pasidarė žy
miai mažiau priklausoma 
nuo užsienio. Ir jeigu šian
dien daugelį Vakarų Euro
pos kraštų kankina maisto 
stoka, tai Lenkija, turėda
ma didelius derlingos žemės, 
rajonus, maisto turi pakan
kamai.
Naujas posūkis politikoj e"

Poniškos Lenkijos anti- 
liaudišką politiką, Beko ir 
Rydz-Smiglo politiką, visą 
laiką pataikavusią Hitleriui 
ir variusią intrygas prieš 

Tarybų Sąjungą, Lenkijos 
liaudis turėjo apmokėti 
upėmis kraujo ir neregėto
mis kančiomis. Pusiau feo
daliniai santykiai Lenkijos 
liaudį laikė tamsoje ir dva
rininkų vergovėje. Perėjusi 
didįjį istorinį mėginimą, 
Lenkijos liaudis suprato, 
kad buvusios tvarkos savo 
valstybėje toliau toleruoti 
nebegalima, žemės refor
ma, atėmusi didžiulius že
mės plotus iš dvarininkų ir 
įvairių magnatų, stambios 
pramonės, bankų ir stam
biosios prekybos nacionali
zavimas, gilios demokrate 
nes reformos Lenkijos dar
bininkų ir valstiečių klases 
didele dalim išvadavo iš 
amžius trukusios priespau
dos ir tamsos. Pirmą kartą 
Le Lijos likimas pasidarė 
priklausomas ne nuo sauje
lės turtuolių, bet pateko į 
pačios liaudie-s rankas.

Poniškojoje Lenkijoje il
gus metus visomis priemo
nėmis buvo ugdoma neapy
kanta Tarybų Sąjungai. Il
gus metus buvusieji Lenki
jos valdovai, o paskui juos 
ir visa Lenkijos diduomenė 
šliaužiojo prieš Vakarų im
perialistus ir jų “kultūrą.” 
Nenuostabu, kad ir šian
dien tam tikroje lenkų inte
ligentijos dalyje dar jau
čiama keliaklupsčiavimo 
prieš visa, kas “vakarietiš
ka.” Tačiau pats gyvenimas 
diena iš dienos vis aštriau 
stoja prieš tokio meno šau
klius. Geriausieji lenkų lite
ratūros ir. meno žmonės-vis 
glaudžiau savo kūrybinį 
da'rbą susieja su liaudies 
kova dėl socializmo.
Lenkai supranta Tarybinių 
tautų draugystės stiprybę
Jeigu Tarybų • Sąjungos 

tautos nebūtų sutriuškinu- 
nusios fašizmo, lenkų tauta 
būtų buvusi pasmerkta ir 
toliau neregėtoms kančiom 
ir fiziškam išnaikinimui. 
Tai gerai suprato Lenkijos 
liaudis ir darbo inteligenti
ja. Ir šiandien Tarybų- Są
junga demokratinėje Len
kijoje turi labai daug nuo
širdžių draugų. Tarybų Są
jungos autoritetas Lenkijo
je, kaip ir kituose naujosios 
demokratijos kraštuose, 
yra milžiniškas. Čiū nepa
prastai gyvai domimasi ta
rybinių tautų mokslo, lite
ratūros ir meno laimėji
mais. Beveik visos įžymes
nės tarybinių rašytojų kny
gos išeina lenkiškai. Kon
certų ir operų' salėse vis 
galingiau, greta lenkų- kom
pozitorių, skamba tarybinė 
muzika. Dirbtinė siena, sta-

tyla daugiau kaip dvide
šimt metų, skyrusi lenkų ir 
tarybinę kultūrą, griuvo, ir 
tarybinis mokslo bei meno 
genijus daro reikšmingą 
pažangų poveiki lenkų kul
tūrai. '.

Daugelyje susitikimų su 
lenkų inteligentija mes tu
rėjome progų įsitikinti, su 
kokiu susidomėjimu ir sim
patija didžioji lenkų inteli
gentijos dalis žiūri į Tary
bų Sąjungą. Tėvynės karo 
kovų laukuose krauju su
tvirtinta Tarybų Sąjungos 
ir Lenkijos draugystė atne
šė ir neša savo vaisius.
Naujieji santykiai su mūsų 

Lietuva
Lenkijos ir Lietuvos isto

riniai keliai daug kartų su
sikryžiuodavo ir išsiskirda
vo. Fašistinėje Lietuvoje ir 
poniškojoje Lenkijoje buvo 
sąmoningai ugdoma neapy
kanta tarp, mūsų tautų. Lie
tuvių tauta, niekad neatsi
sakiusi kovos dėl savo sosti
nės Vilniaus, nejautė ta
čiau neapykantos Lenkijos 
liaudžiai ir jos kultūrai. 
Lietuvių tauta brangino ir 
vertino Adomo Mickevi
čiaus, Žeromskio, Prūso, 
Konopnickos, Šopeno ir Mo- 
niuškos, Mateikos ir Julia
no Tuvimo kultūrą. Matei
kos “Žalgirio mūšio” repro
dukcija kabo dažnoje lietu
vio valstiečio ir darbininko 
troboje. Tarybų valdžia per 
savo gyvavimo laiką pada
rė daug stebuklų. Vienu to
kiu stebuklų aš laikau galu
tinį lietuvių - lenkų santy
kių sureguliavimą visiems 
laikams. Mes šiandien esa
me vėl geri kaimynai, o bu
vusi mūsų tautų neapykan
ta išgaravo, kaip ryto rū
kas. ■

Susidomėjimas Lenkijoje 
Lietuvos gyvenimu labai di
delis. Daug kartų lenkų ra
šytojams, profesoriams, me
nininkams turėjau pasakoti 
apie‘Lietuvą. Pasirodė, kad 
kai kurie lenkų rašytojai, 
prieš karą lankęsi. Lietuvo
je, gerai pažinojo Salomėją 
Nėrį, Petrą Cvirką, Liudą 
Girą ir kitus mūsų rašyto
jus. Daugelis ypačiai domė
josi lietuvių literatūra ir 
reiškė. noro geresniuosius 
mūsų rašytojų kūrinius iš
leisti lenkiškai. Jie labai 
džiaugėsi taip pąt, sužino
ję, kad Lietuvoje sąryšy su 
besiartinančiomis A. Mic
kevičiaus sukaktuvėmis 
rengiamasi išleisti nauji jo 
poemų “Konrado Valenro
do,” “Gražinos,” “Krimo 
sonetų” ir kitų kūrinių ver
timai.

rtVv«>> v '

Frank Graham (dešinėje), North Carolina Universite
to prezidentas, dabar senatorius, pasveikinamas jj pa- 
skyrusio gubernatoriaus Kerr Scott. Graham, 62 metų, 
tapo paskirtas pabaigti terminą mirusio senatoriaus J.

- Melville Broughton’o.

Seniau ir dabar
A tsi 1 an ky m as p okar i nė j e 

demokratinėje. Lenkijoje 
buvo labai pamokomas. Aš 
buvau matęs prieškarinę 
ponų Lenkiją. Aš mačiau, 
tą propagandos išpūstą per
dėtą pasitikėjimą Lenkijos 
jėgomis, kurį jautei kiek
viename pokalbyje su len
kais ir kuris toks nepagrįs
tas pasirodė greitai kilusio 
karo eigoje. Aš mačiau tą 
neapykantą, kurią poniško
sios Lenkijos oficialieji 
šaukliai skleidė prieš Tary: 
bu Sąjungą ir prieš Lietu
vą. Aš mačiau perdėtą pra
bangą v Varšuvos ir Kroku
vos gatvėse ir greta, prie
miesčiu kvartaluose, baisu v 7 C
liaudies masių skurdą. Len
kijos valstiečiai daug kur 
gyveno be galo sunkų ir 
tamsų gyvenimą, kurio pa
veikslą savo metu talentin
gai nutapė Jalu Kurekas 
romane “Gripas siaučia Na- 
pravoje.” Dabar, praėjus 
žiauriai karo audrai,, man 
buvo džiugu matyti, kad 
Lenkijos gyvenimas plau
kia visai kita vaga. Nebe
mačiau akį rėžiančių pra
bangos ir skurdo kontras
tų. Nebegirdėjau neapy
kantos šauksmų prieš Ta
rybų Sąjungą. Aš mačiau 
Lenkijos liaudį, su pasiau
kojimu ir įtempimu ku
riančią naują gyvenimą be 
kapitalistų ir dvarininkų. 
Aš mačiau iš griuvėsių ky
lančias miestų gatves, at
gaivintas laisvų žmonių 
darbu, ir tai giliai jaudino 
ir džiugino širdį. Lenkijoje 
radau daug nuoširdžių ma
no šalies draugų, kurie bur
žuazinėje Lenkijoje kėlė 
balsą prieš reakciją, sėdėjo 
poniškosios Lenkijos kalė
jimuose, o Tėvynės karo 
metu petys į petį su viso
mis mūsų krašto tautomis 
kovojo dėl savo krašto lais
vės. Aš sutikau čia puikių 
poetų ir rašytojų, mokslo 
žmonių ir menininkų, kurie 
giliai tiki savo tautos atei
timi ir jai dirba, kiek tik 
leidžia jų jėgos ir gabumai, 
kurie nesvyruodami savo 
kovą ir darbą sujungė su 
savosios liaudies .kova dėl 
socializmo. Ir visa tai mane 
giliai įtikino, kad naujosios 
Lenkijos liaudies niekas ne
įstengs išstumti iš to di
džiojo kelio, kuris veda į 
visišką darbo žmonių išlais
vinimą ir į galingą naujo
sios Lenki j oš suklestėjimą.

WASHINGTON. — Pre
kybos Rūmai priešinasi 
valdinei paramai mokyk
loms. - , <

Bedieviškos Mintys apie SLA
Pagaliau S.L.A. sekreto

rius Vinikas paskelbė fi
nansinę atskaitą dar už 
vieną (trečią) • bertainį 
1948 metų. Įdomi toji at
skaita, bet sunku' ją su
prast. Jeigu niekas negali 
suprast, nes numeriai su
statyti be jokių aritmetikos 
ženklų, ir nežinia, ar ten 
yra centai, doleriai, dešim
kės, ar šimtinės ir tt. Ko
dėl p. Vinikas taip daro, tai 
žino tik jis pats vienas.

Viniko raportas štai ką 
parodo: per tris mėnesius 
(July, August, September) 
pomirtinių išmokėta $25,- 
089.00; ligonių pašelpoms— 
$13,962.75; viršininkų al
goms — $9,664.18, ir tiems 
patiems viršininkams už 
keliones ir sugaištis išmo
kėta — $5,200.06! Taigi, 
per tuos tris mėnesius vir
šininkų algoms, už keliones 
ir sugaištis viso išmokėta 
$14,864.24. Dabar įsitėmy- 
kite: nariams ligoniams, 
kurie tikrai sirgo, išmokė
ta tik $13,962.75, o viršinin
kams “ligoniams,” kurie 
serga politiškomis ligomis 
ir zilioja su memorandu
mais Washingtonan ir į ki
tus miestus, ir puikiuose 
viešbučiuose turi “good 
time,”—išmokėta net $14,- 
864.24. Tai mat, kokiems 
“ligoniams” i š mokama 
daugiau pašelpos!

Kalbant apie keliones ir 
sugaištis, štai kas pasiro
do: sekretorius Vinikas da
bar jau ima algos po $400.- 
00 į mėnesį, ir tuo patim 
sykiu, neva už keliones ir 
sugaištis, jis pasiėmė Har 
priedų sekančiai: liepos 
mėn. $510.87; rugpiūčio 
mėn. $278.12! rugsėjo mėn. 
$103.89. Pridėjus jo algą 
po $400.00 į mėnesį, tai po
nui Vinikui tik per tris mė
nesius išmokėta $2,092.88. 
O tuo patim sykiu daug 
darbininkų S.L.A. narių, 
vargdami prie sunkiausių 
darbų, kvėpuodami dulkes 
ir,įvairius gesus, neužsidir
ba nei dviejų tūkstančių 
dolerių į metus. Pasirodo, 
kad apsimoka būti politi- 
kierium ir darbuotis Lietu
vių Tarybai, dėl pabėgėlių, 
Lietuvos “vadavimui,” ir 
tt.

Liepos mėn. • atskaitoje 
pažymėta, kad už kelionę ir 
sugaištį P. Grigaičiui išmo
kėta $390.52; Dr. A. Mont- 
vidui $347.80, o “varg
dieniui” -M. Vaidylaiy tik 
$95.00. Keistas dalykas! 
Jie visi trys gyvena Chica- 
goje, ir jei jie Važiavo tik 
S.L.A. seiman, tai juk vi
siems vienodas tolumas. 
Tai kodėl Vaidyla taip “nu
skriaustas”? Tai, mat, to
dėl, kad Grigaitis yra Lie
tuvių Tarybos sekretorius, 
“didelis ponas valdininkas,” 
tai daugiau jam ir reikia, o 
Montvidas yra daktaras, 
tai jiems ir reikia atmokėt 
šimtais už kelionę ir su
gaištį. Bet gali būti ir dau
giau spėliojimų: gal Vaidy
la nevažiavo Washingtonan 
su memorandumu Lietuvos 
“išvadavimui,” arba, gal jis 
važinėjo su vaikų dviračiu 
(“baisikeliu”) ? O P. P. 
Dargis gal skraidė orlaiviu 
po Pittsburgh’o miestą, nes 
jam už. kelionę ir sugaištį 
rugp. mėn. išmokėta $169.- 
23. Dargis gyvena Pitts- 
burghe, ir tūlų viršininkų 
susirinkimas (suvažiavi
mas) įvyko Pittsburghe, 
kur gatvekariu . pavažiavi
mas kainuoja nedaugiau 
10-ties centų.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—- PenktacL, Bal. 1, 1949

Gera karvutė tasai S.L. 
A., galima ją melžt...

Bet dar ne visos išlaidos. 
S.L.A. turi nuosavybės (na
mus) New Yorke; Brookly- 
ne, Chicagoje ir kitur. Už 
tas nuosavybes per tris mė
nesius išmokėta —•$4,747.- 
76. Atrodo, kad tie namai 
vis yra taisomi (remontuo
jami) kiekvieną mėnesį. 
Bet kas yra taisoma, ir kas 
gauna tuos išmokėjimus — 
S.L.A. nariai nežino. Tik 
E. Mikužiūtė, Cnicagoje, 
yra pažymėta, kad ji yra 
gavus dalį tų išmokėjimų. 
Už ką Mikužiūtė gauna ap
mokėt? Ar ji su piūklu ir 
kirviu taisė tuos namus?

■ Daugiausia išlaidų už S. 
L.A. nuosavybes pridaroma 
New Yorke ir Chicagoje. 
Pav., 307 W. 30th St. New 
York, N. Y. išmokėta $1,- 
163.84; 193-7 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.-$l,350.40; 
3405 So. Lowe Ave., Chica
go, Ill. — $913.92.

Už ką išmokama tokios 
krūvoj dolerių — atskaito
je nepasakyta. Tuo patim 
sykiu už tris mėnesius jei
gu gauta už tuos pačius na
mus New Yorke—$300.00; 
ant Lowe Ave. Chicagoje— 
$548.98; ant Grand St., 
Brooklyne — $861.52. Taip 
rodo Viniko atskaita.

Taigi, kiekvienas namas 
(SLA nuosavybės) neša ne 
pelną, bet didelius nuosto
lius, ir SLA gaspadori’ai- 
viršininkai to “nemato,” 
“nesupranta.” S.L.A. vieti
nių kuopų nariai turėtų pa
siteirauti, kas darosi su S. 
L.A. nuosavybėmis? Kodėl 
yra tiek daug išmokėjimų? 
Kas gauna tuos pinigus?

Apart aukščiau pažymėtų 
išlaidų, yra dar “įvairūs 
išmokėjimai” -už įvairius 
patarnavimus ir darbus, at
lyginimas organizatoriams, 
už konversiją, ir tt., taip, 
kad per tris mėnesius išlai
dų pridaryta — $95,059.00. 
Gi pašelpoms ir pomirti
nėms išmokėta tik $39,- 
051.75. Taigi, 56 tūkstan
čiai dolerių išmokėta įvai
riems kitokiems reikalams 
priskaitant keliones ir su
gaištis. Daug daugiau negu 
pašelpoms ir pomirtinėms!

S.L.A. viršininkai “gerai” 
prižiūri - tvarko S.L.A. rei
kalus, ir atėjus Pildomosios 
Tarybos rinkimams, vėl iš
rinksime Viniką sekreto
rium, Laukaitį pirmininku, 
ir visus kitus tuos pačius 
viršininkus; o į seimą rink
sime tik tokius delegatus, 
kurie gieda iš fašistinių 
gaidų, ir nepaiso kas deda
si S.L.A. reikaluose.

O kai bedarant tokias iš
laidas * vėl bus paskelbta 
nauja konversija, tai vėl 
tylėsime, bile tik mūsų iš
rinktieji gerai darbuojasi 
raganų gaudymo bendrame 
fronte.

Mikas Detroitietis.

Valdžios Komisija Padeda 
Šeru Gembleriafas

WASHINGTON. — Val
dinė Federalio Rezervo Ko
misija palengvino Šerų spe
kuliantų verslą. Iki šiol bu
vo reikalaujama užstatyti 
75 nuošimčius vertės ima
mų gemblerystei šėrų. Da
bar komisija numušė užsta
tus už Isėrus iki 50 nuošim
čių.

•Dėl to ūmai pabrango 
pramonių serai Wall Stry- 
te, New Yorke.

$’M ta b
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Numatyta ir Įvykdyta

(Tąsa)
— Aš niekados nepamiršiu' tamstos, 

niekados nepamiršiu, kiek man gero pa
darei tamsta! — sakė ji jam.

Paskui seras Frensis Kromartis, ties
damas Paspartutui ranką, tarė:

— Lik sveikas!
—Sudiev! — atsakė Paspartutas kiek 

susidrovėjęs, kad generolas taip karštai 
jam spaudė ranką.

Paskui jie išsiskyrė.
Nuo Benareso geležinkelis eina iš da

lies Gango upės slėniu. Oras buvo gra
žus, ir pro vagono langus matyti buvo 
įvairiausių reginių: Bearas, žaliais me
džiais apaugę kalnai, miežių, maišo ir 
kviečių laukai, upės, kur maudėsi žalsvi 
aligatoriai, turtingi sodžiai ir žali miš
kai. Keli drambliai ir kuproti zebrai 
maudėsi šventosios upės vandeny. Mi
nios tikinčiųjų, vyrų, ir moterų, atlikda
mi savo tikybos apeigas, mazgojosi upė
je, nors buvo šaltokas rudens oras. Tai 
buvo didžiausi budizmo priešininkai ir 
karščiausi Bramos tikybos sekėjai. Ta 
tikyba turi tris svarbiausius dievus: Viš
nu, saulės dievą, Šivą, gamtos galybės 
dievą, ir Bramą, kunigų aukščiausią mo
kytoją ir įstatymų davėją. Kokiomis 
akimis tie dievai žiūrėjo dabar į savo 
Indiją, kai Gango vandeniu švilpdami 
puškėjo garlaiviai, baidydami šventuo
sius paukščius, skraidančius pakrantė
mis, vėžlius, kurių knibždėte knibžda iš 
kraštų, ir pačius tikinčiuosius, kurie 
maudosi subridę į vandenį!

Tie reginiai, kaip žaibas, čia rodėsi, 
čia vėl nyko. Jų smulkmenų dažnai ne
galėjai matyti pro balto garo debesius. 
Keleiviai pravažiavo, beveik' nepastebėję, 
pro Šunaro miestą, senobinę Bearų rad
žų tvirtovę, pro Gaipurą su jo dideliais 
rožių vandens fabrikais, pro lordo Kor- 
nuelso kapą, gulintį ant kairiojo Gango 
kranto, pro didelį pramonės ir prekybos 
Pantos miestą, kuriame daugiausia par
duodama opijaus, pro Mogirą, kuris da
bar maža kuo besiskiria nuo didžiųjų 
Anglijos miestų, Mančesterio arba Bir- 
mingemo, turinčio garsiausias geležies 
liejyklas, plieno įrankių ir ginklų dirb
tuves.

— Tikras anglų miestas! — sakė Pa
spartutas žiūrėdamas į mirgantį Mogi
rą. — Kiek čia fabrikų! Dūmai besiver- 
čia tau iš kaminų! Turbūt, dievas Bra
ma pyksta matydamas, kaip rūksta jo 
žydrasis dangus! •

Atėjo naktis. Traukinys smarkiai bė- 
go. Garvežio švilpimas baidė tigrus, lo
kius ir vilkus, kurie staugdami tolinosi 
nuo kelio. Keleiviams nebeteko pamatyti 
nei puikiosios Bengalijos, nei Golkondos, 
nei Guro griuvėsių, nei Muršidabado, 
senosios sostinės, nei Burdva. •

Paspartutas, baisiai- nusiminęs, išėjo 
paskui Fogą, kuris vedėsi Audą padavęs 
jai ranką. Fiksas vis dar tikėjosi. Jam 
rodėsi negalimas daiktas, kad vagis vie
toje sėdėjimo išmestų du tūkstančius 
svarų. Ir jis vėl ėmė sekti Fogą. ,

Fogas pasamdė vedimą, į jį susėdo Au- 
da, Paspartutas ir jis. Fiksas ėmė bėgti 
paskui vežimą, kuris netrukus sustojo 
prie uosto. > •

Per pusę mylios nuo kranto stovėjo 
pašto garlaivis Rangunas. Išmušė vie
nuoliktą. Fogas turėjo dar valandą lai
ko. Fiksas matė, kaip jis išlipo iš vežimo 
su Auda ir Paspartutu, susėdo į laivę ii* 
nuplaukė. ^Policijos agentas siuto iš pik
tumo.

— Važiuoja vagis! — tarė jis. — Ne
pagailėjo dviejų tūkstančių svarų! Gera 
jam mėtyti vogtus pinigus! Palauk, tu iš 
manęs niekur neišbėgsi! Bet jei jis visur 
taip švaistys pinigus, tai, kol pavysiu, 
gali nebedaug likti...

Policijos agentas būtų dar labiau nu
liūdęs, jei jis būtų sužinojęs, kad Fogui 
.kelionė nuo Londono iki Kalkutos, dova
nos mašinistams, dramblio pirkimas, pa
baudos ir kaucija teisrųui atsėjo dau
giau, negu penki tūkstančiai svarų 
(125,000i fr.). Juk juo mažesnę pinigų 
sumą grąžins bankui, juo mažiau jis 
gaus procentų!
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Traukinys sustojo. Paspartutas pir
mutinis iššoko iš vagono, paskui išėjo 
Fogas ir padėjo išlipti Audai. Fogas bu
vo nusprendęs tuojau važiuoti j garlai
vį, kad galėtų gauti geresnę viet^ą Au
dai, kurios jis nenorėjo likti vienos, kol 
ji buvo pavojingam jai krašte.

Tuo metu priėjo prie jo polismenas ir 
paklausė:

— Tamsta esi Fili jas Fogas?
— Aš.
— O tas žmogus tamstos tarnas?
— Taip.
— Tai prašom eiti abudu kartu su 

manim.
Fogas nė kiek nenustebo arba bent 

neparodė jokio nustebimo. Tas polisme
nas buvo įstatymų atstovas, o reikia ži
noti, kad kiekvienam anglui įstatymas 
— šventas daiktas. Paspartutas, pran
cūzų papratimu, ėmė teisintis ir ginčy
tis, bet polismenas palietė jo patį su laz
dele, ir Fogas jam davė ženklą klausyti.

— Ar ta moteriškė gali eiti kartu su 
mumis? — paklausė Fogas.

— Gali, — atsakė polismenas.
, Polismenas privedė Fogą, Audą ir Pa- 
spartutą prie dviem arkliais pakinkyto 
vežimo, ten buvo keturios vietos sėdėti, 
susodino juos visus ir nuvažiavo. Vežė 
iš viso dvidešimt minučių, ir visą kelią 
niekas nė žodžio neprabilo.

Vežimas pirmiausia pravažiavo ^juo
dąjį miestą,” kur gatvės buvo siauros, 
apstatytos sulūžusiomis mažomis trobelė
mis, kuriose lindėjo nuskurę, nuplyšę ir 
purvini žmonės; paskui pravažiavo euro
pietiškąją miesto dalį, kur akys tiktai 
galėjo ’pasigėrėti puikiais mūro namais, 
stovinčiais kokoso medžių paunksnyje, 
ir kur gražiomis alėjomis, nors dar tebe
buvo ankstybas rytas, važinėjo važiuoti 
ir jodinėjo raiti turtingieji anglai.

Vežimas sustojo prieš namus, visai ne
panašius į paprastus gyvenamuosius na
mus. Polismenas liepė išlipti savo belais
viams, — tikrai juos galima buvo pava
dinti tuo vardu, — nuvedė į kambarį su 
geležiniais langais ir tarė:

— Pusę devintos tamstos turėsite sto
ti prieš teisėją Obadiją.

Paskui išėjo* ir uždarė duris.
— Mes suimti! — sušuko Paspartu- 

’tas krisdamas į krėslą.
Auda nusigandusiu balsu tarė Fogui:
— Palikite tamstos mane! Tai dėl ma

nęs tamstas suėmė! Tamstos gausite at
sakyti, kad mane išgelbėjote.

Filijas Fogas’iik tiek teatsakė, kad tai 
negalimas daiktas.

— Kokia gali būti bėda dėl tamstos 
išgelbėjimo! Argi tie netikėliai galėtų 
skųstis, kad nepavyko tamstos sudeginti 
ant laužo? Argi jie gali reikalauti iš an
glų policijos, kad tamstą vėl ątiduotų 
nukankinti? Čia, matyti, koks apsiriki
mas.

Fogas pridėjo, kad jis jos tol neaplei- 
siąs, kol nenuvešiąs į Hong-Kongą.

— Bet garlaivis išplaukia lygiai, dvy
likę ! — pastebėjo Paspartutas.

— Prieš dvylikę būsime garlaivyje,— 
ramiai atsakė džentlmenas.

Nors tie Fogo žodžiai buvo pasakyti 
labai griežtai, bet Paspartutas nenusi
ramino. - '

— Pažiūrėsime dar, kaip bus! — 
murmtęlėjo pats vienas. ""

Pusę devintos atidarę duris. Įėjo po
lismenas ir nuvedė belaisvius į kitą kam
barį. Tai buvo teismo posėdžių salė, jau 
pilną žmonių; tie žmonės buvo europie
čiai ir vietiniai gyventojai.

Fogas, Auda ir Paspartutas susėdo 
ant suolo prieš teismo stalą.

Tuojau atėjo ir teisėjas Obadija šu 
savo raštininku. Teisėjas buvo drūtas, 
apvalus žmogus. Jis nusikabino nuo vi
nies čia pat kabėjusį teisėjo peruką .ir 
užsidėjo sau ant galvos.

— Pirmutinė byla, — tarė jis.
Bet griebdamasis ranka už galvos:
— Gi čia ne mano perukas!
— Tikrai ne tamstos, ponas teisėjau; 

čia mano, — atsakė raštininkas. 1
— Kaip galima gerai teisti su sveti

mu peruku!
(Daugiau bus)

VILNIUS, Lietuva.—O štai 
busimasis Vilniaus pramones 
rajonas. Sostines rekonstruk
cijos plane nubrėžta 20 kilo
metru magistralė, kuri Naują
ją Vilnią jungs su kitu pra
monės rajonu. Ką gi, keliau
sime būsimos magistralės vie
tomis. Mes pasiektume ge
ležinkelio stoti ir išvystume, 
kad priešais ją jau nebėra nei 
griuvėsių, nei jokio laužo; di
džiulė aikštė nuo viso to nu
valyta. Toliau mes patektume 
į Panerių gatvę, paliktume 
užpakalyje gamyklas, pradė
jusias šiemet teikti elektros 
motorus (“Elfą”), statybos 
mechanizmus (mechaninis fa
brikas), rūbup (“Lelija”). 
Miestas baigiasi. Tai tuo tar
pu : ateityje ir čia bus ga
myklos. Pagaliau mes įsirem- 
tume į nuostabaus grožio vie
tą: apačioje sriaunioji Neris, 
šalia kurios prasidėjo paren
giamieji, naujos galingos šilu
minės elektrinės statybos 
darbai, čia taip pat bus mies
tas ,ir tik “Vilkpėdės” vardas 
primins, kad ši vieta kadaise 
buvo-tolimame nuo Vilniaus 
gamtos prieglobstyje.

O dabar — atgal, i miesto 
centrą, šalimis esančias vietas. 
Daug kur—Sierakausko, Mu
ziejaus, Lentpjūvių, Liepos 21. 
Giedrio, čiurlionies, Kauno, 
Tizenhauzeno, Turgaus ir ei
lėje kitų gatvių jūs vietoje 
griuvėsių išvysite naujai iški
lusius 2-4 aukštų mūrinius 
gyvenamuosius namus. Tai 
atstatyta pernai. Vyriausybi
niame potvarkyje 1948 me
tais buvo numatyta atstatyti 
3 tūkstančius kvadratinių me
trų gyvenamojo ploto. k Už
baigę įtempto darbo metus, 

/Vilniečiai raportuoja: atsta
tyta namų, bfendro 6 tūkstan
čių kvadratinių metrų ploto. 
Buvo- numatyta kapitaliniu 
būdu atremontuoti 15 tūks
tančių kvadratinių metrų 'plo
to. Vien tik vietinėms tary
boms priklausančiuose- na
muose atliktieji remonto dar
bai yra . didesnės apimties, 
įteikia pažymėti, .kad kapita
linis rerhonta's buvo atliktas 
ir eilėje ligi šiol negyvenamų 
namų. Dėka to sostinės butų 
fondas padidėjo dar šešiais 
tūkstančiais kvadratinių me
trų. Praėjusiais metais naujai 
išgrįsta 12 tūkstančių kvadra
tinių metrų- gatvių ir apie pu
sę tiek — šaligatvių. Miestą 
papuošė dar 14.7 tūkstančio 
medžių, iš jų 2.7 tūkstančio— 
daugiamečių. Bendras ♦per
nai dažytų namų fasadų plo
tas pasiekė 90 tūkstančių 
kvadratinių metrų. •

Vilniečiai smarkiai pasidar
bavo atstatydami sostinę. Tal
kose jie atidirbo ,3.3 milijono 
valandų, nuvalydami per tą 
laiką nuo griuvėsių 28.8 tūks
tančio kvadratinių metrų plo
tą, atlikdami daug žemės dar
bų (360 tūkstančių kubinių 
metrų), iišveždami nemaža 
laužo (141 tūkstantį kubinių 
metrų). , . .

Vilniečiai pasiekė ir eilę 
kitų laimėjimų, štai dalis jų :

Tupatiškių vandentiekio 
stotis. - Dar prieš kelis metus 
tyrinėtojai čia gręžė pirmą
sias versmes, ieškojo čia van
dens, ir štai dabar 7 kilo
metrų vamzdžių magistrale 
vilniečiai iš čia kasdien gauna 
tūkstančius kubinių metrų 
vandens.

Centrinis telegrafas. Jis
taip pat stojo pernai į rikiuo
tę, apginkluotas moderniška 
tarybine ryšių aparatūra. K

Vilniaus statybos trestas.’ 
Jo įkūrimas buvo . numatytas 
TSRS vyriausybės nutarimo. Į 
sostinės atstatymą įsiliejo 
šimtai naujų darbininkų, su
plaukusių iš visos Tarybų Lie
tuves. Jiems apgyvendinti 
pernąi įrengta daug patogių 
butą, bendro 2.1 tūkstančio 
kvadratinių metrų ploto.

600 vietų mokykla. Ji 
įrengta' Subačiaus gatvėje.

šiais rhoksloz metais naujoji 
mokykla plačiai atidarė savo 
duris vilniečių vaikams.

Sveikatos apsaugos įstaigos. 
Jose taip pat nemaža nuveik
ta. Tuberkuliozės' ligoninėje 
padidintas lovų skaičius, kū
dikių namuose, kurie minimi 
'vyriausybės nutarime,' atlik
tas kapitalinis remontas, ir jų 
dabar nebepažinsi.

Nutarime buvo- kalbama 
apie gatvių transportą, ir mes 
jau netrukus išlydome puoš
nius elektrobusus. Nutarime 
kalbama apie statybinę me
džiagą, mechanizmus, stak
les — jas taip pat gavo sos
tinės atstatytojai. Sunku tie
siog dargi išvardinti visa tai, 
kas pasiekta šiemet, vykdant 
istorinį Vilniaus atstatymo nu
tarimą.

Prasidėjo nauji — 1949 me
tai. Juos vilniečiai sutinka, 
turėdami aiškų tolimesnių 
darbų planą. Statybose vėl 
užvirs darbas, nenutrūkstąs ir 
žiemą. Eilė projektų, gimu
sių architektų bei inžinierių 
dirbtuvėse ir patvirtintų vy
riausybės, šiemet įsikūnys: 
prasidės naujo tilto per Nerį 
statyba, troleibusų ’ linijų tie
simas, bus baigta automatinė 
telefono stotis, kurios pagrin
dinė aparatūra jau sumontuo
ta. Lombardo ir, Petro Cvir
kos gatvių tarpe bus tęsiama 
“Pergalės” kino statyba, o 
šalia Neries, netoli Tarybų 
aikštės, bus baigiami Moksli
ninkų Namai. . .

Taip tampa tikrove stalini
nis Vilniaus atstatymo planas, 
įkūnijantis savyje platų tary
binių žmonių užsimojimą bei 
brolišką kitų tarybinių respu
blikų paramą. Be jos neįma
nomi būtų pasiekimai, su ku
riais vilniečiai pasitinka Nau
juosius Metus.

St. Vaitkūnas.

U. S. A. Prezidentas ir jo 
Diplomatai

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

riale apie Acheson politiką, 
ant galo ve ką pasakė:

“Appeasement of Russia 
is unthinkable but Ache
son’s prideful and sarcas; 
tic scorn toward Stalin is 
idiotic diplomacy.”

Prie to reikia pridėti, 
kad tas pats “Free Press” 
savininkas viename edito- 
riale, kalbėdamas apie pra
stumą trumaniškės diplo
matijos ir apie ginklais rė
mimą Atlanto Pakto, pasa
kė, kad “kaipgi Sovietų Ru
sija gali ką kitą matyti, 
kaip tik kurstytojus.”
"Tą pačią mintį pareiškė 

“Detroit 'Free Press” kas-. 
dieninių editorialų rašėjas, 
kritikuodamas prez. Tru- 
mąno diplomatą už pasaky
mą, jog “mes gailine bom
barduoti Rusiją bile dieną.”

Taigi, jei jūs tikitės iš 
prez. Trumano tų visų pri
žadų sulaukti/— apsigausi
te. *

Jūs pamatysite, kai jis 
pasakys, jog “filibusteriai 
su republikonais sudarė di
džiumą,” arba: “negalėjau 
pergalėt atbukėlių, todėl ir 
neišpildžiau savo prižadų.”

“The United States 
News” ir “World Report” 
paskelbė, kiek piliečiai , mo
ka taksų Trumano admi
nistracijai. Bet mums ne
reikia remtis 'jų raportais 
ir pranešimais. Žinom, kas 
kiek mokam taksų. Kiek tu 
dirbi dėl Trumano, neži
nau. Bet aš dirbu 6 valan
das kas .savaitę Washing- 
tonui, o pustrečios valan
dos dėl “Michigan sales 
tax.” ' '

Spartakas.

NEW YORK. — Iš Afri
kos pargabenti žmogaus pa
laikai miliono metų senu
mo.

Graži ir jauna Mrs. Eilene Diana Latt-Lawrence savo 
skunde prieš vyrą kaltina kongresmanę Edith Nourse 
Rogers, republikonę, priežastimi pakrikdymo jos ve
dybinio gyvenimo. Ji sake,* kad 65 metų amžiaus 
kongresmanė laikėsi jos vyro gyvenimo vadeles savo 
rankose už politines malones ir progas pakilti j aukš
tus valdininkus ir kad dėl to jos, žmonos, gerovę vyras 

skaitė antraeiliu dalyku.

San Francisco, Cal.
Bedarbiai Maršavo 
Prie Miesto Rotušės

Mūsų mieste bedarbė jau 
ant tiek pradėjo varginti žmo
nes, kad vėl prasideda bedar
bių judėjimas, demonstraci
jos. Pirmu kartu į 12 metų 
pasirodė bedarbių paradas. 
Neseniai čia virš 200 bedar
bių, CIO unijos narių, marša
vo prie miesto rotušės rei
kalaudami, kad miestas pri
imtų $1,575,000 pašalpos bu- 
džetą . 7

Minėti du šimtai atstovavo 
50,000 šio miesto bedarbių. 
Apart pašalpų jie-statė ir ki
tus reikalavimus. Reikalavo, 
kad miestas išleistų teisingos 
samdos (FEPC) įstatymą, 
viešųjų darbų programą ir 
skubiai veiktų, kad būtų na
mų; prieinamų darbininkams, 
kurie negali mokėti aukštas 
rendas.

Martuojančių eilėse buvo 
daug negrų. San Francisco 
CIO Tarybos sekretorius Paul 
Schnur sako, kad 40 nuošim-

čių vietos negrų randasi be
darbių eilėse.

Kaip jnatosi, vėl’ prasidės 
badaujančių demonstracijos.

J. M.

So. Boston, Mass.
Amberlando Radijo Programa 
WKOX, 1190 Kilocycles, 
Sekmadienių Rytais, 9 Vai.

Balandžio 3-čią, sekmadie
nį, 9 vai .ryto, „Gintarų Radi- "f 
jo Programoj girdėsite Nor
wood© Vyrų Ansambli po va
dovyste Stasio Pauros dainuo
jant keletą parinktų dainų, 
taipgi turėsime parinktas ži
nias iš visur.

Jei kas apsirgs, mirs, apsi
ves, švęs vedybų ar gimtadie
nio sukaktį, arba kels balių, 
ar rengs vakarienes, bankie- 
tus, koncertus ir piknikus, — 
apie tai bus pranešta per šią 
programą, jei jūs pranešite 
mums sekamu antrašu : s

B. F. KUBILIUS,
P. O. Box 23,
So. Boston 27, Mass.
Tel. South Boston 2458.

Kam Kentėti Pilvo Skausmus?
Royal Stomach Aid Medicine >\ra stebėtina pagalba visokiem pilvo skausmam. 
Puikus pult ngvinimas pilvo ar: iatisi-ms skauduliams, nervingiems pilvams, apetito 
netekimui, vidurių nevirškirfimui, surūgusems pilvams, piemeniui, geminiams skaus
mams; r.cmigci paeinančiai nuo pilvo skausmu; inkstų ir kejienų nesveikumams 

* ir vidurių užkietėjimui. Tikrai aukščiausios rūšies vaistas, parduodamas su 
pinigų sugurinimo užtikrinimu, jei būsite nepatenkinti. Suteikite sau ir savo 
pilvui panaujinta uyvenimą. “Royal Stomach Aid” yra pardavinėjamas tiesiog 
nuo gamintojo. Kaina $6.00 už. butelį. Siųskite Money Orderį, čekį ar pinigus. 
Tai y fa geriausias vastas vso’je šalyje. Jūs būsite tūkstantį sykių dėkingi, 
kaip ir kiti yra, atsilieis? j šį skelbimų. ’ t

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC. 4

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

i EVergreen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

.... ............................................... . ; • *

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

- (Kampas 68tli St.)

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

SHoreroad 8-9330 ‘ 1
Ir Gustas jpms .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., 854 Marcy Ave., Brooklyn, H. Y.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ponktad., Bal. 1, 1949
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PHILADELPHIA, PA Los Angeles, Cal.
Philadelphijos Lietuvių Mo

terų Kliubo mitingas ir minė
jimas Tarptautinės Moterų 
Dienos įvyko kovo 27-tą, 735 
Fairmount Ave.. Nors jis bu
vo rengtas trumpu laiku, bet 
draugių ir draugų atėjo labai 
pagirtinas būrys.

Programoje turėjom vieš
nią kalbėtoją Margaret Krum
bein iš Brooklyn, N. Y., ir vie
tinį Lyros Chorą. Ačiū cho
ristams, visi pribuvo laiku.

Draugė pirmininkė, papra
šiusi publiką susėsti, pakvie
tė Lyros Chorą atidaryti pro
gramą su Amerikos ir Lietu
vos himnais. Publika atsisto
jo. Sugiedojęs himnus, choras 
sudainavo (gal neklystu pasa
kius) 5 dainas. Publika gar
siai plojo, vis dar norėjo dau
giau išgirsti jų gražių dainų, 
jas pagirtinai sutartinai 
nu ©j ant.

Mūsų Lyros Choras 
gražiai paaugęs nariais,
merginomis, taip ir vaikinais, 
už tai ir* sudainuoja pagirti
nai.

Ačiū jums visiems choris
tams už atvykimą į šį mitin-

d ai-

yra 
kaip

gą, palinksminant mus visus. 
Taipgi ačiū choro mokytojai 
Rose ^Behmer-Merkytei.

Po dainų, d. pirmininkė 
perstatė viešnią Margaret 
Krumbein. Ji kalbėjo lietu
viškai. Kalbą vartoja pagir
tinai gerai, nors jos prigimto
ji kalba yra angliška. Ji 
mums daug papasakojo iš Pa
saulinio Demokratinių Moterų 
Kongreso, įvykusio Budapeš
te, Vengrijoje, ir kaip kitų ša
lių moterys veikia ir kovoja 
už taikos palaikymą, prieš ka
rą. Ir aiškino daug kitų svar
bių pasaulinių Įvykių.

Nors publika buvo nuvargu
si (dėl tūlų priežasčių mitin
go, skelbto 2 vai., negalėjom 
pradėti pirm 3), tačiau klau
sėsi prakalbos labai atydžiai 
ir ramiai užsilaikė.

Baigdama kalbėti, draugė 
prisiminė didelį reikalą iš
saugoti civiles teises ir prašė 
paaukoti tam tikslui, kas kiek 
išgali. Draugės 
suprato ši svarbų 
aukavo $75.25.

Aukavo po $5: 
piai, Gustaičiai, 
Ben Stupelis, V. 
Urbienė $2.

Po $1: Geras Draugas, Vi
ltelis, Mrs. švilpienė, Valant, 
P. Pilėnas, P. Baranauskas, J. 
Butvilas, Navardauskas, F. 
VValant, Mukulas, J. Gižaus- 
kas, M. Klimas, A. Smith, 
Pranaitis, Mrs. Stankienė, H. 

•Mattis, A. žalneraitienė, Mrs. 
Zigmantąučienė, W. Patten, 
J. Ambrose, J. Meškauskas, 
Mrs. J. Mątaitienė, E. Mulo- 
kiūtė, Mrs. Mikulionienė, V. 
Urlakienė, M. Rainienė, M. 
Valinsky, II. Tureikienė, R. 
Merkis, U. šapranauskienė, J. 
Šlajus, M. Abraitienė, J. Gru
žauskas, M.
Kovalchuk, V. 
Pauliu kaitienė.

Po 50 c.: 
kienė, Mileris 
Pauliuką i tis, 
S. Morkūnas,
Mrs. čekonaitienė.

Tariu širdingiausi ačiū vi
siems už aukas. Atmokėjus 
visas išlaidas, kaip tai svetai
nės, viešnios kelionės lėšas, 
lieka $55, kurie bus pasiųsti 

gynimo reika-

ir draugai 
reikalą, su-

J. Bekam- 
J. Ruitkus, 

Macis. V.

1.75
75 c.

. t. 00
1.25

.... 3.50
3.25

didis štukorius ....................
Kapitonas. įdomūs skaitymai, 

knyga, |0U pusi. . .....
Gaspadinė, su 150 naudingų

Piemenukas. graži apysaka 
gražios apysakos ___ __ ____

Svieto Pabaigą 
Valst. Piliečiu .......

Rinkinys, knyga 
laidotuvės

paveikslų 
nes nuo mirties 
paveikslų ......................
reikalinga ir kokiiis 

Su paveikslais 
Su paveikslais

sūrių padarymas 
nauja su paveikslais 

aprašo 
augmenų

SANDĖLIS KNYGŲ
Aukso Altoriukns, maldų knyga, 

Celuloido apdarais. Tilžės spaudimo
Vainikėlis—jaunuomenės knyga ...
Didysis Ramybės Šaltinis. Knyga 

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

Visų metų gyv. Šventųjų, apdaryta 
Biblija, višas Šv. raštas; apdaryta 
Evangelijų knyga (per melus), apd.
Franci jos Lourrics, kn.'ga apie 500 pusi 

su paveikslais, tvirtai apdaryta
I.alio didysis žodvnas, apdarytas .... 
l.ietuv iškai-Angelskas žodynas ............
Lengvas būdas išmokt angliškai ............
Naujausia didelė sapnų knyga 
Laimė ir Planatų nuspėjimą i ................
SMabrinis Grabelis, graži apysaka 
Sav izrolas. 
Velnias ir

3 tomai
Lietuviška 

receptu
Gudrus 
Raginis,
Pranašavimai apie 
Kaip Tapti Jungi. 
Gražiausių Dainų 
Gyvenimas, iniri-nas

girtuoklio. 15
Nebijok niiili.

nepabėgsi, 20
Pekla, kain ji

žmones ten kankina.
Praloto Olšausko darbai. 
Karvės nauda 
Istorija, sena 
Sveikata—ligoniams, aprašo apio 350 

skirtingų vaisiiškų
Apie l.rliką. didelį raz.baininką ........
Žemaitė.* vaizdeliai ir apie Čigonus 
Duktė akmeuoriaus; graži apysaka .....
Karalaitis ir Žmogus—atsitikimas 
Stebuklas—Kūčių Nakčia; dzūko pasaka 
Du broliai ii majoro duktė ................
Raganiška lazdelė, juokingi skaitymai 
Paslaptys Talmudo Žydų; du mokiniai 
Apie Koocrių Velnių ir gražią Irlandą 
Amžino Žydo kelionė per svietą ............
Onutės laimė »r balta vergija ............

3.75
15.00

1.75
35č.

50c

1.50

1.25
30c.
35c.
1.25

30c

60c.

25 c.

25c

25c.
35c.
25c.
25c.
35c.

25c.
25c.
25c.
35c.
25c.
10c.

žoles Arbatos Formoje
Nuo nervų, išgąsčio, bemigės, galvoje 

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

atkonėti, varo laukan dulkes .......
Vyriškumo pataisymui; ši arbata gera 

vyrams ir motei ims ......................
Su v alnijimui kietų vidurių ..................
Nuo cukrinės ligos (diabetes) 
Plaukų tonikas, valo pleiskanas, 

nušašėjiinas, stabdo niežulį ir 
apsaugoja nuo pražilimo . .....

Nebūk sutukęs, eik kūdyn ................ .
Nuo visokių rheumatiškų sausgėlų .....
Nuo užsiaeiiėjusio kataro, bronkaitis, 

hey fever arba Rose Catarrh ...
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo ----
Nuo geltligės ir tulžies ligų ..........
Nuo odo« išbėrimų, pučkų ir tt..........
Sunkių mėnesinių leguliav imas .......
Nuo širdies ir vandeninės ligos ..........
Palangos Trajanka, šaknis arielkai 
Nuo kosulio, Kok!|ušo. peršalimo .........
Nuo surūgusio pilvo (heart burn) .....
Nuo aukšto kraujo spaudimo ..............
Kraujo valytojas; ši arbata valo kraują 

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

Gražiausių Ramunėlių—svaras ...............
Liepos Žiedų—svaras ................................
Trukžolių šaknų — svaras ...................
Pelūno Metelių — svaras .....................
Apvynių — svaras ....................................
Valerijonų šaknų—svaras .......................

M. ŽUKAITIS
334 Dean Street, North/ 

Spencerport, N. Y.

85c.

60c.

1.25
60c.
85 c.

.. 60c.
85c.
60c.

. 1.25 
. 60c. 

75c. 
. 75c.

75c. 
60c. 
75c. 

.. 60c. 
. 85c.

. 1.00

60c. 
1.75 
2.25 
2.50
75c. 
1.75 
2.50

Vėl Pradėjo Šaudytis
Mūsų mieste prieš 

dažnai įvykdavo susišaudy
mai, daugiausia rytinėj mies
to dalyje, kur gyvena dau
giausiai neturtingi darbinin
kai. Susidarydavo vienos gat
vės gonge ir užpuldavo kitos 
gatvės arba kitui vardu gengę. 
Na, ir pradėdavo šaudytis. 
Pasekmės iš to, keletas nuei
davo į ligonbutį, didžiuma i 
kalėjimą.

Per pereitus 8-9 metus, ka
da darbai eidavo gerai ir vi
si turėjo užsiėmimą, tas neį
vyko, buvom jau ir pamiršę. 
Dabar, kada darbai sumažė
jo, tai ir vėl tas prasidėjo. 
Per pereitą porą savaičių jau 
du tokie apsišaudymai įvyko. 
Pasekmės—du ligonbutyje, 18 
kalėjime.

Kada matai nuotraukas 
laikraščiuose, tai beveik visi 
jauni vaikėzai. x

žinant, kad tie žmonės yra 
pavergti Romos katalikų tikė
jimo ir didelė didžiumą ma
žai apsišvietę, nėra ko stebė
tis, bet rodos, kad miesto vy
riausybė galėtų tą sustabdyti 
Įvedus griežtesnius patvarky
mus. žinoma, pirmiausiai rei
kia aprūpinti tokius jaunuo
lius darbais ir tinkamu užsi
ėmimu, sportu, ir tt.

Kada skirtingų gengių vai
kėzai pradeda šaudytis, tai ta
da gręsia pavojus ir visiems 
apylinkės gyventojams, nes 
jie vartoja pavojingus gin
klus, su kuriais gali bile kada 
ir bile ką užmušti arba pa
vojingai sužeisti.

karą

kurie augina kiaules dėl be
kono ir gauna į metus virš 
$250,000. . i '

Mat, tokių apylinkių išma
tų dėžėse dažnai galima ras
ti čielą kepalą duonos 1 visai 
nepraplešta popiera arba ge
ras gabalas mėsos. Mat, tiems 
žmonėms nerūpi, kiek* tas vis
kas 
kas 
kad 
kad

Dabar miestas-pasijuto; kad 
kas nors tokias išmatas suren
ka ir nuveža kur nors ir par
duoda ir miestui daro daug 
nuostolių.

Ir kokių pravojų neįvyksta 
šioje pinigų gadynėje!

R-ka.

atsieina, kada darbinin- 
žmogus turi gerai suktis, 
sudūnis galą Su galu, 
nelikti alkanu.

Hartford, Conn
Pranešimas ir Užkvietimas
LLD Moterų Klubas rengia 

šokius sti gera muzika.
įvyks sekmadienį, balandžio 

(April) 3, nuo 3-čios valandos 
po pietų, 155 Hungerford St., 
Hartford, Conn.

Moterų Klubas savo paren
gimuose visuomet turi įvairių 
ir skanių valgių, o šį kartą 
net ir skaniais grybais bus 
vaišinama.

Parengimas dėl gero tikslo, 
pelnas bus skiriamas Liaudies 
Partijai — People’s Party.

Tai nėra pasigyrimas, kad 
moterų klubas duosniausias iš 
vietos organizacijų dėl a p-, 
švietos ir liaudies reikalų. Jis 
daugiausia aukavo dėl rinki
minės kampanijos rudenį, dėl 
Laisvės popierio 'fondo. Tai 
verta ir remti šis moterų klu
bas.

Tad užkviečia visas ir’'vi
sus dalyvauti.

Cliffside, N. J. Amerikos Katalikai. Veikią 
Kaip Karo Įrankis KRISLAI

Vogonienė, B.
Paliepienė, A.

M. Ramanaus- 
Ivanauskas, A. 

A. G ari i aus k as,
U, Žilinskienė,

programai, visi 
pakviesti ateiti 
mūsų darbščios 

buvo paruošusios 
Drg. T. šau-

civilių teisių 
lams.

Užsibaigus 
svečiai buvo 
žemyn, kur 
kliubietės
Įvairaus maisto, 
linskienė iškepė skanaus lietu
viško pyrago. Verta pagyri
mo už jos pasidarbavimą. Už- 
sikandę ir draugiškai pasi
kalbėję, svečiai skirstėsi na
mo geroje nuotaikoje.

Rengėjos dėkoja Lyros Cho
rui ir jo mokytojai už dainas, 
draugei Margaret Krumbein 
už gražią kalbą, ir visiems ki
tiems, kurie prisidėjote su bi
le darbu. Visi priimkite ačiū 
nuo rengėjų. Kliubietė. .

Juodas Turgus
Mes dažnai girdime, kad to

kios ar kitokios prekės yra 
parduodamos ant juodojo tur
gaus, bet man dar nei sykį 
neteka matyti spaudoje, kad 
“garbage can” išmatos būtų 
parduodamos ant juodojo tur
gaus.

Rodos keistai skamba. Kam 
gi bereikėtų kam nors tokių 
dalykų, kurie jau išmesti į 
“garbage can” ir padėti ant 
gatvės, kad miesto trokai iš
vežtų ir sunaikintų, kad ap
saugojus gyventojus nuo ne
skanaus kvapo ir nuo užsikrė
timų kokiom ligom.

Bet dabar miestas per spau
dą ir radiją pradėjo bėdavo- 
ti, kad kas nors suvagia tas 
išmatas (garbage) h- parduo
da ant juodojo turgaus.

Gyventojams šio miesto nei 
i galvą neatėjo mintis, kada 
išneša ir pastato vieclrą su vi
sokiom virtuvės išmatom, kad 
tai bus parduota. Dabar tik 
sužinojom, kad miestas su
rinkęs išmatas tam tikrose 
apylinkėse, žinoftia, kur gy
vena pasiturinti ir turtinga 
klasė žmonių, parduoda tiems,

PRANEŠIMAI
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, 
Prašome 
laiką 
mūsų 
jos.

155 Hungerford St 
visus dalyvauti, linksmai 

praelisti ir sykiti paremsite 
svarbų parengimą. — Rengė 

(75-76)

MONTELLO, MASS.
Pagalbos vakariene 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 skaitlinghi dalyvauti. 
Kom. (75-76)

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

2 d., 7 v. v., 318 Broadway. Rengia 
LLD moterys, pą^amai Ambcrlando 
Radio programos, kurį galima girdė
ti kas sekmadichį, 9 vai. ryto 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 vakariehę, 

programai. Įvyks balandžio 3
29 Eridicbtt St., 5 v. v. Programą 
pildys visas choras; solo —H. Ki- 
žiūtė, J. 'Skbaliaųškaš. Taipgi bus 
vyrų choras ir merginų choras, va
dovybėje J. Karšokienės. Visus kvie
čia Aido Choras. — komisija.

, (75-76)

SU 
d.,

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964
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Egzaminuojam Akis, 

Rašome Receptus
Darome ir Pritaikome Akinius ■

Valikonis. 
neišaiškin- 
teirautasi. 

koks gyveni-

ĮVAIRIOS VIETOS ŽINIOS
Kovo 14 dienos ryte rastas 

tuščiame žemės plote negyvas 
lietuvis Povilas 
Priežastis mirties 
ta. Nedaug nei 
Kaip sakoma:
mas, tokia ir užbaiga.”

Paul Valikonis, iš Lietuvos 
kaunietis, mirė sulaukęs 54 
metus amžiaus. Atvykęs iš 
Lietuvos buvo doras jaunuo
lis, bet per kelioliką metų al
koholis apgalėjo vargšo pro
tą ir jame rūgo iki nelaimin
gos mirties.

Buvo nevedęs ir kone nuo
latos turėjo darbą. Gavęs už 
darbą užmokestį, jį praleis
davo ir net pastovaus gyveni
mui kambario neturėjo. Mie
godavo skiepuose arba tuš
čiuose lotuose. Net šiurpu 
mislyti apie tokius silpnapro
čius patekusius į alkoholizmo 
įprotį.

Iš giminių čia gyvena Juo
zas įr Jurgis Valikoniai ir M. 
Rankelienė.

Maskva. — Sovietų dar
bo unijų laikraštis Trud 
smerkia Amerikos kataliku 
bažnyčios vadus, kaip veik
liausius karinio imperializ
mo įnagius. Trud sako, a- 
merikinių katalikų pasiun
tiniai padeda Jungtinių 
Valstijų valdžiai ir užsienio 
kraštuose stiprinti reakci
jos jėgas karui prieš Sovie
tus.

Trud tvirtina, kad popie
žiaus agentai įvairiose ša
lyse veikia, kaip kariniai 
Amerikos žvalgai.

« (Tąsa nuo 1-mo pusL)

Kodėl katastrofiška padė
tis? Juk Lietuva iš Austrijos 
nėra per toliausia, 
durys plačiai 
Kiekvienas švarus 
gali sugrįžti savo 
įsikurti. ♦

“Katastrofiška padėtis” bus 
tų viešpačiukų, apie kuriuos 
kalba Jurgaitis.

Lietuvos 
atidarytos, 

pabėgėlis 
tėvynėn ir

Ged. Galvanauskas tam pa
čiam Darbininke rašo ų “Krem
lius įkuria bolševikinį sąjūdį, 
kurio vyriausias šūkis: ‘Tikė
jimas—-opiumas’.”

Apskaitliuojama, kad New 
Jersey valstijoj yra 150,400 
bedarbių, gaunančių pašalpą 
iš valdžios (unemployment in
surance fondo). Hudson ir 
Essex pavietuose per du> mė-' 
nesiūs bedarbių padaugėjo 
18,700.

Komerciniai laikraščiai ra
šo, kad būk bedarbė yra tik 
laikina, bet nepasako, 
ilgas tas laikas bus.

PRANEŠIMAS
NEW HAVEN, CONN.

Sekmadienį, balandžio 3 d., įvyks 
svarbios prakalbos. Rengia LLD 32 
kp., Liet. Salėje, 243 Front St., 2 
vai. dieną. Įžanga veltui. Kalbės 
dr. J. J. Kaškiaučius, sveikatos 
klausime: slogos, katarai, šalčiai ir 
jų susipainiojimai. Kviečiame vieti- 

iš apylinkės dalyvauti, iš- 
gerbiamą kalbėtoją iš New- 

J. (76-77)

žmogelis kliedą nesąmonę. 
Niekur bolševikinis sąjūdis 
tokio dalyko nėra padaręs sa
vo vyriausiu šūkiu. Tas tik 
parodo, kad Galvanauskas 
nieko nenusimano apie tą są
jūdį. Gerai padarytų, kad 
pasimokytų. Ignorantū, ne
mokša būti nedaro jokios gar
bės.

kaip

prieš ko- 
Johno 
prita-

komu-

Mūs kaimyniniam miestelyj 
Fairview karo legionierių poe
tas nuntarė 1 d. gegužės tu
rėti demonstraciją
munistus. Visi švento 
bažnyčios skyriai tam 
re.

Pirmoji gegužės nėra 
nistų ar kitokių sektų bei par
tijų šventė. Ji yra tarptauti
ne darbininkų solidarumo 
šventė ir joki juodieji vabalai 
jos minėjimo nepasisavins bei 
nesulaikys. Darbo žmonės, 
unijų nariai, minės Pirmosios 
Gegužės šventę, o ne duob
kasio SpellnUno streiklau
žiai! Jie ją gali tik pamėg
džioti.

nius ir 
klausyti 
ark, N.

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. susirinkimas įvyks 

landžio 13 3., 8 v. v., 735 Fairmount 
Avė. Visi nariai prašomi užsimo- 
keti duokles, taipgi atėję, išgirsite 
kuopos veikimo raportus. Svarbu 
yra gauti naujų narių, nes dabar 
eina vajus, kiekvieno nario bus pa
girtinas darbas už gavimą naujo na
rio; yra paskirtos dovanos už dau
giausia gavusių narių. — P. Walan- 
tienė, prot. sekr. (76-77)

ba-

New Yorko pažangieji dar
bininkai ruošiasi prie didelės 
gegužinės demon s t racijos. 
Pereitą šeštadienį buvo su
šaukta labai sėkminga konfe
rencija prisiruošimui prie ge
gužinės šventės. Kotiferenci- 
joje dalyvavo daug darbo 
unijų. ,

New Yorko gatvėmis eise
na įvyks šeštadienį, balan
džio 30 dieną. *
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RES. TEL.
HY. 7-3681

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-3?8 Bi’oadway 
Brooklyn; N; Y. 

Tel. s£ 2-8342
■ aa^AaTa aSa Ma ***

MATTHEW A.
BUYUS

l . .

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-6172

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks balandžio 3 d., 2 vai. dieną. 
Liaudies Nariiė, 735 Fairmount Ave. 
Visi delegatai ii’ organižacijų nariai 
nepamirškite dalyvauti, nes turime 
daug, reikalų apsvarstyti, pereitas 
susirlnkimaš veik neįvyko, iš prie
žasties mano negalėjimo dalyvauti. 
Taip pat ir šu 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 Pieni^ Grounds, 
Gloucester Fits.,' N. J. Reikia prisi
rengti. — P. Puodis, sekr. (75-76)

PHtLADElPhlA, PA.
ALDLD 10 kp. svarbūs susirinki1- 

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

Prie Anderson Ave., Fair
view, yra nemaža moteriškų 
drabužių siuvimo dirbtuvė. 
Viena dirbtuvės darbininkė 
pasiskundė darbdaviui, kad 
ji negavo pilno užmokesčio 
už darbą. Darbdavys pasiėmė 
lakštą popieriaus ir paišelį ir 
“išfigeriavo,” kad jokio trū
kumo už jos darbą nėra. Dar
bininkė, išėjus iš darbdavio 
kanceliarijos ir eidama dirbti 
prie mašinos, užtraukė dai
nušką :

“My boss went to Mass, 
He never missed a Sunday. 
My boss wont to Hell,
For what he did on Mon

day.”'
Darbdavys suklykė nesavu 

balsu, kad tai darbininkei nė
ra šioj dirbtuvėj daugiau dar
bo. Kiti darbininkai sustab
do ?mašinas pasiteirauti, ka
me dalykas. Darbdavys įsi
karščiavęs šaukė, kad jis sa
vo dirbtuvėj neleis kokioms 
supu vėlėms jį įžeisti. Tuom 
sykiui darbininkai paliko ma
šinas ir ratu 'apsupo darbda
vį, reikalaudami pasakyti, ku
rį ar kul iuos 'jis vadina “su
puvėliais.” “Nabagas” darb
davys pasijuto tvirtose replė
se ir mandagiai atsiprašė tos 
darbininkės. Tai ve darbi
ninkų solidarumo spėka. '

LAISVES
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 

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

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

Taipgi padarome vįsokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Nesivėlinkitc 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 Laisves spaustuvę.

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:

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

HARRIS0N-KEARNY, N. J.
- LLD 136 kp. rengia paskutinį žie
mos sezono' vakarėlį, balandžio 2 d.; 
15-17 Ann Št., Hdrrisone, 7:30 v. v; 
Apart skdnių valgių ir gėrų įsigė
rimų gulėsite pasišokti prie geros 
Lambardo orkestros. Įžanga veltui'. 
Visus kviečia komisija. P. S.—Beje, 
ant rytpjaus, toje pačioje salėje 
įvyks susirinkimas, visi būklHlc.

(75-76) .

Kiek laiko atgal Juozas 
Steponavičius / dirbinėdamas 
prie savo namo paslydo ir 
įlaužė kojos kaulą, iki šio] 
gydėsi Englewood ligoninėj, 
bet jau' dabar sugrįžo namo 
ir jaučiasi neblogai. Juozas 
džiaugiasi, kad pavasaHui 
brėkštant nereikės tūnoti ny- 
kiąfiie ligoninės kambaryje. 
Linkime tuoj pasveikti.

Kazys Darbininkas.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238
.V, JL J. aBa >8aaRaa8a aB. J. atL JI aTa JU Jta at» į ■
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F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteiklatti nemokatnal 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

M
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Aido Choras, kaip papras
tai, susirinks praktikoms 
penktadienio vakaro 8 valan
dą, Liberty Auditorijoje. Vi
si nariai raginami būti visose 
pamokose, nes mes dabar pa
siruoštame pastatymui opere
tės “Čigonai.” Vaidinsime ge
gužės 8-tą.

« Choro Pirmininkė.

Padėka Ridgewoodo 
Kriaučiams

Tariu ačiū, broliams kriau
čiams už surengimą man pa
garbos puotos, kuri įvyko ko
vo 26 d., šapolo-Vaiginio sve
tainėje.

Pirmiausia tariu ačiū broliui
J. Bernotai už tvarkingą pro
gramėlės vedimą ir gerus lin
kėjimus, taipgi komisijos na
riams J. Steponaičiui, F. Rei
nhardt, J. Stakvilevičiui, C.
čerkai,* A. Bepirščiui, F. Va- 
raškai, C. Nečiunskui už 
triūsą, kurį jiems reikėjo pa
nešti. Gaspadinėms M. Kai
raitienei ir M. Zeakus už pri- 
rengimą skanią valgią, kur 
prisiėjo sunkiai dirbti. Vei- 
terkoms Reinhardtienei, Ber
notienei, Krunglienei.

Ir visiems Ąsočiams už da- I 
lyvavimą. išreikštas fnintis ir 
pagerbimą, taipgi už dova
nas, kurias man įteikė vakaro 
vedėjas J. Bernotas nuo visų 
dalyviu.

Dar sykį tariu ačiū visiems, 
kurie prisidėjo prie šios puo
tos man surengimo ir daly
vavo. J. Kairys, i

_____________ !

Buckneris Nuteistas Į 
Metus Kalėti

Bill Buckner, talkininkavęs 
ponams apskusti ponus po 
priedanga veiklos labdarybei, 
nuteistas me'tus kalėti. Jis 
buvo vedėju reikalu pernai 
vasarą gemblerystėmis apsi
skelbusio ponų baliaus, įvyku
sio ponios Vivienne Woolley- 
Hart puošniame bute, t>rie 
New York o Park Avenue.

Jo bendras Stephen S. Tolk 
taipgi nuteistas vieneriems 
metams, o jų spaudos agentas 
Charles Farmer — 6 mėne
siams.

Jįe, žinoma, teisinosi, jog 
jie neturėję tikslo ką nors ap
sukti. Neturėję, neieškoję net 
sau asmeniškos naudos. Ta
čiau patirta, kad, pavyzdžiui, 
agento Šeras už tą vakarą bu
vęs $2,500, bet kad iškilus 
lermui “jis už to vakaro dar
bą’’ begavęs tik 8 šimtelius 
dolerių, kaip sakė savo kalti
nime Farmeriui prokuroro pa
dėjėjas O’Connor.

Jie buvo kaltinami ir prisi
pažinę kaltais suokalbyje 
gcmbleriauti, palaikyme gem- 
blerystei vietos, ir už ragini
mą asmenų lankyti gemble- 
rystės vietą.

Leopold Harburger, invest- 
mentų brokeris, 43 metų, nu
sižudęs iššokdamas iš May
flower Hotel 14-to aukšto, 
kur jis gyveno. Jis buvęs pra
kišęs rinkoje apie pusę mili- 
ono dolerių.

SUSTABDYTFRANKO

Dr. E. K. Barsky, Pirm.

OSC'ĄR I. F.
LANGE STONE

J. ALVAREZ HENRY A.
del VAYO WALLACE

, BALANDŽIO 4 
Manhattan Center

Įžanga $1.00 (Įskait. taksus)
JOINT ANTI-FASCIST 

REFUGEE COMMITTEE
192 Lexington Ave. - LEx 2-3131

Svarbi Prelekcija Su 
Muzika

Jau netoli svarbi B. šali
na i t ės-S u k as k i e n ės p re 1 o k c i j a. 
Ji įvyks šį sekmadienį, balan
džio 3 d., lygiai 4 vai. po pie
tą, Liberty Auditorium salė- 
l> arba Lietuviu Kultūriniame 
Centre.

Ai* žinote, kada, kaip, iš 
kur atsirado tos taip vadina

Taksiku Vairuotojai 
Nutarė Streikuoti

Susirinkę dviejuose atski
ruose unijistų mitinguose. 
Manhattan Center, New Yor
ke, unijistai taksiku vairuo
tojai nutarė streikuoti. Pra
dės streiką šio penktadienio 
rytą, balandžio 1-mą, jeigu 
pirm to bosai nebus išpildę jų 
reikalavimą.

Trys Jaunuoliai Buvo 
Areštuoti už 
Kiaušinius Bevinui

Po masinio pikieto prieš 
Bevin’ą, įvykusio kovo 30-tos 
rytą prie Cunard White Star 
Line prieplaukos, New Yor
ke, įvyko antra, mažesnė de
monstracijų k ė. Toje antro
joje dalyyavo apie 50 jaunuo
lių, nariu Izraelio dešinspar- 
niams Irgun simpatizuojančios 
organizacijos. Keli iš šios 
grupės apmėtė Bcviną kiau
šiniais ir tomatėmis.

Policija areštavo tris šios 
grupės dalyvius: Lester lier
ing, Robert Newman, Harry 
Hirsch, 20/ 19 ir 17 metą. 
Ją byla tapo atidėta į balan
džio 6-tą, teisėjui Rothenberg 
pasisakius negalinčiu juos 
teisti dėl to, kad jis gal ne
galėsiąs būti bešališku, nes 
pats nepritariąs Bevino politi
kai.

Pirmiau Įvykusiame masi
niame pikiete, • sušauktame 
pažangiųjų žydų organizaci
ją, dalyvavo virš tūkstantis 
pikietuotojų, š a u k d a mti : 
“Siųskite tą bunduli atgal 
Anglijon.” Bevinas, Anglijos 
užrubežiniu reikalu ministras, 
užsipelnė pažangiąją pasmer
kimo savo antisemitizmu.

Darbo pertraukoje pietums 
drabužių distrikte įvyko kita 
demonstracija prieš Bevino 
atvykimą į Jungtines Valsti
jas, dalyvavo virš tūkstantis 
darbininku. Demonstratyvia
me mitinge kalbėjo darbietis 
Miesto Tarybos narys Eugene 
Connolly, t

BEIRUT, Lebanas.—Ka
riniai Syrijos arabai de
monstruoja prieš paliaubų 
derybas su Izraeliu.

Dick Powell buvo dainininku pirmtapimo filmų detektyvu. 
Tačiau — dainininkas ar seklys, jis visuomet dėvėjo bis- 

kelį kripteltą savo ADAM HAT.

mos liaudies dainos? Kur jos 
buvo dainuojamos, kas jas su
rinko ir išleido? šie ir kiti 
klausima'] ne tik bus atsakyti, 
bet ir parodyti, muzika ir bal
su bus iliustruoti. Ateikite ir 
kitiems* pasakykite apie šią 
svarbią prelekcija.

Rengėjai.

Reikalauja algos priedu, 
trumpesnės darbo savaitės, 
bonų už šventadienius, užda
ros šapos sąlygą ir kitu pa
gerinimą ,

Išeitu streikan apie 32,000 
taksiku vairuotoją ir taisyto- 
jV •

Pabėgęs Bankierius 
Esąs Pasukęs . 
Į Šiltus Kraštus

Dingęs su maišu dolerių 
National City Bank viršininko 
padėjėjas New Yorke, Rich
ard II. Crowe, tikimasi, esąs 
Floridoje, nes iš ten jo žmona 
gąvusi laišką, išsiųstą piima- 
dienį.

. Pirm to, pirmadienį, ji bu
vusi gavusi laišką, išsiųstą iš 
New Yorko ,kuriame jis jai 
atsiuntęs $800 pinigais, vai
kams. Laiške jai sakęs, kad 
pinigus gavęs “iškeitimu karo 
boną.“ Iš to laiško ji buvusi 
jau Įtarusi, kad jis nebema- 
ho grįžti namo.

Keturi artimi jo draugai 
taipgi gavę pašto money or
derius. atlyginimui skolų.

Crowe, dirbęs banko sky
riuje 195 Broadway, gauda
vęs $6,500 metams ir apygra
žiai pagyvenęs . Gal būt per 
gražiai, ne pagal savo ištek
lių, jeigu turėjo skolų. Tad 
pasistvėręs $193,660 pinigais. 
Visus kitus — nuo $690 iki 
883,660—bonais, kurie, apart 
vieno $100,000 vertės bono, 
esą galimi bile kur parduoti- 
iškeisti.

Crowe dar palikęs banke 
neliestus $100,0p0 pinigais, 
rnenama, dėl to, kad buvo $1 
monetomis, perdaug nešiotis.

Po visą šalį, 28,000 bankų, 
išsiuntinėti pranešimai sutai
kinėti ir areštuodinti asmenis, 
kurie ateitą iškeisti Įtartinus 
bonus.

M a nh atta n ’ o p re z i d e nt as, 
Tammanės lyderis Hugo Ro
gers, pareiškė vėl kandidatuo
siąs toms- pareigoms, '.nežiū
rint, ar majoras O’Dwyer 
rems jo kandidatūrą,. ar ne
rems

Nauji Valdininkai
Brooklyn ietis Albert M. Lea

vitt ,mokytojas, tapo majoro 
O’Dwyer paskirtas turgavie
čių deputu komisionieriumi. 
Jam mokės $8,500 algos me
tams.

Sean P. Keating, buvęs ko
mercijos departmente inspek
toriumi, paskirtas leidimu 
deputu komisionieriumi su 
$7,500 algos metams.

Pakėlus Fėrus, Tūli 
Užmirš Lauko Vaizdą

Pakėlus mieste važiuotos 
fėrus, vis mažiau ir mažiau 
biednuomenės begalės išvežti 
savo šeimas nors i miesto par
kus pamatyti, kaip atrodo pa
vasario ir vasaros žalumynai.

Tūkstančiams šeimą ir kal
bos nebeliks pasiekti užmies
čius,, kuomet Long Island 
gelžkelių firmai, taipgi Penn
sylvania gelžkelią firmai leido 
pakelti kainas torų tarp New 
Yorko miesto ir apylinkių už
miesčiuose. O turintiems va
žinėti iš priemiesčių ar iš 
miesto į priemiesčius darban 
ne vienam pasidarys perdaug 
iškaštinga dirbti.

Šį Rytą Atsargiai 
Su Taksikais!

Taksiku vairuotojai darbi
ninkai ir jų bosai abieji visu 
į k aršč i u te be p asiru ošd in ė j o 
streikui.

Balandžio 1-mos ryto 4-tą 
valandą buvo numatyta pra
dėti streiką. Darbininkai ža
dėjo palaikyti pikietą ir sar
gybą per ištisą parą, visas 24 
valandas. Bosai ruošėsi lau
žyti streiką, operuoti su 
streiklaužiais. Tad menama, 
kad mažai rasis tokių, kurie 
norės rizikuoti tapti “April 
Tool“ sėdimu į ' užstreikuotą 
taksiką, kurį operuoja streik
laužys.

Dar du jauni vyrukai areš
tuoti sąryšyje su nušovimu 
policisto Oetheinjer. Pas vie
ną' iš jų, Petęr Perra, 35-15 
94th St., Jackson Heights, ra
dę ginklų. Pas antrąjį, Mi
chael Vasti, Coronoje, radę 
vieną šautuvą, sakoma, pri
klausiusį San Antonijui, kuris 
kaltinamas policisto nušovime.

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 per 19 
metų. Dėl daugiau informacijų, pra
šome kreiptis pas:

Mrs. Adelle Stokes, 512 Marion 
Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas 
GLenmoi’e 5-6191. Galite kreiptis 
bile laiku. (69-82)

GERI PIETŪS!
- Kada norite gerų pietų,

\ kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn,'N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos
- mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas. , ;

.......................................................................................................................................................................................

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
ii—2 dienom, Valandos, j vakaraig ,

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas Evergreen 4-0203
.XllllllllllllllllllllOIHIMIIIIIIIIIIIII lHrtHIIIIIIIH'KIHIIIIIKIIIIIUItllHIIIKIIHI Him 
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Bankierius Dingo su 
Virš Puse Miliono 
Dolerių

Richard H. Crowe, banko 
viršininko padėjėjas, gale pra
ėjusios savaitės prasišalino 
iš savo pareigą National City 
Bank skyriaus, 195 Broad
way, New Yorke. Išeidamas 
išsinešęs ir nemažą lizdeli, 
$690,000.

Kada jis pirmadienį neatė
jo į darbą, paskelbė paieško
jimą jo kaipo dingusio as
mens. Bet kuomet apsižiū
rėjo, jog ir pinigų ir boną 
krūva išėjo su juo kartu, pa
skelbė Įsakymą jį areštuoti.

Jo žmona, gyvenanti su tri
mis mažais vaikais 11-kos 
kambarių palociuje, 16 Wake
field Road, Eltingville, Staten 
Island, tikrina, kad jis gal su
sirgęs protlige, pastaraisiais 
laikais būdavęs nervingas. Ta
čiau jo mokėjimas pasirinkti, 
kas pasiimti, o ką palikti, at
rodo panašiau į naują meilę 
ir ieškojimą laimės. Jis ap
leidęs namus sekmadienį, at
sargiai susi dėstęs reikmenis į 
valizas. Sakęsis vykstąs į 
Buffalo biznio reikalais, esąs 
savo firmos siunčiamas svar
bioms pareigoms. Bet pasi
rodė, kad tų pareigu nebuvę.

Atsirado Daugiau 
Nikelinio Alaus

Vienam aludininkui Sam 
Atkinsui pasiskelbus darant 
gerą biznį iš ,5 centų‘alaus, 
bėgiu savaitės mažiausia trys 
kiti nuleido kainas, pradėjo 
parduoti 7 uncijų stiklą alaus 
už 5 centus.

Paskiausieji tikrina, kad 
bravaranės jų nepersekiojo. 
Pirmasis skundėsi, kad tūlos 
bravarnės iš pradžių buvo su- 
stabd žiusios pristatinėj imą 
jam alaus.

Išgirdęs ginčus dėl alaus, 
tūlas aludės savininkas iš 
Haverstraw pasakė nesu
prantąs, ko čia ginčytis.. Jis 
nuo pat panaikinimo prohibi- 
cijos pardavinėjęs ir tebepar- 
duodąs -alų po 5 c.

REIKALAVIMAI«
Reikalingas darbininkas, apysenis 

kuris norėtų dirbti kontrubse, eiti 
pareigas prižiūrėtojo (watchman) 
Gaus vietą gulėti ir taipgi pavalgy
ti —■ tai ir visas atlyginimas. Dėl 
daugiau informacijų, prašome kreip 
tis pas' Antaną Jokštonj, 2818 Jack 
son’ Ave., Long Island City, N. Y. 
(Apt. 6). • (74-76)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager •

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

1 I

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

’ TONY’S JL 

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERĮAI

--------------- - ------------------- - A ■ ■ ■=

DANTŲ GYDYTOJAS '

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street i 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: T®
I 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta /

Iš Rikers Islando 
Ištrūko 4 Kaliniai

Virš šimtas policijos buvo 
sutraukta ant. Rikers Island 
praėjusio antradienio vhkarą 
gaudyti 4 kalinius, kurie gal 
pabėgo, o gal tuomet tebesi- 
slapstė požeminiuose tuneliuo
se. žinoma tiek, kad jie din
go paleidimo pasivaikščioti 
laikotarpiu.

Į tunelius įeiti jie patys pa
sidarę raktą iš metalinės co- 
liaukos. Tačiau išėjimui iš
laukiu durys tebebuvusios vi
sos užrakintomis — nebent jie 
būtų išmokę ir tas atsirakinti 
ir paskui vėl užrakinę sumė- 
tymui pėdų.

Skelbia Mokykloms 
Augmenų Dienų

Mokyklų viršininkas Jansęn 
paskelbė gegužės y-tą dieną 
Augmenijos Dieną.I Jis pa
ragino visose mokyklos** pra
vesti aiškinimą svarbos saugo
ti medžius, gojelius, girias ir 
bendrai augmeniją, steigtis ir 
išmokti apdirbti daržus.

r

į Peter Kapislcas

I
I

Peter |
KAPISKAS j

BAR & GRILL | *
I

Degtinės, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

BEER & ALES i
• I

32 Ten Eyck St.
Tel. EVergreen 4-8174 "

B 1
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Pasinaudokite gera proga įsigijimui
• labai reikalingų * daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators
' Washing Machines - Electric Appliances 

Gas & Combination Ranges
TI PA 895-897 Broadway

vuvJ* Brooklyn 6, N. Y.
JOSEPH N. ZAYAN, Rep.

Kurie užx>is su šiuo skelbimu, gaus nuolaidą kainose.
EVergreen 8-2439-2240

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooop

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustįne & Frank Sanko

SAVININKAI '
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS 
N

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
t

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas .
EVergreen 4-9407

g ______ „ ._____________________________ . . . . .

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Penktad., Bal. 1, 1949

Suėmė Deportacijai 
Dar 1 Vadovaujančią 
Moterį

Betty Gannett, darbuotoja 
pažangiajame judėjime, pa
staruoju laiku dirbusi komu
nistų partijos organizacijinio 
sekretoriaus padėjėja, areš
tuota ir buvo per naktį iš
laikyta Filis Islande praėjusį 
pirmadienį. Ją išėmė po kau
cija.

Gannett jau yra 79-tas as
muo, 12-ji moteris areštuota 
deportacijai paskiausioje ata
kų ant pveturgimių ir pažan
giųjų isterijoje.

Valstijos Gvardija
Nebeskirstys Narių 5
Pagal Rases

New Yorko Valstijos Seime
lis kovo 29-tą nubalsavo pa
naikinti skirstymą negrų nuo 
baltųjų Nacionalės Gvardijos 
vienetuose. Nacionalė armija 
kol kas tebeskirsto.




