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Dienraščio XXXI,
su valstybės departmentas 
matė reikalo pateikti Įsaky
mą Tarybų Sąjungos, Lenki
jos ir čechoslovakijos mokslo 
ir kultūros atstovams tuojau 
apleisti mūsų kraštą.

Tūkstančiai Amerikos inte
lektualų ir darbininkų troš
ko išgirsti ypatingai tarybi
nius svečius, troško su jais ap
sikeisti žodžiu, — žodžiu dėl 
taikos, dėl kultūrinio bendra
darbiavimo — pašalinimo tos 
“protinės izoliacijos,” kuri 
šiuo metu mus skiria.

★ ★ ★
Vienas žymiausiųjų šių die

nų pasaulio muzikų, Dmitri 
Šostakovičius, pavyzdžiui, bu
vo pakviestas:

Dalyvauti Bostono Simfoni
jos Orkestro koncerte.

Juiliard Muzikos Mokyklos 
New Yorke studentams pa
sakyti kalbą ir paskambinti 
pianu.

Mokslininkas biologas Opa
rinas buvo pakviestas Wash- 
ingtonan į Amerikos moksli
ninkų pasitarimą.

Oparinas, atsiminkime, be 
kitko, parašė svarbų mokslini 
veikalą “Gyvybės Atsiradi
mas,” — knygą, kuri yra iš
leista anglų kalboje Ameri
koje ir amerikinių mokslinin
kų studijuojama.

Tarybiniai rašytojai buvo 
pakviesti i eilę pobūvių ir mi
tingų.

Visa pažangioji Amerika 
ištroškusi šiuos vyrus matyti 
ir, jei galima, juos pasveikin
ti.

Deja!. . .
★ ★ ★

Mūsų krašto valdovai ir 
komercinė spauda skelbia, 
jog Tarybų Sąjungą siaubia 
priespauda, o pas mus klesti 
laisvė.

Jeigu taip, tai kodėl ne
leisti iš priespaudos i laisvę 
atvykusioms mokslo ir meno 
darbininkams -pamatyti mūsų 
kraštą ir jo žmones?!

Tegu jie susitinka su ame
rikiečiais. Tegu su jais kal
basi. Tegu semiasi iš ju pa
mokų ; tegu žavisi mūsų kraš
to laisve; tegu pamato mūsų 
dangorėžius ir didmiesčius; 
tegu nors porą trejetą savai
čių ir jie pabūva laisvi. . .

Kam gi j u bijotis?
Bet . . . bijomasi! . . .

★ ★ ★
Kai grįš į savo tėvynę, ką 

jie dabar pasakys?
Jie, spėju, pasakys, be kit

ko, taip:
Amerikos valdančioji klasė 

ruošiasi karui, o liaudis—ko
vai už taikos palaikymą. z

Amerikos valdančioji klasė 
nedrįso parodyti mums Ame
rikos.

Amerikos valdančioji klasė 
pasitiko mus New Yorke su 
organizuotomis g o v ė d o mis 
spiegikų ir smogiku, kurie 
plūdo mus taip, tarytum iie 
būtų paties nabašninko Ge-„ 
belso išmokyti.

Amerikos 'mokslininkai ir 
menininkai mus priėmė ne
paprastai šiltai ir svetingai.

Amerikos darbininkai mus 
taipgi pasitiko labai draugiš
kai; visi jie pritarė taikos po
litikai. o ne karo.

Dėl to. Amerikos .valdan
čioji klasė, viso to nusigan
dusi. pasiskubino įteikti mums 
reikalavimą, kad mes kogrei- 
čiausiai apleistume Ameri
ką. . .

Negražiai ir nekorektiškai 
čia ir vėl pasielgė mūsų vals
tybės departmentas!

★ ★ ★
L. Pfūseika Vilnyj rašo:
“Išvytas iš Komunistų Par

tijos Gitlovas “mokina“ Illi-

KINŲ LIAUDININKAI- 
KOMUNISTAI SMERKIA
ATLANTO SUTARTI
Pasižada Drauge su Sovietų Sąjunga Kovoti

Šanghai, Kinija. — Kinai 
komunistai - liaudininkai 
per savo radiją iš Peipingo 
pasmerkė karinį anglų- 
amerikonų bloką, vadina
mąją šiaurės Atlanto su
tartį; sakė, jog ta sutartis 
siekia išprovokuot naują 
pasaulinį karą, ir užreiškė, 
kad jeigu karas įvyktų, tai 
demokratinės kinų jėgos ko
votų išvien su “Kinijos 
draugu, Sovietų Sąjunga.”

Tas pareiškimas, paskleis
tas vardu liaudininko mar
šalo L Či-šeno ir komunistų 
vado Mao Tse-tungo, sako:

— Demokratinės partijos 
ir grupės Kinijoje daro se
kamąjį iškilmingą pareiški
mą vardu Kinijos žmonių:

Jeigu imperialistinių už
puolikų blokas drįs išprovo
kuot reakcinį karą, gręsian
tį pasaulio tautoms, tai mes 
suvienysime savo žmones iš
tisoje šalyje, laikysimės ne
mirtinojo Sun t Yat-seno 
(Kinų Respublikos tėvo) 
patvarkymo, darysime rei
kalingus žingsnius ir pir
myn maršuosime su Kini
jos sąjungininke — Sovie
tų Sąjunga ir su pasaulinė
mis jėgomis ryžtingoje ko
voje už taiką ir demokrati
ją prieš užpuolingojo karo 
kurstytojus, kad sumuštu- 
me užpuolikus, nuverstume 
visą imperialistinę sistemą, 
išlaisvintume visą žmoniją 
ir ivykdytume pastovią tai
ka. Wv

Izraelio Paliaubos 
Su Transjordanu

Rhodes Sala. — Arabiš
kas Transjordanas pasirašė 
paliaubas su Izraelio vals
tybe. Tarpininkavo Jungti
nių Tautų atstovas dr. 
Ralph J. Bunche.

Šį antradienį prasidės 
paliaubų derybos tarp Sy- 
rijos ir Izraelio. Egiptas ir 
Lebanas jau pirmiau pada
rė sutartį su Izraeliu dėl 
mūšių sustabdymo.

WASHINGTON. — Re- 
, publikonas senatorius Kno- 
twland reikalauja Kinijos 
tautininkams ant greitųjų 
duoti bent $54,000,000 ka
rui prieš komunistus’.

nois legislatures narius. Jis 
susiriesdamas keikia komu
nistus, kad jie “nepripažįsta 
religinio pagrindo mūsų visuo
menės.” Renegatas rabinu pa
virto.

“L. Budenz, tos pačios rū
šies kryžiokas, “mokina” New 
Yorko džiurę. Jo melai tie
siog fantastiški.

“Tie tipai vaduojasi 
asmeniniu kerštu ir iš to 
pelningą pragyvenimą.

“Daleiskime, kad Amerikoj 
tyrinėtų ar teistų krikščiony
bės idėją. Argi Judošius ga
lėtų būti bešalis liudinin
kas?”

savo 
daro

Kultūrine Sovietų Taikos 
Delegacija Išvyko Namo

KARINIS Š. ATLANTO 
BLOKAS PASIRAŠO 20
METŲ SUTARTINEW YORK. — Sekma- muzikos rekordų (plokšte- 

gnį iš La Guardia lėk- lių). šostakovičius pareiš
kė, jog smagu jam namo 
grįžti.

Rašytojas - poetas Alek
sandras A. Fadejevas, lai
komas sovietiniu atstovu 
vadu, mandagiai nesutiko 
atsakinėti į reporterių klau
simus.

Reporteriai užklausė Ser
giu A. Gerasimova, Sovietų 
judamųjų paveikslų direk
torių, ką jis mano apie šau
nųjį Waldorf-Astoria vieš
butį, kuriame įvyko Kultū
rinė - Mokslinė Konferenci
ja dėl taikos. Gerasimovas 
atsakė: — Mes turime ly
giai gerą viešbutį Maskvoje.

tuvų stoties išskrido namo 
septyni Sovietų delegatai, 
dalyvavę, tarptautinėje Kul
tūros - Mokslų Atstovų 
Konferencijoje Taikai Pa- 

e- 
i porteriams nepasitenkini
mą, kad Jungtinių Valstijų 
valdžia neleido Sovietų dele
gatams dalyvauti masiniuo
se susirinkimuose,'kurie bu
vo jiems po konferencijos 
ruošiami Newarke, Phila- 
delphijoj ir kituose mies
tuose.

Dmitrius Šostakovičius, 
genialis sovietinis muzikos 
kompozitorius, pirm išvyk
stant, įsigijo amerikinių'

Sutartis Nukreipta Tiesiog prieš Sovietus
Mes esame įsitikinę, kad 

jeigu toks karas išsiverš, tai | . 
imperialistiniai užpuolikai laikyti. Vienas pareiškė r i • i i I nAvt-ovi n yno nnnooitnn Vi ntikrai bus sumušti, o lai
mės tie priešingi jiems 
kraštai, į kuriuos imperia
listai įsiveržtu, v C

Franko Gyvus Sudegino 
22 Mainierius

MADRID, Ispanija. — 
ALN žinių agentūra pra
neša, jog Franko fašistų 
policija pripylė gazolino ir 
dinamitu 
mainierius 
kasykloje, 
dė dėl to, 
socialistai, 
šistu valdžiai.

Mainierių Unija atsišau
kė į Anglijos atstovus, kad 
ištirtų tą žmogžudystę.

susprogdino 22 
Pozo Fumeres 

Taip juos nužu- 
kad jie, veiklūs 
prieštaravo fa-

Fašistai Nusmerkė Dar 
40 Graikų Sušaudyti

ATHENAI, Graikija. — 
Monarcho - fašistų teismas 
nusmerkė sušaudyti dar 12 
graikų komunistų ir 28 par
tizanus arba jų rėmėjus, 
suimtus Peloponnese, pieti
niame Graikijos pussalyje.

Monarchistai pripažįsta, 
jog partizanai juos vėl ata
kuoja Grammos kalnyne, 
šiaurvakarinėje Graikijoje.

IZRAELIEČIAI SUPUVUSIAIS VAISIAIS 
APMĖTĖ UNIJŲ SKALDYTOJĄ IOUHAUX A

Tel Aviv, Izraelis. - At
silankęs dešinysis Francijos 
socialistas, Leonas Jouhaux 
buvo pakviestas kalbėti, 
kaip Izraelio Darbo Federa
cijos vadas.

Kairesnieji darbininkai 
sukėlė demonstraciją ir ap
mėtė Jouhauxą supuvusiais 
vaisiais ir daržovėmis. Jie 
protestavo prieš Jouhauxa, 
kaip Francijos Generalės

Darbia Konfederacijos skal
dytoją.

Policija išvaikė demon
strantus.

Jouhaux,' buvęs francūzų 
Konferedacijos pirminin
kas, paskui atskėlė dalį jos 
narių ir sudarė savo “dar
bo jėgos” organizaciją. Jis 
pasimojo ardyti francūzų 
Darbo Konfederaciją todėl, 
kad ją, girdi, “valdo komu
nistai.”

Fašistine Govėda Pittsburghe Užpuolė 
Komunistu Mitingą; Nepajėgė Suardyti

Pittsburgh, Pa. — Dau
giau kaip du tūkstančiai fa- 
šistuojančių katalikiškų ve
teranų, “katalikų unijistų,” 
visokių padaužų ir prostitu- 

New York. — Jiri Hro-’čių kartotinai užpuldinėjo 
nek’as, Čechoslovakijos at
stovas buvusiai Kultūrinei- 
Mokslinei Konferencijai dėl 
Taikos Palaikymo, pareiš
kė:

— Aš nesutikčiau, gyven
ti Jungtinėse Valstijose, 
net jeigu mane kviestų.

Pirm sėdant į lėktuvą 
namo grįžti, Hronekas sa
kė reporteriams:

—Čechoslovakijoj yra ge
resnė ir tikresnė demokra
tija, negu Jungt. Valstijo
se. Mūsų šalyje žmonės len
gviau gauna naudingus sau 
įstatymus, kurie tarnauja 
liaudžiai, o ne saujelei “iš
rinktųjų.”

Hronekas išskrido sykiu 
'su 7’sovietiniais delegatais.

Čechy Delegatas Sako, jog 
Nesutiktų Amerikoj Gyvent ;

ir žalojo ,žmones, einančius 
i komunistu suruoštą masi
nį susirinkimą Carnegie sa
lėje. Sužeidė ir kelis paša
linius žmones. ' .

Nežiūrint fašistinės - val
katų govėdos šėlimo, vis 
tiek salėn suėjo 500 žmonių 
ir pavyko susirinkimas.

Susirinkime kalbėjo Hen
ry Winston, negras komu
nistų vadas, ypač smerkda
mas “karinę Churchillo At
lanto* sutarti.” Winstonas 
yra ‘vienas iš teisiamųjų 
New Yorke \ Komunistų 
Partijos vadų.

Fašistiniai padaužos šau
kė linčiuoti negrus ir rėkė:

“Tegyvuoja Trečiasis pa
saulinis karas — už krikš
čionybę prieš komunizmą!” 
Einančius susirinkiman vy
rus ir moteris -jie plūdo 
“kalės vaikais” ir kaip tik 
išmanė.

Fašistinė govėda taip 
pat daužė pravažiuojančių 
automobilių langus, mėtė 
žaislinius sprogimus į au
tomobilius; per klaidą , ap
kūlė, ir tūlus savo sėbrus, 
jų tarpe Richardą Ko varą, 
Pittsburgh© Universiteto 
News redaktorių, kuris pa
dėjo šį ermyderį sušaukti.

Penki padaužos tapo are
štuoti už riaušių "kėlimą.

Komunistų mitingui va
dovavo Steve Nelson, vaka
rinės fennsylvanijos Ko
munistų Pąrtijos pirminin
kas. Jisai ypač smerkė val
stijos seimeliui įneštą bilių 
prieš vadinamus raudonuo
sius.

Washington, bal. 4. — 
Jungtinės Valstijos ir 11 
kitų kraštų pirmadienio po
piety j (beinant
spaudon) pasirašė karinę
Šiaurės Atlanto sutartį 
dvidešimčiai metų — prieš

Laisvei

Argentinos Fašistai 
Nužudė Du Komunistus

Buenos Aires. — Fašis
tiniai žmogžudžiai įsiveržė 
į Argentinos Komunistų 
Partijos centrą ir puolėsi 
užgrobti partinius doku
mentus. Du komunistų raš
tinės sargai - tarnautojai 
mėgino apginti komunistų 
nuosavybę. Įsiveržėliai nu
šovė tuodu darbininku, pa
grobė tūlus partinius 
tus ir pasišalino.

Nuslopintas Kosta 
Rikos Sukilimas

ras

San Jose, Kosta Rika. — 
Prezidento J. Figueros ka
riuomenė ir policija per ke
letą valandų numalšino su
kilimą, vadovaujamą pulki
ninko Edgaro Cardonos ir 
Fernando Filguls. Kautynė
se tarp Kostą Rikos valdžios 
jėgų ir sukilėlių tapo už
mušta 7 asmenys ir sužeista 
kelios dešimtys.

Tai buvo jau antras suki
limas per pastaruosius 4 
mėnesius.

Cardona iššaukė sukilimą 
todėl, kad valdžia atmetė 
jo reikalavimus — pavaryt 
du ministrus ir panaikint 
įstatymus, kurie perveda 
bankus į valstybės rankas 
ir uždeda kapitalui 10 nuo
šimčių taksų.

Kosta Rika yra mažiukė* 
Centrinės Amerikos respu
blika — 23,000 ketvirtainių 
mylių’ploto su puse miliono 
gyventojų.

Sovietų Sąjungą ir prieš 
Sovietų liaudiškus kaimy
nus — Lenkiją^ čechoslova- 
kiją ir kitus.

Amerikos valdžia suruo
šė dirbtines iškilmes tai su
tarčiai sveikinti. Pasirašy
mo iškilmės ir prez. Truma- 
no prakalba buvo per radiją 
skleidžiama pasauliui 
liais tuzinais skirtingų

ke- 
kal-

paSutarties dokumentą 
sirašė pradiniai josios meis
trai — Jungtinių Valstijų, 
Anglijos, Francijos, Kana
dos, Belgijos, Holandijos ir 
Luksemburgo atstovai; pas
kui padėjo savo parašus 
Norvegijos, Danijos, Islan
dijos, Portugalijos ir Itali
jos atstovai.

Tom ceremonijom stebėti 
auksuotoje valdinėje salėje 
buvo sukviesta 1,300- diplo
matų, Kongreso narių ir kt.

Senato užsienio reikalų 
komitetas iš anksto užgyrė 
Amerikos traukimą į tą ka
rinį bloką prieš Sovietų Są
jungą.

Po sutarties pasirašymo, 
Trumano valdžia ragins Se
natą ją greitai užgirti.

Užgyrimui reikia dviejų 
trečdalių Senato balsų.

Trumano valdžia gavo 
daugybę protestų nuo darbo 
unijų ir kitų taikingų or
ganizacijų prieš tą sutartį 
ir prieš tokį skubotą jos pa
sirašymą, bet nekreipė dė
mesio į protestus.

Kartu su sutartie’s įteiki
mu Senatui bus reikalauja
ma apie 2 bilionų dolerių 
lėšų Atlanto kraštams gink
luoti.

Keletas senatorių prieši
nosi sutarčiai, kad jinai ap
eina Jungtinių Tautų Kon
gresą, * nes sutartis sako, 
kad visi .jon susidėję kraš
tai tuojau darys tinkamus 
veiksmus, jų tarpe ir kari
nius žygius, jeigu bent vie
nas tų kraštų bus “užpul
tas.” Vadinasi, sutartis,, be

, Kongreso Aižgyrimo, įparei
goja Jungtines Valstijas 
kariauti, kai tik bus išras
tas arba'sugalvotas “užpuo
limas.” O pagal šalies Kon
stituciją tiktai Kongresas 
gali karą paskelbti.

Sovietų Sąjunga protes
tavo, jog Atlanto sutartis 
laužo Jungtinių Tautų nuo
status ir tiesioginiai gini
mo j a karu Sovietams ir de
mokratiniams jų kaimy
nams.

NUTEISTA 16 STREIKO 
PIKIJJTUOTOJŲ

COLUMBUS, Ohio.
Vietinis, teisėjas Den Ray- 
nolds nusprendė, J<ad Ame
rican Zinc Oxide kompani
ja išmestų 16 streikierių, 
CIO 'Metalo Darbininkų 
Unijos nariu, kurie pikieta- 
vo užstreikuotą fabriką.’ 
Raynolds taipgi piniginiai 
juos nubaudė po $100 iki 
$200. Teisėjas visai uždrau
dė pikietus.

Kompanija pripažino 
Darbo Federacijos uniją, 
todėl federaciniai ir pade- 

! da laužyti CIO streiką.

Kinijos Tautininkai Prašo . Į Sutvarkyta Sričių Valdžia
Paliaubų su Liaudininkais

Nanking, Kinija. — Tau
tininkų ' valdžios* atstovai 
derybose su kinais liaudi
ninkais - komunistais Pei- 
pinge siūlė tuojaus paskelb
ti paliaubas iš abiejų pusių.

(Tautininkai sako, 
komunistai gavę daug 
siškų” karinių trokų.)

jog
“ru-

kur 
ku-

Liaudiškoje Kinijoje
Nanking, Kinija.—Liau

dininkai - komunistai jau 
pirmiau sudarė valstybę iš 
Mandžurijos, šiaurinės Ki
nijos ir savo užimtų viduri
nės Kinijos provincijų. Da
bar jie visą tą didžiulį plo
tą pertvarkė į šešias sritis, 
kuriose įsteigė vietines val
dybas, sekmingesniam rei
kalų vedimui.

MANDALAY, Burma. — 
Šio Krašto valdžia sakosi 
atkariavus Mandalay mies
tą nuo sukilėlių - partizanų.

Syrijos Diktatorius Žada 
“Sutriuškint Komunizmą”

Damaskas, Syrija. — Ge
nerolas Husni Zayim, nu
vertęs Syrijos prezidento 
valdžią ir įvedęs karinę 
diktatūrą, ketino “sutriuš
kinti bet, kokią komunistinę 
propagandą.” Kalbėdamas 
per radiją, kartu jis pasiža
dėjo mažinti bedarbių skai
čių, neva gerinti darbinin
kams būklę ir pagaminti 
įstatymus dėl “turtų ir že
mės paskirstymo.”

Gen. Zayim taip pat ke
tino stiprinti ryšius su vi
sais arabiškais kraštais.

KVEIKERIAI SMERKIA 
ATLANTO SUTARTĮ"

PHILADELPHIA. — Re
liginės Kveikerių Draugijos 
metinis susirinkimas vien
balsiai pasmerkė Atlanto 
sutartį, kaipo karan stu
miantį valstybių bloką.

VAŽIUOTĖS STREIKAS 
SCRANTONE
' SCRANTON, Pa. — Su
streikavo gatvekarių ir au
to busų konduktoriai Scran- 
tone ir 18 aplinkinių mies
telių bei kaimų. Streikie-< 
riai, Darbo Ęederacijos uni- 
jistai, reikalauja pakelt 25 • 
centais algą valandai kon
duktoriams ir 35 centais 
mechanikams.

ORAS. — šiltoka giedra

Londoft. — Nežinia 
dingo Sidney Stanley, 
ris buvo šaukiamas liudyti 
apie Anglijos valdininkų 
vagystes.
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Generolas W. Bedell riškais sijonais apsirengę 
Smith, kuris buvo Jungti-Į parodavo New Yorko mies- 
nių Valstijų atstovu Mask-į te.

Bet kaip Graikijoj, taip 
pas mus komercinė spauda 
nutylėjo, kad Graikija savo 
nepriklausomybę gavo tik 
dėka Rusijos žmonių pra
lietam kraujui. Tik po to 
Turkija sutiko suteikti 
Graikijai nepriklausomybę, 
kada Rusijos armija ir ka
ro laivynas sumušė sultonų 
Turkijos jėgas.

Italijoj Komunistų, Parti- 
! jos vadas Paimi r o Togliatti 
! išjuokė reakcinį ministrą 
R. Pacciardį, kuris paskel
bė, būk i metus laiko komu- 
nistai neteko 700,000 narių. 
Togliatti sakė, kad tai kle
gėjimas. Pereitais metais 
Kom. Partija turėjo 2,200,- 
000 narių, o šiemet eilėje 
valstijų jos narių skaičius

■ yra paaugęs.
I

Iranas gauna iš Ameri- 
i kos'Tlaug ginklų ir amuni- 

. Tik kovo mėnesį at- 
į plaukė dvylika laivų su gin- 
i klais ir amunicija. Sovietų 
Sąjunga kaltina Iraną, kad 
jis leidžia Amerikai ten įsi- 
taisytWpries Sovietus karo 
bazes.

; Pagal Sovietų-Irano 1921 
į metų sutartį, jeigu Sovietai 

du vyrai numatys, kad Irano nepri- 
amerikie- klausomybei grūmoja pavo- 

; į jus, arba kitos, šalies užpuo- 
šnipavimo i limas, arba su Irano vald- 

sumetimais. Aišku, kad jie i žios žinia tas daroma, tai

Koviiigas žmogus unijos 
prezidentu >

CHICAGO, 111. — United Į 
Farm Equipment Workers 
unijos nacionalis

voje, jau negrįžo prie tų 
pareigų. Jam davė koman
duoti Pirmąją Armiją New 
Yorko srityje. Aišku, kad 
po to, kaip Amerikos atsto
vybėje dirbusi Annabella I. 
Bucar išleido knygą, kurioj 
parodoma, kaip gen. Smith 
atstovo poziciją naudojo 
bloginimui santykių tarpe 
Sovietų ir Amerikos, jam 
nėra 
grįžti.

IIIĮUPIIll|įHIIIIIIIIIIHIIIIIIU|lllltiKIHnillllllllllllilHIUlllllllllUlllllllliyUUIIIIIII|IIWUIIIIIIIIIIIIII^

16-kos iki 26-šių metų am
žiaus. Dalyvavo ir genero- I 
las Vasilius Stalinas — su 
nūs Jozefo Stalino.

Tarybų Sąjunga parcika 
lavo Irano, kad uždaryti 
savo konsulatą Baku fnie.s- Konvencija, prasidėjus per-j mus... 
te, o Sovietai Irane panai
kina tris savo konsulatu

preziden 
vėl vien 
tam u re

j prieš UAW puolimus sako
ma :

“Frontiniais puolimais 
i UĄW nepavyko pažeisti 
I mūsų unijos, bet ataka 
1 prieš Ūkio Padargų uniją 
i bus pakeista su prašymaisI balsiai išrinktas .

i dui konvencijoje, kuri atsi- • Nacionalei Darbo Santykių ... .. . 1 T i H”..... 1.. •('edar Tarvbai pravesti balsavi-

Cfturdn7/o Dejones
šių metų Winston Churchillo vizitas Jungtinėse Valsti

jose nebuvo toks skandalingąs, kokio tūli laukė. Nepai
sant visų piktų jo veiksmų ir pasisakymų, Churchillo 
pripažinimas, jog “karas nėra neišvengiamas,” sušvel
nino visą jo čia plepėjimo toną.

Amerikoje juk yra nemažai “aukštų asmenybių,” ku-' 
rie mano, būk karas yra neišvengiamas ir būtinas* Taip! 
galvoja tūli aukštieji mūsų valdžios pareigūnai, nors: 
viešai jie. ne visuomet tai pasako. O jų darbai, jų veiks-1 
mai aiškiai patvirtina jų mintis. Nes pašėlusis ginklavi-i 
masis ir ginklavimas kitų kraštų (pagal Atlanto Paktą) 
rodf^ne ką kitą, kaip tik, anot Wall Stryto lekajų, tre-i 
čiojo^pasaulinio karo neišvengiamumą. Tad Churchilloi' 
pasisakymas, jog karas nėra neišvengiamas, 
jiems patikti.

( hurchillas yra vyriausias Britanijos imperialistų tai-i muštgalviškai virš 90 my
nas ir jis to niekad neslėpė. Jis kalba už imperialistinį pjų į valandą. Jis nubaustas j cįjos> 
kapitalizmą, jis jam dirba. ; lengvai, tik $25 pasimokėti ' ’

Kalbėdamas Massachusętts Institute of Technology!^ važiuotės taisyklių lan

galimybės į Maskvą

Tarybų spauda 
Jungtinių Tautų 
cijoj apmokamas 
sigraibė angiai, 
amerikiečiai
baltagvardiečiai, 
na, kad tuomi laužomos šios 
organizacijos taisyklės.

rašo

vietas su- 
francūzai, 

ir net rusai

1,500 
Partijos

Amerikos 
nariu iri Darbo

i simpatikų pikietavo poną 
Churchill ir reikalavo, kad 
jis važiuotų atgal į Angli-

I ją, kad jo karo kurstymo 
misija mūsų šaly’e nepa-

; geidaujama.
Pasižymėjo ir Churchill

i sūnus Randolph, Delaware
i valstijoj važiuodamas pra-

džiausią nelaimė,. įvykusi po antrojo pasaulinio karo, bu-^ čechoslovakijoj nuteisti 
vb ir tebėra “Kinijos snkniitbimas po komunistų .s‘Rtd-'du amerikiečiai kareiviai— 
giais.” ' A. Jones ir C. R. Hill nuo

Kieno, kam nelaimė? Ar tai Anglijoj, Amerikos liau-’10 iki 12-kos metų kalėji- 
džiai nelaimė? Ar tai pačios Kinijos bei kitų Azijos kraš- nio. Liaudies vyriausybė 
tų žmonėms nelaimė? ; kaltino, kad šie

Be aiškinimo žinoma, jog tai imperializmo nčlaimė,\ slaptai perėjo iš 
imperialistinio kapitalizmo nelaimė. Kinijos milijonai čių okupuotos Vokietijos 
“ta nelaime” džiaugiasi; ja džiaugiasi viso pasaulio dar 1 .... 1.....
bo žmonių milijonai.

Churchillas 1
vinimas pavergtų kraštų, pavergtų tautų. Jam rūpi jų^ūnėje ir ruošiasi prie nau
jai kym as vergijoje. J° 1’°-

Churchillas, atsiminkime, buvo Rusų revoliucijos i Kinijoj abi pusės jau nu- 
priešas ir viską darė (tuojau po pirmojo pasaulinio ka-į skyrė delegatus taikos de- 
ro) jai sunaikinti, nugalėti. ryboms. Liaudies vyriausy-

Churchillas šiuo metu’/ yra didelis priešas darbiečių. be nuskyrė komunistus — 
valdžios Anglijoje, nors toji valdžia iš tikrųjų vykdo jo1 generolus jr patyrusius vei- 
politiką. ' ' ^čjus. Derybos turėjo prasi-

Churchillas yra garbintojas atomo bombos kaip vieniu- dėti 1 d. balandžio Peipin- 
tėlės priemonės “taikai palaikyti,” nors kiekvienam aiš;j£° mieste, 
ku, jog atomo bombos yra gaminamos ir kraunamos į rie-į . Liaudies vyriausybė skel- 
tuves ne taikai, bet karui. j PeiPing° miestą, kaipo

Ir Churchillas, matyt, iš savo nesveiko nusistatymo ne-l_iniJ?s sostamiesbį. Seniau ' ' j «i r'i /"x 4- L'x i i X t l/i -» •» z'*
išsigydys,/— kuprotą tik grabas ištiesina!

Taiką mylinčioji žmonija neseks paskui Churchillą ir 
jo sėbrus. Ji žino, kad taikai išlaikyti pasaulyje reikalin-' 
gi ne nauji ginklavimaisi, ne atomo bombos, bet susita-\ 
rimas tarp žmonių, tarp valstybių.

Kiekvienam yra aišku, jog, sakysime, Amerika gali 
lengvai susitarti su Tarybų Sąjunga; jiedvi gali lengvai 
išspręsti visus nesusipratimus ir tuo pašalinti grūmo
jantį karo pavojų.

kalba taip dėl to. kad jam nerūpi išlais-; yra auka tų, kurie stovi vir-į Sovietų Sąjunga turi teisę

ro) jai sunaikinti, nugalėti.

šis miestas buvo -Kinijos 
sostinė.

Mr. H. R. Lieberman ra- 
| šo iš Kinijos, kad reakci- 
i ninkai manė, kad besiruo
šiant prie derybų, jie su
tvirtins savo armiją, bet ap
siriko. Armijoj nupuolęs 
ūpas. Kiangninge, netoli 

į Nankingo, sukilo du pulkai 
i ir dalis, kareivių perėjo į 
į komunistų pusę. Sukilimai 
prasidėjo ir 97-toje divizi- 

Komunistų Ginti, rašo praėjusio sekmadienio “The Wor- I 
apie nepaprastas išlaidas, kurios susidaro ,eina-

$6,000 Per Vieną Savaitę
Elizabeth Gurley Flynn, pirmininkė Komiteto 12-kai

keryje”
moję 12-kos komunistų vadovų byloje.

Byla, rašo ši žymioji amerikietė, suėda daug pinigų, 
nes reikia apmokėti ne tik advokatams, — reikia užlai
kyti specialus ofisas, kuriame advokatai dažnai daro pa
sitarimus; reikia ten užlaikyti specialūs ekspertai ir vi-| 
sūki patarnautojai visokiai medžiagai surankioti ir jail 
apdirbti; reikia bylos reikalais ir pavažiuoti.

“Viskas šiuo metu per savaitę Ičšuojd apie $5,837.50.
Bet Čia neįskaitomas vėlesnis laikotarpis, kuomet gynė- j. 
jai pradės šaukti- savo liudininkus. Tuomet išlaidos pa- Ąrmį 
didės. Labai konservatyviai skaičiuojant, nuo dabar ši 
byla lūšnos apie $6,000 per viena savaitę. O kai kuriomis' 
savaitėmis teks išmokėti kur kas daugiau.?

Kaip gi ilgai ši byla tęsis?
Iš' karto valdžios prokuroras skelbė, būk ši byla teisino 

salėje tęsis tris mėnesius. Bet dabar atrodo, jog ji tęsis 
kur kas ilgiau.

Greta išlaidų, susijusių su tiesioginėmis teismo lėšo
mis, yra daug kitų lėšų: reikią leisti lapeliai, brošiūros, 
reikia šaukti masiniai mitingai; reikia siuntinėti žmo
nės į visokius darbininkų mitingus, kad jie aiškintų šios 
bylos prasmę. -

Tuo būdu, pasibrėžtoji $250,000 suma, kurią komu
nistai pasiryžo surinkti bylai vesti, ne tik nėra per di
delė, — ji iš tikrųjų yra permaža.

Natūralu, žmonės stos talkon ir duos pinigų tiek, kiek
* reikia, nes kiekvienam juk yra žinoma, kad ši byla nėra 

tik 12rkos komunistų vadovų byla, — tai byla, atsukta 
prieš pačią Amerikos konstituciją, prieš pagrindines 
Amerikos žmonių pilietines teises.

Jeigu reakcininkams, su pagalba visokių judošiškų 
Btidenzų, pavyktų šią bylą laimėti, komunistus kalinti ir 
jų partiją nelegalia padaryti, tai neužilgo tas pats bū-

pasiųsti į Iraną savo armi
ją. Pagal tą sutartį 1941 
metais tas buvo padaryta. 
Tas gali ir vėl pasikartoti.

Suomijoj buvo neva me
džioklė ant vilkų lėktuvais. 
Amerikos 
Mr. Kauffman prisipažino, 
kad jis vienas nutraukė net | 
350 paveikslų.

Toji “medžioklė” įvyko 
Tarybų Sąjungos pasienyj. 
Sovietai pareiškė, kad tai 
buvo ne medžioklė ant vil
ku, bet karo sumetimais 
žvalgavimas. Ir Suomijos 
valdonai gavo persergėjimą 
prieš pakartojimą tokių 
“medžioklių.”

Turkijos fašistiniai val
donai pyksta, kad jie ne
kviečiami prisidėti prie ka
rinio Šiaurinio Atlanto 
Pakto. Nors Turkija niekur 
prie Atlanto Vandenyno 
neprieina, bet šalies išda
vikams tas neapeina. Jie 
laikraščiuose “Vatan” ir 
“Tan” šaukia, kad “Turkija 
negali 'būti neutrališka ka
re už taiką,” kare prieš Ta
rybų Sąjungą ir demokra
tijos respublikas.

Vokietija (Sovietų zona), 
maršalas Vasilius Sokolovs
kis, kuris iki* šiol buvo vy-

korespondentas

ŽINIOS IŠ
Kolektyviniu Ūkių
Valstiečių Susirinkimuose

MARIJAMPOLĖJ, sausio 4 Į 
d.—Sasnavos valsčiaus “Rau
donosios žvaigždės” kolekty
vinio ūkio valstiečiai susirinko 
Į visuotini susirinkimą. Die
notvarkėje; llespublikinio ko
lektyvinių .ūkių valstiečių su
važiavimo delegatų atskaita 
apie suvažiavimo darbus, žo
dį gavo delegatas Jonas Mi- 
kalevičius. Papasakojęs sa
vo įspūdžius iš su važia vim^f 
Mikalevičius sustojo ties 
“Raudonosios žvaigždės” ko
lektyvinio ūkio uždaviniais.

—Visu svarbiausias mūsų 
uždavinys, — pareiškė pra
nešėjas, —; gerai pasirengti 
pavasario sėjai. Nedelsiant 
reikia atlikti žemės ūkio in
ventoriaus remontą, parengti 
sėklą. Mano nuomone, būtina 
mūsų kolektyviniame ūkyje 
suorgaiiizuoti ratelį agrotech
nikai studijuoti ..Gausų der
lių išauginsime tik nuolat kel- į 
darni žemdirbystės kultūrą,

Gausus susirinkimas tuo 
pačiu klausimu įvyko “Perga
lės“ kolektyviniame ūkyje. 
Valstiečiams apie suvažiavimo 
darbus ir nutarimus papasa
kojo delegatas Kaminskienė. 
Ji ragino valstiečius Įsijungti 
i socialistinį lenktyniavimą, 
geriau pasiruošti' pavasario 
sėjai.

Respublikinė Teatrų Apžiūra
VILNIUS, sausio 4 d.—Ta

rybų Lietuvos dramos teatrai 
pradėjo ruoštis 'respublikinei 
apžiūrai, kurios tikslas— pra
turtinti repertuarą aukšto idė
jinio ir meninio lygio spektak
liais, vaizduojančiais tarybinę 
tik to ve.

eitą penktadienį, pasibaigė I --------
sekmadienį. I Balsavimų rezultatai
' 'Nutarta' sukelti kovos į . ..
fondą is $100,000 atmu.ši- i BROCKTON, Mass, 
rriui puolimų iš United An. |Si<> miesto ceveij vii pi amo- 
to Welkers' pusės. Minimo i nes darbininkai turėjo bal- 
fondo sukėlimui bus $2 as- savmius, kurios unijos jie 
sesrnentai nariams, kurie!11011: Rinkimai įuvo pia- 
juos sumokės šiais ir atei- vestl National Labor Rela- 
nančiais metais. Į*°nt v1adov-Vbl',e- I

Rezoliucijoje, priimtoje Baibininkai galėjo Pąsi- 
i rinkti vieną uniją is trijų. 
‘Rinkimus didele dauguma 
'.laimėjo Brotherhood of
Shoe and Allied Crafts un-

i ija, gaudama 3,500 balsų, 
j CIO Shoe Workers unija 
l gavo 1,700 balsų, o Ameri
kos - Darbo Federacijos 
Boot and Shoe Workers su
rinko tik 160 balsu.

Daily Worker’io koresp
ondentas Dave

i teigia, kad šiais

LIETUVOS
Apžiūra įvyks dviem ratais. 

Pirmojo etapo metu, nuo ba
landžio men. 1 d. ligi gegužės
men.
nose

i5 d., teatrai 
parodys naujai pastaty

si am e
(•Lipe dalyvaus tie meno ko
lektyvai, kurie, pradedant 
1948 metu spalio 1 d., yra pa-' ondentas Dave Rosenberg 
rodę bent tris naujus tarybi-1 teigia, kad šiais rinkimų 
niu autorių kūrinius šių dienu j rezultatais džiaugiasi tik- 
gyvenimo temomis. Geriausio-: tai Čeverykų kompanijos.^, 
ji iš šių spektaklių bus at-' Jis ęurodo, kad Brothei- 
rinkti respublikinės komisijos , hood vadovybė yra nusista- 
ir parodyti per antrąjį ratą, Įčius bendradarbiauti su J 
kuris Įvyks Vilniuje gegužės! sjundytojais ir padėti jiems 
mėnesio pabaigoje. ; pasunkinti darbininkų dar-

jpareigoti kviesti bą ir padėtį dirbtuvėse, 
pastatymams ge- Į ----------

menines pajėgas. į Pašalino iš vadovybes 
i apžiūros metu žiūrovų : keletą kovingų unijistų

| LOS ANGELES, Calif.
I — International Ladies’ 
________ . Workers unijos 
i reakcinė vadovybė pradėjo 
I terorą prieš tuos unijistus, 
| kurie beslepia savo pažan
giųjų pažiūrų. Iš New Yor
ko atsiųsta komisija “rau
donuosius medžioti” jau

naujiems 
riausias

spektaklius, teatruose Įvyks i__
pasitarimai, dalyvaujant par-j Qari^e^į 
tiniu ir visuomeniniu organi
zacijų bei spaudos atstovams. 
■Iii metu bus aptarti 
darbo klausimai.

Tarybinės Mokyklos”

teatro

12 N r.

\ iLNius. — Išėjo iš span- pacįarė savo nuosprendį. Pa-
dos žurnalo “Tarybine moky
kla” 12 Nr. Numeryje at
spausdinta B. Pušinio-Leono 
straipsnis “Mūsų kovos ir per
galės vėliava,” .K. Korsako 
“Salomėja Nėris — tarybinė 
poetė,” J. Laužiko “Klasinis 
auklėjimo'pobūdis,” N. A. Sc- 
mašjko “Moksleivio fizinis au
klėjimas,” G. Lechemo “Se
minaras švietimo darbuoto
jams,” P. Urbonavičiaus “Po
litinio švietimo darbas Lazdi
jų gimnazijoje,” J. Greičiaus 
“Mokiniu organizacija Pagė
gių Donelaičio vardo gimna-

gal tą nuosprendį iš vado
vybės jau išmesta šiame 
mieste keletas veiklių, ko
vingų žmonių.

Iš vadovybės vietų jau 
prašalinti biznio agentai 
Sarah Dorner, Abe Kend- 
zer, Charles Gladstone ir 
Morris Issacman, ir orga
nizatorius Helen Costello.

Jie buvo kaltinami, būk 
jie esą komunistais arba 
komunistu sankeleiviais. 
Kad jie yra geri, ištikimi 
unijistai ir veikėjai, tai biu-, 
rokratams nesvarbu.

upės penkiosę provincijose
— Kwang tu nge, Kwangsi;
Chekiange, Fukiene ir Yu
nnan išsiplėtė partizanų 
veikla. Partizanai valdo

! trečdalį Yunnan provinci
jos. Tai reakcininkų viltys 
nuėjo niekais. Jeigu jie 
nenorės priimti liaudies vy
riausybės taikos sąlygas, j riausiu Sovietų komandie-

Liaudies Išlaisvinimo I rium Vokietijoj, ’paskirtas į 
ja juos privers prįim-1 eiti ginkluotų jėgų minist-Į 

i ro pagelbininko pareigas.
Francijoj reakcininkai i Vokietijoj vyriausiuoju So-' 

džiaugiasi, kad “komunistų vietų karinių jėgų koman- 
įtaka puola.” Mat, buvo dierium paskirtas Staling-: 
valstijų viršifiinkų rinki- rado 
mai. Reakcinės jėgos me-1 generolas Vasilius 
chaniškai savuosius išrin- Į vas.
ko. Komunistai tik keliose! Berlyne Sovietai įsiren- i 
vietose praėjo. Bet -pasilie-: gė 100,00Q vatų pajėgos ra-! 
ka faktas, kad, nepaisant dijo perdavimo stotį. Pir-' 
reakcijos siautimo, už ko-imiau jie naudojo, stotį f ran-, 
munistus balsavo daugiau, I cūzų okupuoto j srity j.. Per-; 
kaip 23 procentai visų bal-1 eitais metais francūzai, ’ 
savusių piliečių. / kurstomi karo padegėjų, tą!

Graikijoj minėjo šalies į stotį susprogdino. j

apgynimo didvyris: 
Čuiko-

Pastaruoju laiku ir mūsa prieteliai šuneliai išbando ant 
savo kailio, kaip gyvena vargšai. San Francisco gat- 
vekąriuose dabar Įvesta ir šunims fėras po 10 centu— 
nemokėsi, nevažiuosi. Taigi, didžiuma eiliniu šuneliu 
liksis nesivažinėje. Važinėjančių limozinuose, aišku, 
infliacija dar nepalies. Amerikos šunų giminė dabar 
padalinta i dvi klases ne vien tik parodose, bet ir 

kasdieniame .gyvenime.

Baudžia unijas pagal Taft- 
Hartley įstatymą

WASHINGTON, D. C. — 
National Labor Relations 
Board nutarė, kad CIO jū
reivių unijos, kurios pikie-, 
tavo šešias laivų kompani
jas, yra sulaižiusios Taft- 

i Hartley įstatymą. Boardas 
reikalauja, kad pikietavi- 
mas turi tuojau liautis, ar- 

; ba unijos bus finansiškai 
nubaustos.

Boardo nutarimas palie
čia sekamas unijas: Natio- 

; nal Union of Marine Cooks 
and Stewards, ir Pacific 

i Coast Firemen, Oilers, Wa
tertenders and Wipers’ As
sociation.

nepriklausomybės 128 me
tų sukaktį. Net į Jungtines 
.Valstijas atgabeno “evzo- 
nes” kareivius, kurie mote-

Tarybą Sąjungoj įvyko| 
Jaunųjų Komunistų Susi- j 
vienijimo suvažiavimas, ku-! 
ris turi 9,000,000 narių nuo

tų daroma su Progresyvių Partija, su darbo unijomis iri 
kitomis pažangiomis organizacijomis. Kitais žodžiais: 
fašizmas atvirai ir žiauriai pradėtų mūsų kraštą siaubti.

TEISMAS AMERIKOS 
IŠDAVIKUI

Washington. — Federa- 
lis teisėjas Richmond Keech 
paskyrė geg. 9 d. teismą 
Herbertui Burgmanui, kaip 
Amerikos išdavikui. Pirm 
karo Burgmanas buvo ame
rikinės ambasados rašti
ninkas Berlyne. Karui pra
sidėjus, jis tapo viršinin
kas karinės nacių radijo 

' propagandos prieš Ameriką 
ir kitus talkininkus.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antrad., Bal. 5, 1949



Apie .-Amerikietį Bronių 
Vargšą - Laucevičių

Rašo B. PRANSKUS

Be Kompromisų
Feljetonėlis-

Lietuvių demokratinė ir 
revoliucinė praeities litera
tūra nepergausi. Tas ne- 
gausumas atrodo dar žy
mesnis, kadangi daugelio 
to*s literatūros reiškinių 
mes visai nežinome ar labai 
mažai tepažįstame. Carizmo 
ir buržuazijos viešpatavimo 
laikais toji literatūra nega
lėjo plačiau reikštis, dažnai 
buvo verčiama ją spausdin
ti užsienyj, emigracijoj, pe
riodinėj spaudoj, kuri šian
dien sunkiai net ir muzieji
niuose knygynuose besuran- 
dama. Atskirų leidinių išei
davo labai maža, ir jie taip
gi tapę bibliografinėmis re
tenybėmis. Lietuviška bur
žuazija, iškeldama iš praei
ties kartais visai jokios reik
šmės lietuvių literatūroj ne
turėjusius asmenis, revoliu
cinių rašytojų ne tik nesi
rūpino populiarinti, rinkti 
ir skelbti jų raštus, bet net 
kovojo prieš tokį populiari
nimą ir jų raštų skelbimą.

Tokio likimo sulaukė ir 
revoliucinio rašytojo Bro
niaus Vargšo kūryba, kurio 
yardą šiandien maža kas ži
no. Tuo tarpu tai rašytojas, 
palikęs lietuvių literatūrai 
periodikoj ir atskirais leidi
nėliais 14 dramos kūrinių 
(daugiausia 3—5 aktų), 
apie 50 apysakų, apysakai
čių, vaizdelių, monologų, ke
liolika kritikos ir publicisti- 
ko straipsnių ypač teatro 
klausimais ir kt. Tokios kie
kybinės apimties revoliuci
nių rašytojų mes praeityje 
turime labai nedaug, ir B. 
Vargšo kūryba užpildo di
delę spragą lietuvių revoliu
cinės demokratinės literatū
ros raidoje. Jis turį rasti 
prideramos vietos ir mūsų 
literatūros istorijoj, jos pro
gramose tiek aukštosiose, 
tiek ir vidurinėse mokyklo
se.

Bemaž nėra apie Br. Var
gšą ir kritikinės - biogra
finės literatūros. Kadaise 
“Draugijoj” buvo atspaus
dintos trys recenzijėlės apie 
B. Vargšo apysaką “Antras 
krikštas” (1907 ny, 1 nr.)- 
ir apie dramas “Pirmi žing
sniai” (1909 m., 34 nr.) bei 
“Žmonės” (1910 m., 48 
nr.). B. Vargšui mirus 
(1916 m. kovo 31 d.), pa
skelbti keli nekrologai Ame
rikos lietuvių socialistinėj 
spaudoj (vienas jų, parašy
tas V. Kapsuko “Naujojoj 
Gadynėj” 1916 m., 4 nr.). 
Kiek nuodugnesnis rašinys 
yra amerikiečių pažangaus 
veikėjo ir publicisto A. Pet

rikus brošiūra “Bronius 
Vargšas — Laucevičius” 
(Čikaga, 1943 m.). Išėjusi 
karo metu ji Lietuvoj irgi 
liko plačiau nežinoma (toje 
knygutėje pateiktieji bio
grafiniai duomenys apie B. 
Vargšą panaudoti šiam 
straipsny).

Bronius Laucevičius — 
Vargšas gimė 1885 m. rug
sėjo 20 d. Kelmės miestely, 
Raseinių apskrity, kur lan
kė ir pradžios mokyklą, o 
vėliau įstojo į Lomžos gim
naziją. Nebaigęs gimnazi
jos, 1903 m. jis išvažiavo 
su viena gastroliuojančia 
teatro trupe į Rusiją, apke
liavęs daug jos miestų ir 
pats vaidindamas. Pavaži
nėjus apie metus, grupė 
bffhkrotavo, ir B. Vargšui 
teko plikam grįžti į tėviškę. 
Jis įstojo dirbti mokiniu 
vaistinėje Šiaulių mieste.

Dar gimnazijoj, o ypač 
besibastydamas po Rusiją, 
Br. Vargšas susipažino su 
revoliucine socialistic vei
kla ir mokslu, ir, besiarti
nant revoliuciniams 1905 
metams, pasidarė karštas 
socialistas — agitatorius ir 
organizatorius. Su kitais 
draugais jis organizavo 
darbininkų, jaunimo rate
lius, streikus. Ypač tas re
voliucinis darbas Br. Varg
šą įtraukė 1905 m. revoliu
cijos dienomis, už ką jis ca
ro valdžios buvo persekioja
mas, areštuotas. Išsisukęs 
iš kalėjimo, jis tačiau Lietu
voje negalėjo pasilikti ir 
1905 m. gale emigravo į 
Ameriką.

Amerikoj Br. Vargšui te
ko išeiti dar sunkesni var
go ir skurdo kelią, kuris jį 
per 10 metų atvedė į kapus. 
Jis dirbo iš pradžių vaisti
nėj, paskui spaustuvėj, da
žų fabrikuose, dekorato
rium teatruose ir t.t. Sun
kus ir skurdus gyvenimas 
ir nepasisekimai pastūmėjo 
Br. Vargšą į nesaikingą al
koholio vartojimą, kas dar 
labiau žudė jo sveikatą ir 
kliudė darbą. Jis susirgo vi
durių tuberkulioze ir dau
giau kaip metus išgulėjo ne
pakildamas iš lovos. Paga
liau ir mirė 1916 m. kovo 
31 d. Čikagoj, kame ilgiau
sią laiką ir gyveno.

Atvykęs į Ameriką, Br. 
Vargšas vėl uoliai susirū
pino teatro reikalais. Apie 
visą tą jo teatrinį darbą A. 
Petriką taip rašo:

“Br. Vargšas buvo nuošir
dus scenos mylėtojas. Jis 
dramas rašė, jas vaidino ir

i

Library, Fa., mainieriai ruošiasi grįžti i darbą po dviejų savaičių nedarbo protestui 
prieš federalės valdžios paskyrimą jiems nepageidaujamo James Boyd’o valdinio 

kasykloms bi uro viršininku. *

režisavo. Jis labai troško | 
lietuvių mėgėjų teatrą pa
kelti į aukštesnį lygį, pato
bulinti jį meno atžvilgiu. 
Jis matė, kad visa to nepa
sieksi be deramos organiza
cijos ir specialiai tam skir
to spaudos organo. Dėl to 
jo pastangomis, 1908 m. Či
kagoj buvo įkurtas Drama
tiškas Ratelis, vėliau pasta
tęs nemaža scenos darbų. 
Pats B r. Vargšas buvo Ra
telio generaliniu režisieriu
mi. Geresniam pasibrėžto 
darbo vedimui, 1913 m. jis 
suorganizavo teatro mėgėjų 
grupę, pavadinęs ją Veidro
džio Bendrove ir pradėjo 
leisti teatro reikalams skir
tą mėnesinį žurnalą “Veid
rodį.” Pirmas žurnalo nu
meris pasirodė 1914 m. sau-! 
šio mėnesį. Pats Br. Varg
šas jį redagavo ir daugiau
sia jame rašė. Jam pačiam 
teko rūpintis ir medžiagi
niais žurnalo reikalais . . . 
Kad 1914 m. Čikagoj buvo 
sutvertas Liet. Dramatišku 
Draugijų Susivienijimas,

I tai irgi daugiausia Br. Var
gšo nuopelnas (A. Petriką 
“Bronius. Laucevičius 
Vargšas” 13-14 pusi.).

“Kaip rimtai Br. Varg
šas žiūrėjo į teatrą ir jo už
davinius — galima matyti 
iš jo raštų, tilpusių ‘Veid
rodyje.’ Jis ten nagrinėja 
teatro santykius su režisū
ra, vaidyba, plastika, ges
tais, vaidilų tipais, grimu, 
scenarijų — dekoracija, rit
mu ir t.t. Apie mimiką ėjo 
net per kelis numerius jo 
ilga studija. Rimta vaidy
bos kritika bei scenos vei
kalų recenzūra ‘Veidrodyje’ 
buvo irgi ne paskutinėje 
vietoje.” (A. Petriką “Bro
nius Laucevičius — Varg
šas” 19 pusi.).

Nors būdamas uolus tea
tralas, nusipelnęs garbingą 
varda Amerikos lietuviu 
teatro istorijoj, vis dėlto B. 
Vargšas buvo pirmoj eilėj 
rašytojas, dirbęs šį darbą 
per visą gyvenimą ir susie
jęs savo kūrybą ne su siau
rais Amerikos lietuviu už- • L. 

BROOKLYNO LIETUVIŲ
LIAUDIES TEATRAS

Kviečia plačią lietuvių 
visuomenę pamatyti labai 
įdomią 4 veiksmų dramą

THE FOURTH ESTATE ... By Trent

“‘Persidirbę” komercinės spaudos leidėjai, ieškodami 
visuomenėje simpatijos, savo industrijos leidinyje Edit
or & Publisher išsispausdino ši braižinį, leidžianti su
prasti, būk valytojos unijistės gyvenimas daug sal

desnis už jų, laikraščių savininkų.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antrad., Bal. 5, 1949

daviniais, o su Lietuvos gy
venimu ir su lietuvių litera
tūra apskritai. Šiuo atžvil
giu mums jis ir vertingas 
lietuvių literatūros rąidoje.

i

Kaip pažymi A. Petriką, 
Br. Vargšas pradėjo raši
nėti dar būdamas Lietuvoj, 
gyvendamas Š i a u 1 i uose. 
Tais laikais rašė tačiau dau
giau rusiškai ir kažin ar 
kur nors bet ką spausdino. 
Tačiau atvykęs į Ameriką 
ir radęs čia gana plačią lie
tuvių darbininkų socialisti
nę spaudą, Br. Vargšas iš 
pat pirmos4 dienos pradeda 
dalyvauti spaudoje. 1905 — 
1906 metų laikrašty “Kovo
je” bemaž kas antram tre
čiam numery pasirodo Br. 
Vargšo apysakaitės. 1907 
m. be “Kovos” Br. Vargšas 
apie 10 apysakaičių spaus
dina taip pat progręsyviam 
laikrašty “Lietuvoje.” Nors 
ne taip intensyviai, Bronius 
Vargšas bendradarbiauja 
“Kovoje” (o galimas daik
tas, kad ir kituos laikraš
čius, kurių komplektus

NELLIE VENTIENĖ
Onutės rolėje

“Lietuvių Žinių” redakto
rius Gabaliauskas, atėjęs 
redakcijon, atsisėdo savo 
sostan, pasiėmęs laikraščius 
perbėgo jų antraštes, vėl. 
numetė ant savo redakto- 
riško stalo, ir pašaukė visą 
savo štabą, neišskirdamas 
nei šluočių.

Kuomet visi susirinko ir. 
krikščioniškai pasveikimo 
poną redaktorių, tuomet jis 
išdidžiai prabilo:

Švento rašto pranašystė
se yra aiškiai pasakyta, 
kad prieš pabaigą svieto 
atsiras neteisingų pranašų, 
kurie žadės žmonėms ant 
žemės gerą gyvenimą, viso
kias lengvatas, arba net ir 
žemišką rojų. Tie neteisin
gi pranašai, skelbdami sa
vo mokslą, prirengs dirvą 
antikristui.

Kuomet jau dirva bus 
prirengta, tuomet užgims 
antikristas. Kas jį pagim
dys — dar nesužinojau ir 
kaip greit sužinosiu, jums 
visiems pranešiu. Jis važi
nės gatvėmis, ,jo vežimas 
bėgs be arklių, užpakalyje 
vežimo bus didelis pečius, 
iš kurio veršis baisūs lieps
nos liežuviai.

Antikristas reikalaus, kad 
kiekvienas jam įtikėtų ir 

šiandien sunku surasti ir 
patikrintu) 1908 — 1916 m. 
laikotarpy, kasmet paskelb
damas po keletą apysakai
čių ir vaizdelių. Grožinių 
Br. Vargšo kūrinių apstu 
taip pat jo redaguotam žur
nale “Veidrodyje” ir 1916 
m. žurnale “Naujojoje Ga
dynėje,” kurį redagavo V. 
Kapsukas. Galima spėti, 
kad atvykus į Ameriką V. 
Kapsukui ir ėmus redaguo
ti “Kovą” ir “Naująją Ga
dynę,” Br. Vargšas šiuose 
organuose 'bendradarbiavo 
žymiai daugiau. Pats pas
kutinis Br. Vargšo apsaky
mas “Pirmą kartą” išspau
sdintas 1917 m. “Darbinin
kų kalendoriuj” po auto
riaus mirties.

1906 m. išėjo pirmoji Br. 
Vargšo knygelė — drama 
“Paskutinė banga,” 1907 
m. — didesnė apysaka “An
tras krikštas” ir drama 
“Saliamono sapnas” (antra 
laida 1917 .metais). 1908 
— 1916 m. laikotarpiu kas
met buvo išleidžiama dar po 
1—2 knygutes, daugiausia 
dramų (viso 12 knygučių). 
Viena drama “Idealistai,” 
kaip nurodo bibliografijoj 
A. Petriką, liko nespausdin
ta rankrašty.

(Daugiau bus)

pasikloniotų. Kurie įtikės 
ir pasiklonios, tuos apdova
nos visokiomis gėrybėmis 
ir malonėmis, o kurie neį
tikės ir nepasiklonios, tuos 
bandys pečiun įmesti...

Redaktorius norėjo to
liau tęsti pranašystes apie 
antikristo atėjimą, bet tar
pe klausovų kilo lermas, 
pradėjo ginčytis, pasigirdo 
balsai, kad daug geriau 
įtikėti ir pasiklonioti, negu 
kad atsidurti antikristo pe
čiuje ir ten suspirgėti. Kiti 
šaukė, kad lai griešnas kū
nas suspirga, bile tik dūšia 
bus apvalyta ir pasieks 
dangaus karalystę.

Čia įsimaišė sliekų fondo 
steigėjas Juozas Ilgasis. Jis 
pasakė, kad jeigu antikris
tas duos jam didesnę algą 
ir dar darbavietėje įsteigs 
sliekų fondą, tai jis mielai 
sutiks ir antikristui pasi
klonioti. Jis prirodinėjo, 
kad kokia gi jam bus iš to 
nauda, kuomet jis antikris
tui pasipriešins, o tas, su
pykęs, įkiš jo galvą su visu 
liemeniu, pečiun, o kojas 
paliks lauke. Girdi, kad ir 
galėčiau sveikomis kojomis 
dar pabėgti, bet galva bus 
apdegus, protas iškeps...

Atsirado ir tokių, kurie 
nurodinėjo, kad šios šalies 
Kongresas išleis tam tikrą 
įstatymą, kuriuomi už
draus ne tik antikristui ga
tvėmis važinėti, bet ir už
gimti. O jeigu bus jam už
drausta užgimti, tai kaip 
jis tuomet galės gatvėmis 
važinėti? Pagaliaus, gatvė
se kiekviena mašina priva
lo turėti leidimą, o neturint 
leidimo vairuotojas bus 
areštuotas.

Redaktoriui pritrūko 
kantrybės, jis tuojau su
stabdė ginčus ir pareiškė:

“Jokio kompromiso su 
antikristu!”

Čia Juozas Ilgasis atkir
to:

— Jeigu nori, tai lįsk į 
jo pečių ir spirgėk, o aš ne
lįsiu! Ne tam aš mainiau 
savo kailį po kelis sykius! 
Ir jeigu tik antikristas duos 
man didesnę algą, negu pas 
tave gaunu ir priedui įkurs 
dar sliekų fondą, tuomet 
tave apleidžiu!

Po tokio Juozo pareiški
mo mitingas pakriko ir re
daktorius Gabaliauskas ne
sužinojo ar jo darbininkai 
darys antikristui kompro
misus ar pasiklonios...

švenčioniškis.
Ottawa. — Newfound

land sala oficialiai prisijun
gė prie Kanados. /

Neatsižvelgdama .i milionų angliakasių protestą, Tru- 
mano valdžia vistiek paskyrė poną James Boyd (de

šinėje) valdinio visašališkojo kasykloms biuro direkto
riumi. Tuojau po priesaikos ceremonijų, vidaus rei
kalų sekretorius Julius Krug (viduryje) Įteikė Boyd’ui 
dešimties tūkstančių doleriu čekį kaipo atmokesti už 
praėjusį laiką nuo sausio mėnesio. ' Visu tuo laiku, 
nuo nominavimo iki senatas jį užtvirtino, ji skaitė dir

bančiu valdžioje.

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

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

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

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

PO VAIDINIMO ŠOKIAI
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Parašė

JULES VERNE

Ę PER 80 DIENŲ
Išvertė

* J. BALČIKONIS
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(Tąsa) \
— Ne, ne! Mes ją tevęšim\ Hong- 

Kongą ir ten atiduosim vienam Valin
gam pirkliui, jos giminiečiui.

— Ką darysi?—tarė sau Fiksas slėp
damas savo piktumą. -— Gal tamsta su
tiktum išsigerti po stikliuką?

— Su mielu noru! — atsakė Paspar- 
tutas. — Negražu būtų, kad neišgerčiau 
netikėtai sutikęs tokį brangų žmogų.

stovėjo gražiuose soduose, kur augo dau
gybė mangustų, ananasų ir kitų vaisinių, 
medžiu.

Dešimtą valandą jie sugrįžo į garlaivį 
nežinodami, kad visą laiką juos sekė po
licijos agentas, turėjęs taip pat samdyti 
arklį ir leisti nemažus pinigus.

Paspartutas jų laukė ant Ranguno 
dangčio. Apsukrus berniokas buvo pir
kęs kelis tuzinus mangustų, didumo

ŽINIOS Iš LIETUVOS
■ ■ . ■ , • * ■ ‘ ♦"

(Kronika)

XVII 
KELIONĖ Iš SINGAPŪRO { 

HONG-KONGA

kaip obuoliai, iš viršaus tamsiai geltonų, 
viduryje skaisčiai raudonų; jų baltas 
branduolys tirpo burnoje ir buvo bėgai

Nuo šios dienos Paspartutas ir seklys 
susitikdavo dažnai, bet policijos agen
tas būdavo atsargus ir prancūzo labai
nešnekindavo. Kelis kartus jis mate ir

gardus. Paspartutas tais vaisiais pir
miausia pavaišino Audą’ fci jam už tai 
labai gražiai padėkojo.

patį Fogą, kuris mėgdavo būti didžiojoje 
Ranguno salėje; tada jis arba sėdėdavo 
su Atida, arba, savo papratimu, lošdavo 
vistą.

Paspartutas ėmė rimtai galvoti dėl su
sitikimo su Fiksu tam pačiam garlaivyje, 
kuriuo važiuoja ir jo ponas. Juk tikrai 
buvo nuostabu. Paspartutas matė tą ma
lonų žmogų pirnlą sykį Sueze, paskui jis 
sėdo kartu į Mongoliją, išlipo Bombėju
je, kur ketino sugaišti kelias dienas, o 
dabar su Fogu važiuoja Raagunu į 
Hong-Kongą. Rodos, jis sekte sekė Fo
gą! Kas čia galėtų būti? Keistas ‘susi
taikymas. Ko reikia tam Fiksui?

— Iš visko matyti, — tarė sau Pas
partutas, — kad jis iš Hong-Kongo va
žiuos kartu su mumis ir greičiausiai dar 
tuo pačiu garlaiviu!

Paspartutas būtų galvojęs visą amžių 
ir nespėjęs, ko Fiksas sekė paskui juos. 
Jam niekados nebūtų atėjusi mintis į 
galvą, kad kas Fogą paverstų vagim ir 
vytųsi aplink visą žemę. Bet žmogus 
visuomet nori rasti kiekvieno daikto 
priežastį, ir Paspartutas pagaliau su
galvojo, kad Fiksas turi būti ne kas.- ki
tas, tik “Reformų Klubo” narių pasam
dytas' žmogus žiūrėti, ar Fogas tikrai 
važiuoja aplink žemę.

— Tai aišku, tai visai aišku, — kar
tojo berniokas didžiuodamasis savo gu
drumu.—Tai yra šnipas, kurį tie džentl- 
menai pastatė mūsų sekti! Tai labai ne
gražu! Fogas toks teisingas ir sąžinin
gas žmogus! Koks biaurus nepasitikėji
mas! Palaukite, poneliai: aš jus pamo
kysiu !

Paspartutas labai džiaugėsi nuspėjęs 
Fikso kelionės tikslą, bet nutarė kol kas 
nesakyti savo ponui, kad nebūtų jam 
skaudu dėl tokio jo priešininkų nepasi
tikėjimo. O tuo tarpu ketino, apsime
tęs nieko nenumanančiu, nuolatos er
zinti Fiksą ir šaipytis iš jo darbo.

Trečiadienį, spalio 30 po pietų, Ran
gunas įėjo į Malakos sąsiaurį, skiriantį 
to paties vardo pussalį nuo Sumatros sa
los. Per kalnuotas ir gražias mažas sale
les nematyti buvo didelės salos.

Kitą dieną, ryto ketvirtą valandą, 
Rangunas, atėjęs puse dienos anksčiau 
prieš paskirtą laiką, sustojo prie Singa
pūro pasiimti anglių.

Fogas įrašė savo laimėjimą į knygutę 
ir išlipo iš garlaivio su Auda, norėjusia 
truputį pasivaikščioti po krantą.

Fiksas, kuriam kiekvienas Fogo žings
nis rodėsi įtariamas, ėmė sekti paskui. 
Paspartutas, matydamas sekant Fiksą, 
nusijuokė iš jo ir nuėjo į miestą pirkti 
reikalingų daiktų.

Singapūro sala iš pažiūros nėra nei 
didelė, nei gTaži, nes neturi ji kalnų. 
Tačiau ji gana daili ir panaši į parką, 
išraižytą gražiais •keliais. Puikus veži
mas, kur buvo pakinkyti atgabenti iš 
Naujosios Olandijos gražūs arkliai, nu
vežė Audą ir Fogą į vėsų, plačiais lapais 
palmių miškelį. Vietoj europiečių spyg
liuotos tvoros, augo aplink tą mišką pi
piru medžio krūmų vainikas. Sagų ir 
paparčių šakoti medžiai puošė turtingą 

• atogrąžos florą. Blizgančiais lapais mus
katai skleidė skanų kvapą. Kartais galė
jai matyti būrius beždžionių, jos tuojau 
kraipydamosios bėgo nuo žmonių; tanky
nėse, 'turbūt, buvo ir tigrų. Tam, kuris 
'stebėtųsi, kodėl ligšiol tebėra neišnaikin
ti -tos sulyginamai mažos salelės plėšrieji 
žvėrys, galima atsakyti, kad jie sąsiau
riu atplaukia čia nuo MaĮakos pussalio.

Pakeliavę kokias dvi valandas, Auda 
ir Fogas, —taš nors dairėsi, bet nieko 
nematė, — sugrįžo.į miestą, kurio namai 
buvo žemi ir sunkūs; tie nedailūs namai

Vienuoliktą valandą Rangunas, pasi-
ėmęs anglių, išplaukė iš Singapūro uos
to, ir po kelių valandų iš keleivių akių 
išnyko aukšti Malakos kalnai, kurių miš
kuose gyvena patys' gražieji tigrai.

Nuo Singapūro lig Hong-Kongo salos, 
mažo anglų valstybės žemės kąsnelio, at
plėšto nuo Kinų kranto, yra arti tūks
tančio trijų šimtų mylių. Fogas tikėjosi 
nuvažiuoti tiek kelio per šešias dienas ir. 
teberasti Hong-Konge laivą, turėjusį lap
kričio 6 dieną išplaukti į Jokohamą, di
džiausią Japonijos uūstą. ,

Rangunas buvo labai prikrautas. Sin
gapūre prisėdo nemaža nauju keleivių— 
indų, ceilonų, kinų, malajų/protugalų; ; 
jie daugiausia buvo paėmę antrąsias vie
tas. > i

Oras, ligšiol buvęs gana gražus, staiga 
atsimainė. Jūra pradėjo siūbuoti. Ėmė 
pūsti smarkus vėjas, bet laimė, kad iš 
pietryčių pusės; tuo vėju laivui buvo dar 
lengviau plaukti. Naudodamasis tuo, ka
pitonas ištiesė bures. Varomas garo ir 
vėjo, laivas ėmė plaukti labai greitai. 
Supo visai nedaug, tik tarpais labai var
gino.

Bet dėl supimo buvo greičiau kaltas 
Rangunas, negu jūra, ir keleiviai, kurių 
daugumas negalavo, teisingai galėjo 
skųstis' tuo laivu.

Iš tikrųjų, Indijos pussalio draugijos 
laivai, kurie plauko po Kinų jūrą, nekaip 
gerai pastatyti: mažiausias vėjas, ir jie 
tuojau ima supti. Tuo žvilgsniu jie daug 
žemiau stovi už prancūzų laivus, ir jais 
važinėti gana pavojinga.

Todėl, pagedus orui, reikėjo dėl atsar
gumo laivo plaukimą priturėti. Toks va
žiavimas labai gaišino laiką. Fogas už 
tai nepyko, bet Paspartutas šiaušėsi ne
maža. Jis kaltino kapitoną, mašinistą, 
Draugiją ir keikė spjaudydamas visus 
tuos žmones, kurie vežioja keleivius. 
Turbūt, ne menkiausiai didino jo nekan
trybę ir gazo ragelis, kurį paliko degant 
Sevilo gatvėje ir už kurio degimą jis 
turės užmokėti savo pinigais.

— Tamsta, matyti, L labąi "skubini į 
Hong-Kongą? — paklausė' jo kartą se
klys. ; “ ■ ;

— Labai skubinu! — atsakė Paspar
tutas.

— Tamsta manai, ka$ Fogas skubina
si į Jokohamos garlaivį?

—Baisiai skubinasi.
— Vadinasi, tamstą tebetiki į tą keis- 

stą kelionę aplin žemę?
—Be jokio abejojimo. O tamsta?

— Aš? Aš visai netikiu!
— Juokdarys! — atsakė Paspartutas- 

'merkdamas akį. *
Tas žodis policijos agentą truputį nu

gąsdino. Ar tik nebus prancūzas supra
tęs jo tikslą? Bet kokiup būdu Paspąrtu- 
tas būtų sužinojęs, kad jis polįcijos agen
tas, sužinojęs jam vienam težinomą tą 
paslaptį? Bet paskutinį kartą kalbantis' 
Paspartutas kažko šaipėsi^' norėjo kažką 
sakyti ir nepasakė.

Kitą dieną berniokas, nebeiškentęs, 
aiškiau pasisakė.

— Sakyk man tamstą, — pąklausė 
Fikso gudriai šypsodamas, — ar mums 
jau taip ir teks skirtis Hong-Konge?

-— Nežinau, nežinau... — atsakė• ' į
Fiksas pindamasis. — Gal ir teks...

— A! — tarė Paspartutas, — kaip aš 
būčiau laimingas, kad tamsta gąlętum 
su manim kartu važiuoti! Juk Indijos 
pussalio draugijos agentas neturi* stoti 
kelyje! Tamsta tevažiavai į Bombėjų, o 
štaį jau greitai būsi- Kinuose! Amerika 
jau nebetoli, o iš Amerikos į ' Europą tik 
vjenas žingsnis! ,

(Daugiau bus)

Lietuvos Sostines Biudžetas
80 milijonų rublių — toks 

yra Lietuvos TSR sostinės — 
Vilniaus miesto 1949 metų 
biudžetas. Toji suma 15 mi
lijonų rublių suma viršija lė
šas, kurios pernai buvo iš
leistos pagal miesto biudžetą.

48 milijonai rublių iš 1949 
metų biudžeto bus išleisti 
liaudies švietimo, sveikatos 
apsaugos bei kultūros-švieti
mo reikalams, daugiau kaip 
19 milijonų rublių — miestui 
gerai įrengti.

1949 metais Vilniuje bus 
atidarytos 11 naujų progim
nazijų, dar viena suaugusių ‘ 
mokykla. Organizuojami du 
sanatorinio tipo vaikų darže
liai. Miesto centre bus ati
daryti Kultūros Namai. Nau
josios Vilnios rajono gyvento
jai gaus tris naujus klubus-,, 
skaityklas. Didėja bibliotekų 
skaičius. “Zakreto” miško 
masyve įrengiamas centrinis 
kultūros bei poilsio parkas.

Didėja medicinos punktų 
tinklas. Naujosios Vilnios ra
jone bus atidaryta ligoninė. 
Steigiama naktinė sanatorija 
sergantiems tuberkulioze'.

Plečiama Lietuvos 
Sviesto Pramone

Ryšium su gyvulininkystės 
išsivystymu kolektyviniuose 
ūkiuose Tarybų Lietuvoje 
sparčiais tempais ėmė plėto
tis sviesto pramonė.

Respublikoje atkurta apie 
200 gyvulininkystės produktų 
perdirbimo įmonių. Statoma 
keletas naujų • įmonių bei 
stambių šaldytuvų. Visos 
sviesto gamyklos yra aprūpin
tos naujais įrengimais, atga
bentais iš broliškųjų tarybinių 
respublikų, aprūpintos prity
rusiais kadrais.

Sviesto gamybos planą per 
pirmuosius du šių metų mė
nesius Lietuvos sviesto pramo
nė viršijo daugiau kaip dvi
gubai.

★ ★ ★
Puikios Kokybės Brigados 
Pramonės įmonėse

Lietuvos lengvosios pramo
nes įmonėse plinta socialisti
nis lenktyniavimas dėl pui
kios kokybės produkcijos ga
mybos. šiame lenktyniavime 
dalyvauja jau apie 3 tūkstan
čius dai’bininkų.

Fabrikuose, “Trikotažas,” 
“Liteksas,” “Lima” ir kituo-

išversta į lietuvių kalbą ir 
išleista 100 veikalų. Masi
niais tiražais išleisti K. Mark
so, F. Engelso, V. Lenino, J. 
Stalino kūriniai.

★ ★ ★
Liaudies švietėjų Kandidatai

PRIENAI, sausio 5 d.— 
Prienų apskrities I-os apylin
kės liaudies teismo rinkiminės 
apygardos rinkėjai kandida
tais į liaudies tarėjus pasiūlė 
60 žmonių. Kandidatais į 
liaudies tarėjus iškelti kolek
tyvinių ūkių, miesto ir ap
skrities įmonių, valstybinių 

‘įstaigų kolektyvų geriausieji 
atstovai.

Didelį autoritetą rinkėjų, 
tarpe nusipelnė eilė vietos 
mokytojų, aktyviai dalyvau
jančių vietos visuomeniniame 
gyvenime. Prasidėjus kandi- 

’ datų į liaudies tarėjus siūly
mui ,tarpe kitų kandidatų, 
buvo iškelti ir geriausieji liau
dies švietėjai. Rinkėjai kan
didatu į liaudies .tarėjus pa
siūlė Prienų gimnazijos moky
toją Gudyną. Didžiojo Tėvy
nės karo metais Gudynas su 
ginklu rankose kovojo už Ta
rybų šalies laisvę ir nepri
klausomybę Tarybinės Armi
jos eilėse. Po karo jis akty
viai įsijungė į kūrybinį atsta
tomąjį darbą.

Kandidatų tarpe — Išlaužo 
progimnazijos mokytoja Ona 
Klenauskaitė. Išlaužo apy
linkės darbo valstiečiai savo 
susirinkime vieningai pasiūlė 
Klenauskaitę kandidatu į liau
dies tarėjus.

...Dar smetoniškojo režimo 
metais, dirbdama Gudų pra
džios mokykloje mokytoja 
Stasė Mikalauskienė naudojo
si dideliu apylinkės darbo 
žmonių pasitikėjimu. Ji daž
nai kalbėdavosi su vargin
gaisiais aplinkės valstiečiais, 
padėdavo jiems, įkvėpdavo 
geresnio gyvenimo vilties ki
birkštėlę, gyvenimo, kuriuo ji 
šventai tikėjo. Todėl 1940 
metais ji su visa energija dir
ba visuomeninį darbą. Dabar, 
po karo, ji dirba Prienų vals
čiaus liaudies švietimo sky
riaus vedėjo pareigose. Ji bu
vo vieningai pasiūlyta kandi
datu į apskrities I apylinkės 
liaudies teismo tarėjus.

Plati Agitatorių Veikla
TAURAGĖ, sausio 5 d. —

se, į lenktyniavimą del pui
kios kokybės produkcijos įsi
jungė daugelio cechų kolek
tyvai. Jie gamina tik pirmos 
rūšies produkciją.

Statomos Elektrinės 
Kolektyviniuose Ūkiuose

Tarybų Lietuvos kolektyvi
niuose ūkiuose pradėta staty
ti vietines . elektrines. Šiais, 
metais jaunos lietuviškos že
mės ūkio arteles pastatys 30 
elektrinių. Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos moksli
niai bendradarbiai aktyviai 
dalyvauja parenkant aikšte
les statybai ir ruošiant techni
kinius projektus bei sąmatas.

Iš broliškųjų respublikų 
jau atsiųsta kolektyviniams 
ūkiams elektros įrengimų, tur
binų. Elektrinėms pastatyti 
valstybė išskyrė didelius kre
ditus.

★ ★ ★
Nauji Lietuvių
Rašytojų Kūriniai

Respublikos knygynuose 
pasirodė lietuvių rašytojų nau
jos knygos. Išėjo iš spaudos 
Valstybinės Grožinės Litera
tūros Leidyklos išleistas J. Do1 
vydaičio romanas “Po au
dros,” J. Mačio-Kekšto eilė
raščių rinkinys ir k t.

šiemet Lietuvos Valstybinė 
Leidykla numato išleisti 242 
grožinės literatūros knygas 
bendru tiražu $ milijonų 4Qp 
tūkstančių egzempliorių .

Kiekvienos savaitės pabaigoje 
Skaudvilės valsčiaus agitato
rių brigada išvyksta į apylin
kes. Kiekvienas jos narys turi 
atskirą uždavinį. Apylinkėse 
mokytojas P. Klėkna rengia 
pasikalbėjimus, moksleivis D. 
Kerpė padeda rinkiminiams 
punktams tvarkyti organizaci
nius reikalus, valsčiaus liau
dies švietimo skyriaus vedėjas 
Narbutas vadovauja agitacijai 
už kandidatus ir tt. *

Brigada padeda vietose iš
leisti sieninius laikraščius, su
rengti literatūrinius vakarus 
ir tt. ' i '

Jau aplankytos Stulgių, A- 
dakavo, Būgų ir Gelgaudiškiu 
apylinkės., y. Jocius.

120 Tūkstančių Kilometrų 
Be Pakeliamojo Remonto

; z v n i V-s , '• * r* ■

RĄRVĮLĮ§KĮS, sausio 5 d.— 
Garvežys, kurį vąlcĮo mašinis
tas - luhininkas Vytautas An-’ 
driejąuskas, įvažiavo į stotį. 
Jis atvežė sąstatą, kurio svo
ris šimtais tonų viršija nusta
tytą normą. ’Tai paskutinis 
Andricjausko reisas 120 tūks
tančių kilometrų R'eĮĮo sąskai
tom l<urį jo garvežys nuvažia
vo be pakeliamojo remonto. 
Be pakeliamojo rernonfo nu- 
važįąvęs dvigubai ilgesnį ke
lią, kaip kad numatytą, ir su
taupęs 50 fonu ąąglięs, Ąn- 
driejauskas sutaupė daugiau 
kaip 30 tūkstančių ' rublių 
valstybinių lėšų.

Pokario metais lietuvių kal
ba buvo išleista 1,500 knygų. 
Jų bendras tiražas prašoko 
20 milijonų egzempliorių. 
Marksizmo Leninizmo’ 1dasikų

Radviliškio garvežių depo 
yra daugiau kaip 30 mašinis
tų, kurie dirba Andriejausko 
metodu. Jų tarpe — Česlovas 
Lagutk'a, Vladas Lapinskas,

Stepas Vaičiūnas ir kiti. Gar- 
vežininkai - pirmūnai sutaupo 
daug valstybinių lėšų. 1948 
metais depo kolektyvas su
taupė valstybei 780 tūkstan
čių rublių.

Pralenkė Laika T Į *
KLAIPĖDA, sausio 5 d.— 

Miesto stachanovininkai sėk
mingai vykdo prisiimtus soci
alistinius įsipareigojimus.

žinomas laivų remonto ga
myklos kalvis I. Berzonas jau 
įvykdė savo 7 metų užduotį.

Žmonių, kurie pralenkia lai
ką, yra ir kitose miesto įmo
nėse. Celiuliozės - popieriaus 
kombinato katilinės šaltkalvis 
komjaunuolis I. Zemkerskis 
savo sąskaitoje turi jau 6 me
tines normas. Su juo lenkty
niaująs tekintojas N. Sedjevas 
dirba 1951 metų sąskaitom 
Jūrų prekybiniame uoste iš
garsėjo vyresnysis kraninin
kas Povilas Ivanovas. Vyr. 
kranininkas sistemingai racio
nalizuoja darbą. Paskutinis 
jo racionalizavimo pasiūlymas 
duoda uostui daugiau kaip 
50,000 rublių metinių sankau
pų. Povilas Ivanovas Nau
juosius Metus sutiko įvykdęs 
4 metų užduotį.

★ ★ ★ 
Liaudies Universitetai 
Apylinkėse

Pastaraisiais metais Tarybų 
Lietuvos kaimuose įsteigti 
liaudie^ universitetai, kuriuo
se valstiečiai laisvu laiku 
klausosi paskaitų įvairiomis 
temomis.

Neseniai toks universitetas 
buvo įsteigtas Kauno apskri
ties Aukštosios Panemunės 
valsčiaus Šlienavos kaime. 
Kaimo inteligentijos atstovai, 
aukštojo mokslo įstaigų profe
soriai bei dėstytojai ^skaito 
čia valstiečiams paskaitas po
litinėmis ir gamtos mokslo te
momis.

Lapių valsčiuje liaudies 
universitetai įsteigti kas šeš
toje apylinkėje. Nuolatiniai 
lektoriai yra akademikai, 
respublikos aukštųjų mokyklų 
ir mokslo įstaigų moksliniai 
bendradarbiai.

Vien Lapių valsčiaus apylin
kių universitetuose per tris 
mėnesius surengta 70 paskai
tų.

★ ★ ★ 
150-mečio nuo A. S. Puškino 

Gimimo Dienos Proga
Ryšium su 150-mečiu nuo 

didžiojo rusų poeto A. S. Pus-, 
kino gimimo dienos respubli
koje išleidžiami jo kūriniai 
lįetuvių kalbą. Parengtos 
spausdinti “Dubrovskis,” 
“Bielkino apysakos,” “Kapi
tono duktė,” “Varinis raite

lis.” Puškino eilėraščius ver
čia įžymiausieji Lietuvos po
etai A. Venclova, A. Veime- 
ris, E. Mieželaitis, B. Prans- 
kus ir kiti. .

Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos Literatūros Instituto 
kolektyvas ruošia mokslinius 
veikalus “A. S. Puškinas ir 
lietuvių literatūra,” “Puški
nas ir lietuviškoji tautosaka.’’ 

Vilniaus priemiesty yra 
Markučių dvaras, kuris pyi- 
klausė poeto sūnui — Grigori
jui Aleksandrovičiui. čia 
įsteigtas Puškino vardo mu
ziejus.

Kauno kinostudija filmuos 
istorines vietas, susijusias su 
didžiojo poeto vardu.

Tarybų Lietuvoje 100 
Tūkstančių fizkultūrininkų

Neseniai pasibaigė respubli
kos fizkultūrininkų kolektyvų 
apžiūra. Pastaruoju metu^ 
Lietuvos kaimo vietovėse su
organizuota dešimtys fizkul
tūrininkų kolektyvų. Klaipė
dos, Šiaulių, Marijampolės ir 
kitose apskrityse veikia leng
vosios atletikos, bokso, tinkli
nio klubai.

Dabar Lietuvos TSR yra 100 
tūkstančių fizkultūrininkų — 
beveik 80 kartų daugiau, negu 
buvo buržuazinėje Lietuvoje. 
Kaimo vietovėse pastatyta ir 
įrengta per 200 naujų sporto 
aikštelių ir treniravimosi 
punktų.

Medžiaga apie XIX Amžiaus 
Vilniaus Dailininkus

Vienas pirmųjų lietuvių gra-^ 
fikų, dirbęs medyje, yra vil
nietis Vincas Smakauskas 
(1797-1876 metais). Vilniaus 
Dailės Muziejuje yra eilė jo 
kūrinių: serija iliustracijų 
“Vitolio” i;auda'i” ir kelios 
graviūros, kuriose vaizduoja
ma valstiečių buitis.

Leningrado Dailės Akade
mijos archyvo darbuotoja 
šteinšneider prisiuntė muzie
jui medžiagą apie Vinco Sma- 
kausko mokymąsi šioje aukš
tojoje meno mokykloje. Drau
ge prisiųsti nuorašai doku- / 
mentų* apie kitų dviejų to pa
ties meto vilniečių dailininkų 
— Valentino Vankavičiaus ir 
Kahevskio mokymąsi Petro
grade. Muziejuje yra eilė 
Vankavičiaus (1799 - 1842) 
darbo portretų. Kanevskis— 
■mažiau žinomas dailininkas. 
Jo kūrinių muziejus neturi.

Medžiaga, 2.5 autorinio lan
ko apimties, turi nemažos 
vertės tiriantiems lietuviškos 
dailės istoriją. Ja iš dalies 
naudojant dailininkas V. Drė
ma, rašantis monografiją apie 
Vincą Šmakauską.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.'”* ■ ■ " ' ......

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Ąspieniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo.' Mūsų telefonai niekad nemiega.

August (įiistgfe
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Įivietkų Pąr davė jas
6762 FOURTII AVE., BROOKLYN 20? N. Y.

(kampas 68th Št.) ’

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
telef on nokite:

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

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui

Šermenims, Vestuvėms ir Baąkiętams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

FUNERAL HOM^Ę, Ine., 354 Marcy Avę., Brooklyn, N. Y.
■ -- .......... - ■■ /j ~
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So. Boston, Mass. Montreal, Canada
Lietuviu Kalba Mokyklose

Vietos anglu ^spauda prane
šė kovo 29 dieną, kad guber
natorius pasirašė, kad Bosto
ne būtu mokinama lietuvių 
kalbos aukštesnėse mokyklo
se.

šis naujas įstatymas reika
lauja, kad to pareikalautų 25 ; 
mokiniai tos mokyklos ir pa
sirašytų 150 vaikų tėvų, glo
botojų bei piliečių. Tai ge
ras dalykas. Rep.

SANDĖLIS KNYGŲ
Aukso Altoiiukas, maldų knyga, 

l<>luloido apdarais. Tilžės spaudimo 1.75
Vainikėlis—jaunuomenės knyga 75c.
Didysis Ramybe šaltinis. Knyga 

panaši maldoms kaip didysis šaltinis, 
stambus drukas, tvirtai apdaryta L00

Visi, metu gyv. šventųjų, apdaryta 1.25
Biblija, visas šv. raštas; apdaryta ........ 3.50
Evangelijų knyga (per metus), apd. 3.25
Francijos Louracs, knyga apie 500 pusi.,

su paveikslai*, tvirtai apdaryta 3.75 
l.alio didysis žodynas, apdarytas . 15.00 
Lietuviškai-Angelskas žodynas ............. 3.25
Lengva* būdas išmokt angliškai ............. 35c.
Naujausia didelė sapnų knyga 1.75
Laimė ir Planetų nuspėjamai ............. 35c.
Sidabrinis Grabelis, graži apysaka 25c.
Savizrolas. didis štukorius ...................... 50c.
Velnias ir Kapitonas. įdomūs skaitymai, 

3 tomai knyga. 100 pusi. . ........ 1.50
Lietuviška Gaspadinė, su 150 naudingų 

receptu ......................    ... 1.25
Gudrus Piemenukas, graži apysaka 30c.
Raginis, gražios apysakos .... .............    35c.
Pranašai linai apie Svieto Pabaigų 1.25
Kaip Tapti .Dingt. Vaisi. Piliečiu .... 25c.
Gražiausių Dainų Rinkinys, knyga .... 75c. 
Gyvenimas, mirimas ir laidotuvės

girtuoklio. 15 paveikslų ...................... 30c.
Nebijok mit Ii. įves nuo mirties

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

žmones ten kankina. Su paveikslais 35c. J 
Praloto Olšausko darbai. Su paveikslais 25c. 
Karvės nauda ir sūrių padarymas 25c. 
Istorija, sena ii nauja su paveikslais 25c.
Sveikata—ligoniams, aprašo apie 350

skirtingų v>ii*tiškų augmenų ........ 25c.
Apie I rlika. didelį razbainiukų .... 35c.
Žemaites vaizdeliai ii apie pigomis 25c.
Duktė akinenoi raus; graži apysaka ...... 25c. ;
Karalaitis ir žmogus—atsitikima'. 35c. l
Stebūkl.«s--K ilčių Nakčia; dzūko pasaka 25c. 
Du broliai ii majoro dūkti 25c.
Raganiška lazdelė, juokingi skaitymai 25c. < 
Paslaptys Talmudo Žydų; du mokiniai 25c. 
Apie Kolierių 1 elnių ir gražių Irlanda 35c. 
Amžino Z'do krlionė per svietą ...... 25c.
Onutės ><>imč ir balta vergija .... 10c.

Žoles Arbatos Formoje
Nuo nervų, išgąsčiu. b<migi"i, galvoje 

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

atkosėli. varo laukan dulkes 60c.
Vyriškumo pataisymui; ši arbata gera

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

nušašę jimas. stabdo niežuli ir 
apsaugoja nuo piažilimo . . . 60c.

Nebūk šiliuke*, eik kuily n ... ..... 85c.
Nuo visokiu rh< nmatiškų sausgėlų 60c.
Nuo uz.su-enšiusio kataro, bronkailis,

hey fever arba Rose fatal i-h   1.25 
Nuo inkstų ir .strėni/skaudčfimo ........ 60c.
Nuo geltligės ir tulžie* ligiA ............. 75c.
Nuo odos išbėrimų, uučkų ir M............. 75c.
Sunkių mėnesinių icguliavimas V 75c.
Nuo širdies ir vandeninės ligos . '... 60c. 
Palangos Tiajanka, šaknys arielkai 75c. 
Nuo Kosulio. Kokliušo, peršalimo ............. 60c.
Nuo surūgusio pilvo (heart burn) ... 85c. 
Nuo aukšto kraujo spaudimo ........ 1.00
Kraujo valytojas; ši ai bala valo kraują

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

Gražiausių Ramunėlių—svaras ............. . 1.75
Liepos Žiedų—svaras ...........   2.25
Trukžolių šaknų — svaras ............. .... 2.50
Pelūno Metelių — svarūs ...................... 75c.
Apvynių — svaras ......................... . L7->
Valerijonų šaknų—svaras .................. 2.50

M. ŽUKAITIS
331 Dean Street, North, 

Spencerport, N. Y.
I .11 ~   T III " 'I ll ‘ — a. I ■ l, ■! UI I ■■■■■»■■—m      ll !■» ■ I ■■■ - II ■■■ ■

: Egzaminuojant Akis,
; Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius ::

Drs. Stenger & Stenger
^5 Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

; Tel. ST. 2-8342
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Išblaškė Taikos Mitingą

Policija užpuolė ir išblaškė 
taikos mitingą. Kovo 29 die
ną Carpenter salėje buvo 
šaukiamas taikos susirinki
mas. Kada policija pastojo 
kelią i svetainę, tai minia rin
kosi gatvėje, kėlė plakatus 
už taiką, protestavo prieš ka
rinį Atlanto Paktą.

Policija užpuolė susirinki
mą, mušė žmones ir 11 areš
tavo. štai prie kokių laikų 
dagy venom e, kad jau pilie
čiams nevalia laikyti susirin
kimai ir kalbėti už taiką, tuo 
laiku, kada karo kurstytojai 
padūkusiai rėkia iž karą.

A. B.

Chicago, III.
LENGVATIKIUI PABĖGĖLIS

ATSIĖJO $5,000

Joseph Geneles, 10 metų, 
užlaiko drapanų krautuvę, 
5508 Belmont Avė. Kovo 26 
d. pas jį užėjo mažas žmo
gus ir pasisakė esąs pabėgėlis 
iš Vokietijos ir paprašė nu
rodyti, kaip dasigauti ant 
Roosevelt Rd. pas gimines. 
Gavęs iš Geneles nurodymus 
išėjo.

Už trumpo laiko Geneles 
krautuvėje patėmiįo svečio 
išmestus adresus, kuriuos jis 
padėjo, manydamas pabėgėlį 
sugrįšiant juos pasiimti.

Tą pačią dieną į krautuvę 
užėjo kitas n e palįstąsias pa
sivadinęs Mr. Schwarts. Pa- 
starasai sakėsi norįs užsidėti 
toj apylinkėj brangdaikčių
krautuvę ir klausėsi informa
cijų apie daugeli dalykų, su
rištų su bizniu. Geneles, bū
damas gero būdo žmogus, su
teikė būsimam kaimynui, ko 
jis teiravosi.

Antradienį Mr. Schwarts su
grįžo pas Geneles plačiau 
pasikalbėti tuo klausimu. 
Jiem besikalbant įeina mažas 
pabėgėlis pasiimt paliktų ant
rašų ir papasakojo, kaip jam 
viskas žlugo Europoje. Ką jis 
galėjo bėgdamas išsinešti, tai 
1 1-ka deimantų, kuriuos ir 
parodė. Mr. Schwarts išpū
tęs akis pasakė, kad deiman
tai verti $12,000.

Pabėgėlis sutiko parduoti 
juos už $5,000, nes jam la
bai reikalingi pinigai pasiekti 
gimines Bostone. Schwarts 
ėmė bėdavoti, kad jis negalės 
suspėti išimti pinigų iš Evans
ton banko pirm jis užsidarys.

čia Geneles atėjo Mr. 
Schwarts’u i pagalbon. Nuėjo 
į netolimą banką ir atnešė 
$5,000. Schwarts jam davė 
viena deimantą už tai dova
nų.

Pabėgėliui ir Schwarts’ui 
išėjus, Geneles per telefoną 
apsidžiaugė savo žmonai, kad 
gavo deimantą. Pastaroji tuo
jau liepė parodyti jewleriui, 
kad nebūtų apgavystė. Jis 
tuojau ir nunešė pas jewlerj. 
Pasirodė, kad “deimantas” 
buvo paprasto stiklo šmotas.

Tai taip lengvatikį žmbgti 
žulikai apgavo.

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Tel. Poplar 41|0

Berniukai Thomas Collins, Jerry Doherty, John O’
Brien, John McCorry ir Peter Purpura (stovis už ki
tų) turi‘savo paskirti kovoje prieš vėžio ligą. Jie, kai
po nepilnamečiai, negali dalyvauti. rinkliavoje. Ta’čiau 
jie gali ir išnešioja skelbimų kortas, kad rinkliava jau 
prasidėjo. Jie išeina iš Little Red Door Information 
Centro, 135 Montague St., su pirmaisiais iš 2,000 to
kių posterių, paskleistų po visą miestą, šiam darbui 
panaudojant berniukų.skautų trupes. Šių metų obalsis 

yra: “Vėžys gali smogti bile vieną, bet jūs galite 
tvoti atgal—duokite’” 

__________________________a__________________________________

Mastic Beach, N. Y.
Dar viena žiauri tragedija 

Įvyko. • Marjorie Petersen, 
37 metų moteris, penkių vai
kų motina, gyvenusi Elder 
Drive, Mastic Beach pasikorė.

Ji nuėjo i garadžių, kovo 
29 d. ir pasikorė. Ją surado 
kabančią 14-kos metų jos du
kra.

Moteris ir vaikai labai skur
džiai gyveno. Su vyru buvo 
atsiskyrus apie trys metai at
gal. Gyveno iš gaunamos 
“Welfare” pašalpos, kuri, 
kaip žinome, yra maža. Vy
riausias iš vaikų 18 metų, o 
mažiausias—2. Aišku; k a d 
prie šios baisios tragedijos 
privedė baisus skurdas.

K. D.

Minersville, Pa,
Proga vakacijų pas mus 

lankėsi Antanas Kazakevičius 
iš Newarko, Si. J. Jis atvy
ko atlankyti savo senus drau
gus, nes seniau jis gyveno 
mūsų mieste per 10 metų. .

Taigi, kada jis čia gyveno, 
tai ir man teko su Antanu 
veikti ir smagiai laiko pra
leisti. Tai darbštus draugas, 
kuris energingai veikė laike 
piknikų surengimo ir kitokių 
parengimų.

Taigi, ir dabar jo atsilanky
mas buvo smagus mums susi
tikimas. Nuvykome LLluvelę 
pas Paukštaičius, kur buvome 
skaniai pamaitinti ir pavai
šinti. ' ✓

t

Besikalbant Antanas suma
nė, kad reikalinga paremti 
tuos veikėjus, kurie'dabar yra 
teisiami New Yorke, kurie gi
na Amerikos žmonių' laisves ir 
demokratines teises. * Jo su
manymui aš pritariau, tą pa
darė ir kiti. Na, ir tuojau 
su aukavome $6 teismo vedi
mui. 

f

Aukavo Mikas ir Ona 
Paukštaičiai $2. Po $1 auka-' 
vo: A. Kazakevičius, Alena 
Ragųckienė, Adele Malenčik 
ir V. Ramanauskas. Ačiū au
kavusiems! Dėkui Antanui 
Kazakevičiui už aplankymą 
mūsų miesto ir senų savo 
draugų.

V. Ramanauskas.

Waterbury, Conn. 
/ 

-----r----
Vilijos Choro atsibuvo su

sirinkimas 24 d. kovo. Komi
sija, kuri rengė margumynų 
vakarą raportavo, kad paren
gimas nekaip pavyko — per
manai davė pelno.

Kitas parengimas atsibus 
balandžio 24 d., 2:30 vai. 
po pietų, Venta Svetainėje, 
103 Green St. Bus suloš
tas labai gražus veikalas 
“Praeities šešėlis,” 4-rių 
veiksmų. Veikale yra gan 
daug juokų, ašarų ir gerų pa
mokinimų. Aktoriai rūpestin
gai parinkti ir gerai mokosi 
roles. Lošėjai užtikrina, kad 
veikalas bus tinkamai suvai
dintas.

Todėl, kviečiame, kaip wa- 
terburiečius, taip ir iŠ pla
čios apylinkes lietuvius atsi
lankyti. 

★ ★ ★
Šie patys lošėjai “Praeities 

šešėli” suvaidins ir New Ha- 
vene. Tatai atsibus gegužės. 
8 d., Lietuvių Svetainėje, ant 
N. Front St.

Taipgi, waterburieciai šį 
veikalą suvaidins ir Hartfor
de, 22 d? gegužės. Reiškia, 
veikalas bus suvaidintas Į tris 
kolonijas.

Mano supratimu, tai labai 
gerai, nes susimokyti ima 
daug laiko. Kaip daugelyj 
atsitikimų suvaidina kartą ir 
jau viskas baigta. Manau, 
kad tokis iš vienos i kitą ko
loniją aktorių nuvykimas la
bai praktiškas. Chorietis.

Cleveland, Ohio

Žinios iš Lietuvos
Pradėta Dviračių
Fabriko Statyba

i ŠIAULIAI. — čia pradėta 
pirmoji Tarybų Lietuvoje dvi
račių fabriko statyba. Naujo
ji įmonė bus viena iš stam
biausių ir; moderniškiausių 
mieste. Ji teiks tūkstančius 
dviračių kraštui, o taip pat ir 
broliškoms respublikoms.

Sparčiu tempu vyksta pa
rengiamieji statybos darbai. 
Statyba vyks visą žiemą.

Įrengimus šiai naujai Įmo
nei tieks broliškųjų respubli
kų mašinų gamyklos.

‘ ★

Motinai ir Vaikui

Kvietimas i ALDLD 15-tos 
Apskrities Konferenciją

Lietuviu Literatūros Drau
gijos 15-tos Apskrities konfe
rencija atsibus pirmadienį, 30 
d. gegužės, Decoration Day, 
11 vai. ryto, ant ūkės pas Jo
ną Rūbą, Burton, Ohio.

Didžiuma lietuvių jau gerai 
j žino Jono Rūbo ūkę. Va
žiuoti nuo Clevelando reikia 
keliu No; 422 ir pravažiavus 
Chagrin Fall miestelį, dar rei
kia pavažiuoti apie 20 mylių 
kur surasite dvišaką kelią, 
tėmykite kairioj pusėj kol pa
matysite geležines grotas ant 
stogo, tai ir važiuokite ten į 
kiemą. •'

Delegatus į apskrities kon
ferenciją renkame po vieną 
nuo kuopos ir po vieną nuo 
kiekvieno 10 narių skaičiaus, 
arba to skaičiaus didžiumos.

Pageidaujama, kad kiekvie
na kuopa išrinktų pilną dele
gatų skaičių, o sekretoriai pa
ruoštų iš kuopos veikimo ir 
stovio raportus. Taipgi, ne
pamirškite pasimokėti ir duo
kles į apskritį. Būtų gerai, 
kad ir taip narių atvyktų su 
garais 'sumanymais., Nedele- 
gatai turės konferencijoj' ga
limybę išsireikšti, nes jiems 
suteikiamas patariamas bal
sas. J. S.

VILNIUS. — Auga’motinai 
ir vaikui skirtų sveikatos ap
saugos Įstaigų skaičius. Nese
niai sostinės priemiestyje Pa
vilnyje atidarytas sanatorinio 
tipo vaikų lopšelis. Nauja 
vaikų sanatorija steigiama Ši
lutėje, .o ligonine—Klaipėdo
je.

Šiuo metu Tarybų Lietuvos 
vaikų lopšeliuose yra 1482 
vietos. 400 vietų turi kūdi
kių namai. . Respublikoje vei
kia 32 vaiko ir 18 motinos ir 
vaiko konsultacijos punktai 
miestuose. Atidaryti pirmieji 
penki punktai kaimo vietovė
se. Be Vilniaus ir Kauno vai
kų ligoninių, respublikoje yra 
11 vaikų poliklinikų ir ambu
latorijų. Praėjusią vasarą ei
lėje vietų — Rokiškio. Trakų 
ir Vilniaus apskrityse — prie 
tarybinių ūkių buvo organi- 
z u o t i pirmieji sezoniniai 
vaikų lopšeliai. Daug tokių 
lopšelių numatyta Lietuvos 
kaime atidaryti šiemet lauko 
darbų •metu.

Per praėjusius metus atida
ryti nauji gimdymo namai, 
padidintas lovų skaičius ligo
ninių ginekologijos skyriuose.

★ ★
Auga Maisto Pramonė

VILNIUS. — Praėjusiais 
metais maisto pramonės įmo
nėse vyko . dideli rekonstruk
cijos ir mechanizacijos dar
bai. Visiškai mechanizuotas 
ir rekonstruotas “Ramunės” 
konditerijos fabrikas. Jame 
baigiamas Įrengti biskvitų ce
chas. Atstatytas ir jau Įvyk
dė metini gamybos planą Vil
niaus “Gerovės” vaisių-kon- 
servų fabrikas. Užbaigta Kau
no duonos fabriko Nr. 2 sta
tyba. . _ ■

Eilėje alaus daryklų—Vil
niaus “Tauro,” Kauno “Rau
donojoje pašvaistėje,” Pane
vėžio, Klaipėdos — įrengti 
nauji cechai. Rekonstruota 
Šalčininkų spirito varykla; 
jos gamybinis pajėgumas pa
didėjo 2 kartus. “Sodyboje” 
Įrengtas vaisių - konservų ce
chas, “Baltikes” fabriko — 
makaronų džiovinimo cechas, 
clu nauji cechai—Šiaulių “Rū
tos” konditerijos fabrike.

Pernai Vilniuje pradėta di
delio konditerijos fabriko 
“Pergalės” ir Šiaulių krakmo- 
lo-sirupo fabriko “Gliukozės” 
statyba.

Vilniaus duonos fabrike Nr. 
3 pradėki makaronų fabriko 
įrengimo darbai. Ateinančiais 
metais šis fabrikas gamins 
makaronų daugiau, negu visi 
respublikos makaronų fabri
kai šiuo metu..

Respublikos maisto pramo
nės Įmonės pagamino viršum 
1948 metų plano 10 tūkstan
čių tonų miltų, 800 tonų alie
jaus, 63 tūkstančius bonkų 
uogų ir vaisiui konservų, 850 
tonų' konditerijos ir daug ki
tų gaminių.

Įmonės, sumažinusios savi: 
kainą, davė 10 nąilijonų ru
blių ekonomijos.

Įvykdė Metinį Planą
VILNIUS. — Lietuvos TSR 

Geležinkelių Valdybos Vil
niaus miško pramonės ūkis 
pirma laiko įvykdė metinį 
miško ruošos planą.

Viršum plano pagaminta 
15,000 kubinių metrų miško 
medžiagos, išvežta 17,000 
kūb. metini. Sumažinant ga
mybos savikainą, valstybei su

taupyta 468 tūkstančiai ru
blių.

Miško pramonės ūkio kolek
tyvas įsipareigojo sezono miš
ko ruošos planą įvykdyti pir
ma laiko, iki 1949 metų kovo 
1 dienos.

¥ ¥ ¥
2-3 N onnos pep Pamainą

KAUNAS, sausio 5 d.—Mo
torų remonto gamyklos kolek
tyvas Įsipareigojo iki vasario 
15 d. įvykdyti ketvirtinį pla
ną.

Remontininkai darbuojasi, 
kad garbingai įvykdytų prisi
imtą Įsipareigojimą. Stacha- 
novininkąs šlifuotojas Tutlys 
ėmė aptarnauti dvejas stak
les ir pakėlė darbo našumą 
iki 3 normų per pamainą. 
Daugiau kaip 200 procentų 
savo užduotis įvykdo tekinto
jai Ziuzinas ir Maliginas.

šiais metais gamykla išple
čiama. Sausio mėnesį palei
džiamas naujas mechaninis 
cechas. Dabar jame mon
tuojami Įrengimai.

★ ★ ★
Stachanovinė Sargyba

KRETINGA, sausio 5 d. — 
Pramonės kombinato kolekty
vas pirma laiko įvykdė 1948 
m. gamybos planą. Kombina
to Įmonės, sumažinusios pro
dukcijos savikainą, davė dau
giau kaip 100,000 rublių sau
le au pų.

Pramonės kombinato darbi
ninkai pasiryžo iki vasario 15 
d. baigti dviejų mėnesių pla
ną. Kovodami dėl prisiimtų 
Įsipareigojimų į vykdymo,

s;
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2

2

oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniii!

TELEPHONE
STAGG 2-5043

L* H

priešakiniai stachanovininkai 
žymiai pakėlė darbo našumą. 
Pavyzdžiui, šaltkalviai Pau
lauskas, Maknius ir Galdikas 
kasdieną Įvykdo po dvi išdir
bio normas.

★ ★ ★
Gamybiniai Laimęjimai

KUPIŠKIS, sausio 5 d.- 
Apskrities pramonės kombi
nato įmonių kolektyvai meti
nį planą įvykdė. Viršum pla
no pagaminta produkcijos už 
174,000 rublių; pirmą kartą 
gautas 27,000 rublių pelnas.

Pramonės kombinatas nese
niai .pradėjo čerpių gamini
mą.

Italija tikisi, kad anglai- 
amerikonai sugrąžins jai 
buvusias italų kolonijas 
Afrikoj.

PRANEŠIMAS
HAVERHILL, MASS.

Jau .daug laiko praėjo k^ip gir
dėjome gerą kalbėtoją. Dabar turi
me laimės pasiklausyti gero kalbė
tojo. Balandžio 7 d., Liet. Piliečių 
Gedemino Klubo salėje, 324 River 
St., 7:30 v. v. Kalbės V. Andrulis, 
dienraščio Vilnies redaktorius iš 
Chicago, Ill. Kviečiame .visus da
lyvauti, išklausyti jo kalbą ir paly
ginti su kitais, kurie Čia anksčiau 
buvo ir daug visko prikalbėjo apie 
Lietuvą ir kitus dalykus. Įžanga 
laisva. Kviečia LLD 85 kp. — A. N.

(79-80)

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964
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RES. TEL.
HY. 7-3681
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MATTHEW P.. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

g

£
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K
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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 visokius spaudos daraus draugijų 
parengimams. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

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

Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite patenkinti. 
Kainos už spaudos darbus Laisvės1 spaustuvėje yra 
prieinamos.

Reikalu spaudos darbų rašykite:

LAISVĖ
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. ¥.

l'^i
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PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

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

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-' I 

’ dikiam reikmenys, iVairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

F, W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home .
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

RECEPTŲ SPECIALISTAI. .

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

Tol. EVergreen 7-6288
V V • Vtt V“ W 1

5 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daįly)- Anf rad., Bal. 5, 1949 M
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Buknys

Padėkos Žodis 
Draugams Laisviečiams 

šių metų kovo 24 d. iš 
Laisvės gavau telegramą, kad 
mano dėdė Kazys Viltrakis, 
gyvenęs New Yorke, yra 
ręs. Tuojau pašaukiau 
Buknį, prašydama jo, 
kol atvažiuosiu, visu 
pintųsi.

Mane pasitiko dd.
ir Sasna. Nors d. Buknys bu
vo tik iš po ligos, vistiek vi
same kame padėjo. O tų vi
sokių formalumų reikėjo 
atlikti labai daug, ką, be abe
jo, be draugo pagalbos viena 
jokiu būdu, tokiu man sunkiu 
momentu, nėbūčiau galėjusi 
padaryti.

Tai jau ne pirmas kartas, 
kuomet nelaimėje man pade
da draugai iš Laisvės. Kada 
mirė mano sesutė Katrina Vil- 
trakiūtė, jie irgi visu kuo, 9<uo 
tik įstengė, padėjo. Už tai 
jums, gerieji
širdingiausią ačių. 
dėkoju už gėles, taip 
dengusias mano dėdės

Ačių d. Mizarai už 
bas, pasakytas lydint 
plyčios ir kapinėse.

JTaip pat_esu dėkinga 
siems, kurie mirusį dėdę 
lankė ir palydėjo į kapus.

Dar nuoširdžiai dėkoju di
rektoriui Povilui Gustui už 
taip gražų, nuoširdų ir ne
brangų, susijusį su laidojimu, 
patarnavimą.

Margaret Valilionienė.

draugai, tariu 
Taip pat 

gražiai 
karstą, 
prakal- 
iš ko-

ap-
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Lietuvių Dailės Paroda ir Josios Dalyviai; 
Atidaroma su Drama “Gieda Gaideliai”

šį Sekmadienį, Balandžio 10, Liberty Auditorijoj
Taip, šis sekmadienis lie

tuviškajam Didžiajam New 
Yorkui ir plačiajai jo apylin
kei bus didžios iškilmės die
na. Tuoj po 4-tos valandos 
popiet Lietuvių Kultūriniame 
Centre (Liberty Auditorium) 
priešais mūsų akis atsiskleis 
Lietuvos rašytojo J. Baltušio 
4-veiksmė drama 
deliai” — apie 
Lietuvos kaimą.

of i- 
Pa- 
bus 
lie-

pi r'mt ary bin į 
O dramai 

užsibaigus, audiencija bus 
cialiai pakviesta į Dailės 
rodą mažojoj salėj, kur 
išstatyti įvairūs tapybiniai
tuvių dailininkų kūriniai, 
skulptūra, moterų graždarbiai 
ir kitokį dailiadarbiai.

Parodą, kaip, veikiausiai, 
visi jau esate girdėję, rengia 
Lietuvių Meno Sąjungos Tre
čioji Apskritis.

Kas Parodoj Dalyvaus

Iki praėjusiojo sekmadienio 
jau buvo žinomi šie Dailės Pa
rodos dalyviai, jau pripildžiu- 
sieji registracijos lakštus:

1. Miss Jennie Kulbis, John
son City, N. Y.

2. A. Tvarijonienė, Bing
hamton, N. Y.

Waterbury, Conn.
4. Dr. J. Stanislovaitis, taip-

Iš Aido Choro Veikimo
pranešti, 
mokinasi 
kuri bus 

8 d. (sek-

Pirmiausia noriu 
kad Aido Choras 
operetę “čigonai,” 
suvaidinta gegužės
madienį), Liberty Auditorium 
salėje. Operetė “Čigonai” 
parašyta žymaus lietuvių kom
pozitoriaus Stasio Šimkaus, 
kurio populiariški lietuvių 
liaudies dainų motyvai žino
mi visuose pasaulio lietuviuo- 

kuris 
“Kur

se. Nėra lietuvio, 
žinotų jo sukurtos 
kuže samanota”...

ne-
bą-

las, kad kuo didesnis skaičius 
aidiečių dalyvautų mūsų pa
mokose, kad* kuo geriau ir 
įspūdingiau perstačius šią 
operetę, prie kurios taip in
tensyviai rengiamasi.

Tikiuosi, jog šis atsikreipi- 
mas neliks be atgarsio. Ai
do Choras yra mūsų pažan
giųjų meninė organizacija ir 
mes turime ją remti ir ugdy
ti. ' * H. F.

įvyks Lie-Balandžio 24 d.
tuvių Meno Sąjungos 3-čios 
Apskrities konferencija. Ai
do Chorą atstovaus net šeši 
aidiečiai: S. Pužauskaitė, 
Burba. G. Kazakevičius, 
Mizarienė, A. Graunas, 
Stakoff.

A.

Susirgus Aido Choro sekre
torei N. Nagulevičiūtei ir at
sisakius nuo pareigų, tapo iš
rinkta «jos vietoje nauja se
kretorė. šias pareigas sutiko 
eiti jauna, aktyvi aidietė A- 
delė Graunas.

Vienu laikotarpiu Aido 
Chore buvo gana daug jauni
mo, kaip merginų, taip ir vai
kinų. Visi gėrėjosi dideliu 
Aido Choro sąstatu. Bet da
bar, ypatingai paskutiniu lai
ka, daugelis iš jų retai tebe- 
eilanko į pamokas. Tai liūd
nas ir peiktinas reiškinys.

Dabar, kuomet Aido Cho- 
rats rengiasi prie operetės 
“Čigonai,” yra būtinas reika-

Petrą TumialĮ
Laidos Balandžio 5-tą

Petrą Thomas (Tamialį), 
maspethiėtį, laidos balandžio 
5-tos popietį, antradienį 
(šiandien), Evergreen kapin- 
nėse. Išlydės iš Matthew P. 
Ballas - Bieliausko Funeral 
Home, 660 Grand St., Brook- 
lyne, 2 valandą.

Tumiai is, narys Junginės, 
L. A. Piliečių Kliubo, LLD 
138-tos kuopos, mirė balan
džio 1-mą, parėjęs iš darbo. 
Nekalbant apie tokios staigios 
mirties smūgį šeimai, žinia 
apstulbino visus, kurie tik 
prieš penketą dienų buvome 
su juo matęsi dd. Paukščių iš
leistuvėse.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 ir ALDLD 185 kuopų 
bendras susirinkimas jvyks ketvir
tadienį, kovo-March 7, Liberty Au
ditorium, pradžia 8-tą vai. vakdre.

Visi nariai ir narės malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime, nes yra 
svarbių reikalų aptarimui.

(79-80) —Valdyba.

JOHN YUSKA

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

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

Krautuve tik 3 blokai nuo BMT 111 th Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.

gi waterburietis.
5.

New
6. A. Gilmanas, Laurelton,

Natalija
York City

7. Pranas Mockapetris, La 
Porte, Ind.

8. J. W. Thomson, Long Is
land.

9. Sophie Thomson, taipgi 
iš Long Island.

10. Suzana Kazokytė, Ja
maica, N. Y.

11. Anna E. Warnas, South 
Boston, Mass.

12. Edvardas Skučas, New
ark, N. J.

13. Ilse Merkson Bimba, 
brooklynietė,

14. Phyllis A. Rasens, Chi
cago, 111.

15. Olga Matukienė, Phi
ladelphia, Pa.

16. Aldona Vaidžiulytė, 
irgi philadelphietė.

17. Petrow, Vaidžiulytės 
8 metų dukrelė.

18. M. Vaidžiulienė, irgi 
philadelphietė, Aldonos moti
na.

19.
20.

21.
n ietis.

22. 
m on d

M. Degutienė.
E. Griciūnas, 11 motų.

Rob. Feiferis, brookly-

Emily Klimas, 
Hill, L. I.

Tai Dar Ne Visi

Rich-

daugTikriausiai, dar bus 
kitų Parodos dalyvių, iki šiol 
nesuspėjusių registracijos lakš
tų sugrąžint.

Iš visko matosi, kad Pa
roda bus graži ir įvairi.

Nelaukite Paskutinės Dienos

Kas manote Parodoj daly- 
vaut, nelaukite paskutinės 
dienos^ Komisijai reikalinga 
viską turėt iš anksto, kad spė
tų viską tinkamai sutvarkyt. 
Prašome pristatyt eksponatus 
tuojau i Lietuvių Kultūrinį 
Centrą. Jiems padėt yra sau
gus kambarys.

Moterų Komisija

Specialią moterų rankdar
biams tvarkyti komisiją 
daro Mrs. 
Thomson ir

Su- 
Petrikienė, Mrs. 

Mrs. Mikniaus.

Parodos Finansavimas

Dailės Parodą fiansuoja 
Lietuvių Meno Sąjungos Tre
čioji'Apskritis. t Bet jai pini
gai, iš dausų nekrinta; ji turi 
surast tam įvairius šaltinius.

Įžangos į Parodą nebus. Bet 
komitetas prašo ir vietoj pri
ims laisvą išteklingų dalyvių 
auką—kad ir nikelį. Tai bus 
tik vienas iš keleto būdų lė
šoms sukelti.
—per ištisą mėnesį 
giami apšvietus ir 
vakarai, su šiokia-tokia įžan-

Parodos eigoj 
bus ren- 
kultūros

Aukos Civilėms
Teisėms Ginti

Darbščiosios i • i d g e W o o d i e - 
tęs, dažnai ir daug dirban
čios organizacijoms gaspadi- 
nystėse, “susikalbėjo, ^susidū- 
mo.įo” per brooklyniškį sky
rių prisidėti prie civilių teisių 
gynimo: '

Mary Kalvaitienė su $5.
Olga Reinhardt—$5.
Dėkojame už aukas. A.

d. įvyko* Lietu-1 Taigi, mūs jauno advokato J. 
Piliečių Kliubo 
Pirmiausia bu- 

apie ligonių 
nėra daugiau-

Balandžio 1 
vių Amerikos 
susirinkimas, 
vo pranešimas 
stovi. Ligonių
šia ir jų padėtis nėra sunkiau
sia.

Kliubo lyderis advokatas J. 
Andziulaitis pranešė kliubie- 
čiams, kad bus padarytos dvi 
gatvės saugesnėmis, išėjus iš 
kliubo bus saugiau pereiti 
skersai Union Avė. ir Stagg 
St?, ant kampo bus įdėta au
tomobilistams signalo lempa, 
kas daitg sumažins nelaimes.

Majoras Įsikišęs j New 
Yorko laksikų Streiką

A n d ž i n 1 a i č i o p as i d ar b a v i m as 
yra labai geras ir nuoširdus. 
Praeityje buvo daug nelaimių 
tose gatvėse.

Kliubo komisija su gaspa- 
d ori ūmi 
daugiau 
ninku 
birželio 
daryta.

Buvo 
tremtinių 
jant prisiųsti 
mą delegaciją 
mis. Laiškas 
Delegacija ir 
namieje, nes mūs kliubas yra 
pašaipiais, su jokiomis paša
linėmis organizacijomis netu
ri nieko bendra. *

darinktireikalavo
komisijos ir 

išvažiavimui
d., kas ir buvo pa-

busais
19

prisiųstas kliubui 
laiškas, reikalau-

i jų suvažiavi- 
sykiu su auko- 
tapo priimtas, 
aukos pasiliks

mitetas, greta kitko, nutarė:
Reikalauti policijos sustab

dyti kiekvieną taksiko vairuo-

virši- 
Gi pirmadieniui pa- 
firmų atstovus pa- 
suvesti į derybas,

Majoras O’Dwyer praėjusį 
sekmadienį, trečią sėkmingo 
taksikų vairuotojų ir mechani
kų streiko dieną, mitingavęs 
su darbininkų vadais - 
ninkais.
sikvietęs 
stangose 
sutaikyti.

Streikieriai laikosi nepa
prastai vieningai, firmoms 
sunku streiklaužių gauti. 
Streikieriams padėti jau pir
momis dienomis daugelyje 
vietų išėjo į pikietą jų mo
terys. Tikimasi, kad, strei
kui tęsiantis, moterų pikietuo- 
tojų susidarys masiniai bū
riai. O su 'moterimis imtis, 
jas atakuoti streiklaužiams 
lyg ir nepatogu. Streiko ko-

Randasi Green- 
Annex 2A. 

tree i ad i e- 
2

Serga
Sunkiai apsirgo vidurine li

ga Ignacas Zyvordas, willi- 
amsburgietis.
point ligoninėje, 
Lankymo valandos 
niais ir sekmadieniais nuo 
iki 4 po pietų.

Linkime greit pasveikti.

Apiplėšė Namuose
Rezidencinėje Brooklyno 

sekcijoje — Midwood — sek
madienio vakarą pasibeldė į 
advokato - sąskaitininko Ir
ving J. Bloom duris. Tikėjęsis 
paslo iš savo ofiso New Yor
ke, Bloom atidarė duris. Į 
butą įsiveržė 5 viduramžiai 
plėšikai, kiekvienas su revol
veriu. Iškrėtė visus 5 šeimos 
narius, pareikalavo Bloomie- 
nės parodyti ir miegkam’ba- 
rius, juos išgriozdė. Pinigų 
neradę, susirinkę iš šeimos 
žiedus ir kitus brangius puoš- 
meninius daiktelius.

ir 
ir

PARDAVIMAI
Parsiduoda fotografijos Studija 

sykiu namas, su 5 kambariais 
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 
GLenmore 5-6191. Galite kreiptis 
bile laiku. * * (69-82)

Ką Gauna Parodps Dalyviai?

Medžiaginiai• — NIEKO, i 
Menininkai yra idealistai. 
Sau pragyvenimą pelnosi — 
didelė jų dauguma, jei ne vi
si—kitais užsiėmimais. K o 
jie labiausiai siekia—kad kuo 
didžiausios—rpįnios ateitų jų 
kūrinių pasižiūrėt. O ko jie 
mažiausiai laukia — tai kkd 
Parodos lankytojai sau patin
kamų kūrinių iš Parodos m? 
sipirktų — savo namijĮ savo 
salių papuošimui, tuomį nors 
dalinai pagelbint 
kams padengi dažų, 
rėmų ir 
galimybę 
kurt.

Taigi, 
esate prašomi turėt 
tyj.

Lai būna ši Dailės Paroda 
skaisti mūsų meninio-kultūri- 
nio pakilimo išraiška!

Komisijos narys S. V.

GERI PIETŪS!
Kadai norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisves Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių yalgių 
gražus pasirinkimas.

kitko lėšas 
naujiems '

/dailinin-
/ drobės, 

ir duot 
vaizdams

Parodos lankytojai 
tatai min-

Y GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
U—2 dienomValandos, jvakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

sako, kad tie taksikai, kurie 
dar randasi gatvėse, yra vai
ruojami iš kitų miestų impor
tuotų skebų.

Siųsti gatvėsna inspekcijos 
tymus ir raportuoti policijai 
visus prasižengusius amato ir 
trafiko taisyklėms.

Sumobilizuoti visas 
kierių moteris i pikietą 
taip pat mobilizuojamų 
tan visų unijistų.

Vienas pikietuotojas, Mil
ton Young, tapo užvažiuotas 
išvažiuojančio, iš garadžiaus 
streiklaužio, Bronxe, užsidė- 
jusio užrašą, būk jis esąs 
“nepriklausomas savininkas.”

Sekmadienį vėl buvo areš
tuoti keli pikietuotojai už 
“per garsiai” įspėjimą streik
laužio. (Tai gera pamoka ki
tiems—ruošdamiesi eiti strei
ko kovon už duoną nueikite 
pirm to pasimokyti pas balso 
mokytojus, gal goriausia pas 
operos mokytojus, kad neį- 
žeistumėt skebų !.) V. D.

Taipgi buvo laiškas nuo Da
riaus ir Girėno Komiteto, ku
ris darbuojasi pastatyti jiems 
paminklą. Tas komitetas šau
kia plačią konferenciją gegu
žės 15 d., tai visoms lietuviš
koms organizacijoms išsiunti
nėjo laiškus su tikietais, rei
kalaujant nupirkti tikietus

po konferencijos įvyksiančiam 
pobūviui ir prisiųsti delegatus 
į konferenciją. Kliubas be jo
kių ceremonijų išrinko dole- 4 
galus ir nupirko tikietus.

čia reikia priminti, kad Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu
bas yra pirmeivis to sumany
mo, pateikto prieš apie 16 
metų. Taipgi ir kriaučių 54- 
tas lokalas yra pusėtinai pri
sidėjęs finansais. Pasirodo, 
tą sumanymą daugiausia ir 
remia tik tos dvi organizaci
jos. Kaip ilgai jos rems, at
eitis parodys. Juk ir geleži
nis kišenius gali nuplyšti.

Board-direktorių pirminin
kas Grunskis susirinkime da
vė skundą ant kliubo gaspa- 
doriaus J. Zakarausko, kad 
jis su savo direktoriais nepa
klusniai elgęsis, įžeidęs juos 
ir kostumerius prie baro. Su
sirinkimas šį visą dalyką iš- 
spręsti pavedė board-direkto- 
riams ir pašalpinio skyriaus 
komitetui. »

J. Stakvilevičius. .

Paryžius. — Vietnamo 
patrijotai atakavo francū- 
zus sostinėje Saigone.

strei- 
greta 
pikie-

Peter Kapiskas

Degtines, Vynai ir Alus

RHE1NGOLD
BEER & ALES

•
32 Ten Eyck St.

Tel. EVergreen 4-8174

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL

DRABUŽIAI JŪSŲ GIMINĖM ' 
IR DRAUGAM LIETUVOJE 

Vyrams Overcoats ir Siūtai 
Moterims Siūtai ir Clothcoats

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

KASKEL’S, 9 Columbus Av., N.Y.C
Arti 60th St. 

1 Block West of Broadway 
“New Yorko Didžioji Pavvnšapė”

Pajieškojimai
Ieškau merginos, noriu susipažinti 

apsivesti ir gyventi. Pageidaujama 
kad būtų amžiaus nuo 17 m. ar vir
šaus: svorio 135 iki 150 sv. Tikyba 
nesvarbi. Rašykite laišką lietuvis 
kai arba angliškai. J. B. L. Bulius 
26 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

(77-79)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford
Brooklyn 11,

Avenue

Tel. EVergreen 8-9770 ,

TONY’S dL
UP-Ttf-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

' Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: / 1— 8 vakare
*

Penktadieniais uždaryta

Pasinaudokite gera proga įsigijimui 
labai reikalingų daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators 
Washing Machines - Electric Appliances 

Gas & Combination Ranges'
IT AUT¥I 895-897 Broadway
U-j/tLIlUI Brooklyn 6, N. Y.

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

EVergreen 8-2439-2240

*71 TDD’Q RAP 411 grand street ZjUI' JD/YIV BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS -

TELEVISION
\

Telefonas 
EVergreen 4-7729

oooooooooooooooooooopoooooooooooooooooooooooooooooooo

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną ypa. didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
z Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

/

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Antrad., Bal. 5, 1949
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