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1945 m. sausio mėnesį Lou
is Budenz, tuomet Daily 
Workerio redaktorius, nusita-
re atsižadėti komunizmo ir 
patapti jo priešu.

Susirišo jis su tūlais kata
liką kunigais, o šie jam pa
tarė :

—Mes tau duosime univer-

kiek

pro-
Bet
Bu-

tu pasitrauksi iš komunistų ir 
pradėsi juos apmeluoti.

'Budenz su tuo sutiko. Ir 
jis viešai dirbo komunistams, 
o slaptai — juos keikė, 
tik jo jėgos leido.

Ir jis vis laukė geros 
gos “kvityti” partiją, 
pirmiau, negu “kvitins,”
denz pasiskolino iš Daily 
Workerio apie vieną tūkstan
tį dolerių, — paskolą užtrau
kė paminėtu metų rugpjūčio 
mėnesį’

Kai jis, pagaliau, gavo, pro
fesoriaus vietą, tuomet viešai 
spiovė ant partijos ir šuoliais 
išbėgo iš Daily Workerio re
dakcijos.

Išbėgdamas, jis savo skolos 
taip ir negrąžino. . .

ad- 
sa- 
ka-

šitie faktai išaiškėjo besi
tęsiančioje 12-kos komunistų 
vadovų byloje, kurioje Bu
denz yra vyriausias valdžios 
liudytojas.

Priremtas kaltina mų j ų 
vokatų, p. Budenz žadėjo 
vo skolą sugrąžinti, bet 
da—nepasakė.

įdomu tai, kad komercinė 
spauda, rašydama apie bylos 
eigą, šį dalyką užtylėjo.

Tai spaudai nepatinka, kad 
visaip baltinamas jos paukšte
lis tebėra .juodas.

Sėdėdamas būdytojo kėdė
je, nedrįsdamas akių pakelti 
prieš tuos, kuriuos kadaise 
vadino draugais, klausydamas 
advokatų pastabų apie jo sko
las tam judėjimui, kurį jis iš
davė, Budenzas gal prisimena 
Šekspyro žodžius, sakytus 
Makbeto lūpomis:

“O, skorpijonų man 
širdis!...”

pilna

Prieš porą dienų kalbėjau
si su brooklyniške Ona Čepu
liene, grįžusia iš Clevelando.

— Kastancijos Romandienės 
laidotuvės buvo tikrai didelės 
ir iškilmingos...

Draugė Romandienė buvo 
palaidota kovo 29 dieną.

Velionė buvo ilgametė mū
sų veikėja, — seniau Law
rence, Mass., o vėliau — Cle- 
velande. Be to, tai buvo ma
loni ir draugiška moteris, per- 
anksti nelabosios mirties pa
kirsta.

Draugės Romandienės mir
tis — nuostolis visam mūsų 
judėjimui.

Amžina jai atmintis, o 
draugui Romandui, dukrelei 
Elvirai, žentui Stripeikai ir 
visiems velionės giminėms ir 
draugams — nuoširdi 
užuojauta!

mūsų
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Pašalintas Bulgarijos 
Vice-Premjeras Kostov

SOFIJA. — Bulgarijos 
komunistų laikraštis Rabo- 
tničesko Dielo pranešė, jog 
Traicho Kostov tapo paša
lintas iš vice - premjero 
vietos ir iš Komunistų Par
tijos politinio biuro.

Komunistų Partijos cen
tro priimta rezoliucija kri
tikuoja Kostovą už nedrau
gišką politiką linkui Sovie
tų Sąjungos, už buržuazi
niai - tautinius nukrypi
mus ir už padarytas prieš 
partiją klaidas.

LONDON. — Čionaitinis 
Bulgarijos valdžios atsto
vas sakė:

— Iš valdinio pranešimo 
matyt, jog Kostovas tebėra 
Bulgarijos Komunistų Par
tijos centro komiteto

Vagis Bankininkas 
Crowe Suimtas

Dienraščio XXXI,

na-

TAMPA, Florida. — Val
džios agentai FBI suėmė 
bankininką Richardą H. 
Crowe, kuris'pavogė $884,-■ 
600 pinigais ____ ___
New Yorko National City 
Banko. Crowe, 41 metų am
žiaus, buvo to banko vedėjo 
padėjėjas ir gaudavo $6,- 
500 algos per metus, •

Iš banko jis pagrobė 
$193,660 pinigais ir apie 
690,000 vertės valdinių ir 
kitų bonų. FBI agentai pas 
jį rado $54,Į98 pinigų. Ki
tus jis daugiausiai išsiun
tinėjęs kaip skolų atmokė
simą savo draugams - pa
žįstamiems, c

O bonus Crowe sakėsi 
sumetęs į Atlanto Vande
nyną, esą, “norėdamas už
pykinti banko viršininkus.”

Laiškai, kuriais jis siun
tinėjo tuos pinigus, patar
navo FBI sekliams kaip 
pėsdakai vagiui surasti.

Crowe laikomas po $100,- 
000 užstato ir bus parga
bentas į New Yorką teis
mui.

WASHINGTON. — Už
sieninis Italijos ministras 
Sforza prašė sugrąžinti bu
vusias jos afrikines koloni
jas, kad galėtų “civilizuoti” 
jų žmones...

pavasarį 
išplėšia

IŠ JUNGTINIŲ TAUTŲ ASAMBLĖJOSi

------------ t s

FRESH MEADOWS, N.
Y., bal. 5 d. — Jau trečia 
valanda po pietų. Turi pra
sidėti Generalinės Asam
blėjos (seimo) Trečiosios 
Sesijos Antroji Dalis. Pir
moji Dalis, reikia žinoti, 
įvyko pernai Paryžiuje, 
Francūzijoje.

Įvairių tautų, sudarančių 
Jungtines Tautas, delegatai 
jau renkasi. Koresponden
tų ir svečių vietos taipgi ’ 
greitai prisipildo.

Štai salėje didžiausias su- I 
jušimas. Fotografistai gal- nai, salėje ,kur atsidaro su- 
vomis verčiasi linkui salės 
centro. Kas pasidarė?- 
jie ten veržiasi, kaip į 
žeminį traukinį penktą 
landą vakare?

Misterija tuojau išsiaiš
kina. Amerikos valstybės 
departmento

Rašo Laisvės Akredituotas Korespondentas
ieškoti tarpe Amerikos ir ti. Kažin kaip Jungtinės 
Tarybų Sąjungos susikal-’ Tautos 
bėjimo dėl išlaikymo pašau- koks 
lines taikos, dėl baigimo 
“šajtojo karo.” Tai tik dip
lomatinis manevras... Nie
kas ». daugiau.

^MOMENTO SVARBA
Generalinė . Asamblėja 

susirenka nepaprastu mo
mentu. Susirenka labai 
įtemptose tarptautinėse są
lygose. Visi tai jaučia, čio-

Ko 
po- 
va-

sekretorius
I ponas Dean Acheson pri- 
maršavo prie Tarybų Są
jungos delegacijos ir pada
vė ranką jos pirmininkui 
Gromyko. Fotografistai no
ri nutraukti paveikslų, kie
kvienas sau, savo atstovau
jamai žinių firmai. Šaukia 
į Gromyko ir Achesoną, kad 

'ir bonais i’šijie jiems dar kartą pasi- 
sveikintų! Nė vienas neno
ri būti nuskriaustas.

Nepaprasta scena, nepa
prastas įvykis...

Mes gi, korespondentai, 
pasodinti “galiorkoje,” tik 
galime žemyn į delegatus 
žiūrėti ir sekti tą “cirką,” 
bet su jais maišytis, kaip 
fotografistai, negalime. Jie 
tame “laimingesni.” Jų dar
bas įvairesnis. Jie gali iš ar
čiau prisižiūrėti sulėkusius 
diplomatus ii‘ studijuoti jų 
išraiškas. O tos išraiškos 
yra įvairiausios. Kiekviena 
delegacija turi savo proble
mas ir klapatus.

Kodėl sekretorius Ache
son atėjo su Sovietų dele
gacija pasisveikinti? Juk 
tik vakar Washingtone jis 
pasirašė Atlanto Paktą, ku
rio vienintelis tikslas — 
paruošimas agresijos prieš 
socialistinę šalį. Tai visi ži
no. Taip visi supranta. Ar 
šis “draugiškumo” žestas 
pakeis aną padėtį, Pakto 
sudarytą? Aišku, kad ne
pakeis. Todėl koresponden-, 
tai šito mūsų sekretoriaus 
žygio neskaito nuoširdžiu 
žygiu, neskaito troškimu

Graikų Partizanai Atkariavo nuo 
Fašistų Pusę Grammos Kalnyno

mirtis 
mūsų

pava-

Rudenį ir 
daugiausiai 
draugų.

Atrodo keista, kad
saris, kuris prikelia gamtą iš 
žiėmos miego, tiek daug pa
siima iš mūs aukų žmonėmis!

Bet tai yra tiesa, nors ji 
labai skaudi.

šį pavasarį, va, jau mirė 
keliolika mūsų > dienraščio, 
skaitytojų.

Nieko nepadarysime! Dar
buokimės, kad mirusiųjų vie
tas užimtų nauji skaitytojai, 
kurie ligi šiol stovėjo toliau 
nuo mūsų spaudos.

Tai galima padaryti.

ATHENAI, Graikija. — 
Graikų partizanai greitais, 
smarkiais žygiais per tris 
dienas atkariavo nuo mo
narcho - fašistų armijos 
bent pusę Grammos kalny
no, kaip pranešė .Graikijos 
monarchistų generalinis 
štabas.

Partizanai urmu atgrie-

jis apeliuos į

sirinkimas, jaučiama įkai
tusi atmosfera. Jaučiama 
stoka drąsos, entuziazmo, 
kuris buvo anose sesijose, 
kuriose man teko dalyvau-

pasidarė tartum 
iščiulptas lemonas. 

Mažai kas betiki jos galy
be taiką išlaikyti, jos isto
rine
vienu korespondentu. Jis 
sako:
Paktas atidarė Jungtinėms 
tautoms karsto duris.

Labai galimas daiktas. 
Tačiau dalykai gali pasitai
syti. Vilties nereikia nusto
ti.

Paskutinėmis . keliomis 
dienomis spauda ir radijas 
tik apie Atlanto Paktą ra
šė ir būbnijo. Apie Asamb
lėjos sesiją beveik nė pri-

misija. Kalbuosi su

Šiaurinio Atlanto

Kinų Komunistai Įspėja, kad Tautininkai 
Sutrankytų Ryšius su Čiangu ir Amerika

NANKING, Kinija. — 
Kinų komunistai - liaudi-

go reikalavo, kad Kinijos 
tautininkų valdžia sutrau
kytų ryšius su buvusiuoju 
prezidentu - diktatoriumi 
Čiang Kai-šeku ir su Jung
tinių Valstijų imperialis
tais.

Peipingo radijas ’ įspėjo 
Čiangb pavaduotoją, vice
prezidentą Li Tsung-jeną, 
kad jeigu jo valdžia nesu
ims Čiango ir kitų karinių 
kriminalistų, - .tai liaudinin
kai - komunistai permes sa
vo armijas per Yangtze 
upę ir apsidirbs su tais ele
mentais.

Komunistai - liaudinin
kai per savo radiją taipgi 
pareiškė:

— Ar jūs pasirašysite 
mūsų išstatytas . 8 sąlygas 
dėl taikos ar ne, vis tiek 
mūsų liaudies laisvinimo 
armija žygiuos pirmyn ir 
greitai persikels per Yang
tze upę į pietinę Kiniją. Ir 
jūs nemėginkite jai kelio 
pastoti.

Čiang Kai-šgkas tik neva 
pasitraukė iš valdžios, “už
leisdamas vietą” Li Tsung- 
jenui. Pabėgęs iš sostinės 
Nankingo į pietinę Kiniją, 
tačiaus, jis telkia tautinin
kų jėgas karui panaujinti 
prieš komunistus - liaudi
ninkus. Su Čiangu bendra
darbiauja Jungtinių Vals
tijų ambasadorius H. J. 
Leighton. Čiangas yra išsi
vežęs ir beveik -visą savo 
valdžios auksą.

siminti neprisiminė. Todėl 
ji tapo nustelbta. Bet jos 
svarba didelė ir susidomėji
mas platus. Visos 68 tautos, 
kurios sudaro šią organiza
ciją, turi savo atstovybes.

Taip ir jauti, kad visi 
laukia susikirtimo tarpe 
Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos dėl Atlanto Pakto. Ka
da ir kur tas klausimas iš
kils,* sunku pasakyti. Bet 
kad vienoje ar kitoje for
moje Sovietų delegacija šį 
klausimą iškels, tai niekas 
neabejoja. -

Korespondentų armija
Jungtinių Tautų Public 

Information biuras sako 
gavęs aplikacijas net nuo 
426 korespondentų, atsto
vaujančių 226 žinių agen
tūras bei laikraščius ir žur
nalus. Tas jau irgi parodo 
šia sesija platų susirūpini
mą.

Pirmoje vietoje stovi 
Jungtinės Valstijos. Jos 
turi net 193 koresponden
tus! Paskui seka Anglija 
su 37 ' korespondentais, 
Francūzija su 17, Tarybų 
Sąjunga su 11. Kitos šalys 
turi mažiau. Korespondan- 
tai randasi iš 36 šalių.

Dienraštis Laisvė turi 
vo korespondentą.

Asamblėjos prezidento 
prakalba

Beveik visa puse valan
dos pavėluotai pagaliau 
Asamblėjos prezidentas Dr. 
H. V. Evatt, australietis, 
atidaro susirinkimą. Kalba 
jis su mums neįprastu aus
trališku akcentu. Tokia jau 
šioje organizacijoje mada: 
sekretorius ir pirmininkas 
kalba sėdėdami.
Evatt iškalbumo gabumų 
neturi: atrodo, 
graibstosi, nors 
rio skaito. Tuojau jauti, 
kad šis žmogus atstovauja 
šalį, kuri priklauso Angli
jai. Nei jis ,nei jo atstovau
jama šalis nepriklausomos, 
savistoviškos politikos ne
turi. Jis yra žmogus anglų- 
amerikiečių ašies.

Evatt pradėjo prakalbą 
su prisiminimu apie velionį 
Rooseveltą. Sakė: Roosevel- 
tas mirė prieš ketverius 
metus. Rooseveltas buvo 
Jungtinių Tautų įkūrėjas. 
Šios organizacijos pagrin- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Ligoninės Gaisre Žuvo 
Bent 80 Asmenų

EFFINGHAM, Ill. — Ka
talikų Šv. Antano ligoninės 
valdyba suskaitė jau iki 80 
vyrų, moterų ir vaikų, ku
rie žuvo gaisre vidunaktį iš 
pirmadienio į antradienį. 
Vieni ligoniai lovose sude
gė, kiti bešliauždami lau
kan dūmais užtroško bei 
liepsnose susvilo, o kai ku
rie užsimušė, šokdami pro 
langus. Tarp žuvusių yra 
bent 13 naujagimių kūdi
kių.

Gaisras kilo iš skalbyk
los skiepe ir tuojaus apg
inė visus tris medinės ligo
ninės aukštus.

Illinojaus valstijos ins
pektoriai buvo paliudiję, 
kad ta 80 metų senumo li
goninė “įvykdžius visas 
saugumo taisykles.”

Užsakyta dar 3 Tuzinai 
Didžiausių Bombelių

sa-

WASHINGTON. — Jun
gtinių Valstijų oro jėgų ko
manda užsakė pastatyti 
dar 36 didžiausius, greičiau
sius bombanešius, vadina
mus B-36. Jie lėšuos bent 
300 milionų dolerių.

Kada šie bombanešiai bus 
pastatyti, Amerika turės 
jau 130 tokių bomberių, ku
rie vienu pradėjimu gali 
lėkti 10,000 mylių.

Oro jėgų vadai pirm ke
lių savaičių pranešė, jog B- 
36 bombanešiai galėtų pa
siekti 70 svarbių miestų- 
centrų Sovietų Sąjungoj,’ 
kaipo karinių taikinių.

8

Ponas

Iš Komunistų Teismo

“Kravčenko laimėjo bylą,” 
skelbia spauda.

Komunistinis savaitraštis, 
kurį Kravčenko skundė, pri-

teistas sumokėti skundėjui 
apie $474.

Bet savaitraštis tos sumos 
nemokės

I aukštesnįjį teismą.
Vienas žmogus andai 

minėjo: Paryžius šiandien 
politinė prostitutė.

• Ar tenka stebėtis, jei
laimėtojais yra Kravčenkos!

su-
yra

ten

—■L.

bė strateginius kalnus, ku
riems užimti šešios monar
chistų divizijos sueikvbjo 
visą pernykščią vasarą.

Partizanai atgavo Dari
niai svarbias kalnų viršū
nes Tabouri, Kardhari, Ste- 
no, Pirgos, Voliana ir kt.; 
kartu jie atėmė iš monar- 
chistif kelis kaimus bei 
miestelius.

Tapo perorganizuota lai- 
Isvųjų graikų - partizanų 
valdžia. Pranešama^kad jos 
prezidentu tapo Dimitrios 
Partsalides, o vyriausiu 
partizanų armijos vadu pa
skirtas Nikolas Zącharia- 
des.

NEW YORK. — Teisme 
prieš 11 komunistų vadų jų 
advokatas Harry Sacher 
perskaitė Kom. - Partijos 
pirmininko Wm. Z. Foste
rio laišką, parašytą visiems 
partiniams vadams 1944 m. 
sausyje. Laiškas aiškia,* pa
prasta kalba kritikuoja 
Earlo Browderio tvirtini
mus, būk Amerika ir Ang
lija pęr ilgus metus po ka
ro taikiai j bendradarbiaus 
su Sovietų Sąjunga. %

Fosterio laiškas savo aiš
kumu ir atvirumu sumušė 
valdžios šnipo Louiso Bu
denzo “sviecijimus,” būk 
komunistai naudoją Esopo 
pasakų kalbą, būk po ra
miais jų žodžiais slepiasi 
kurstymas prievartos veik
smais nuversti Jungtinių 
Valstijų valdžią.

džiais iš ■ paties Budenzo 
knygos prispyrė jį prisipa
žint, kad Budenz už trijų 
savaičių pirm pabėgimo iš 
komunistinio dienraščio 
Daily Workerio ir iš Ko
munistų Partijos išsiderėjo 
iš kunigų profesoriaus vie
tą katalikiškame universi
tete.

Teisėjas Medina užgynė 
skaityti džiūrei ištraukas iš 
Budenzo knygos.

Gladsteinas įrodė, kaip 
Budenz išnaudojo ir skriaus 
de Daily Workerio leidyklą, 
besirengdamas perbėgti, į 
katalikų bažnyčią. Už vie
nos savaitės pirm pabėgimo 
jis reikalavo ir gavo savai
tinę algą iš anksto. 1948 m. 
spalių 4 d., taip pat už sa
vaitės pirm pabėgimo, Bu
denz išgavo gydymosi lėšas

kad jis 
iš popie-

Kongresmanai Skiria Dau
giau Pinigu Šnipavimui

WASHINGTON. — Kon- 
gresmanų lėšų komitetas 
užgyrė $52,585,141 lėšų ki
tiems metams slaptosios po
licijos sekliams — FBI, tai 
yra $8,865,141 daugiau, 
kaip šiais metais.

Tas pats komitetas pata
rė duoti 34 milionus dolerių 
“Amerikos Balso” radijo 
propagandai, kuri sklei
džiama įvairiomis kalbomis 
prieš Sovietus ir jų kaimy
nus.

Izraelis nepripažįsta ka
rininkų užgrobtos Syrijos 
valdžios.

Kongresui Peršamas Net Aršesnis 
Bilius, negu Tafto - Hartley’o

ORAS. — šiltoka giedra.

Bet Budenz vis tiek šne- ir kitų neva pareigūniškų 
kėjo, būk ir tame Fosterio išlaidų apmokėjimą, 
laiške esą slaptų kurstymų 
“sukilti.”

Advokatas Sacher tad 
pastebėjo:

— Kas tik neužgiria da
bartinės Budenzo politikos, 
tame Budenz ir mato pasa
kiškas slaptybes.

Teisėjas Medina liepė iš
braukt advokato pastabą iš 
protokolo.

Apsigynimo
Richardas

advokatas
Gladsteinas žo-

Pirmadienį Budenz prisi
pažino, kad jis jau tų metų 
birželyje galutinai nuspren
dė apleišti Komunistų Par
tiją ir viešai pereiti pas 
katalikus. Taigi jis dar 
bent 4 mėnesius veidmai
niaudamas pinigavosi iš 
Daily Workerio.

O savo knygoje Budenz 
rašo, kad jis jau 1943 me
tais buvo nusitaręs grįžti 
bažnyčion.

WASHINGTON. — De
mokratas kongresmanas 
John S. Wood (iš Georgi- 
jos) įnešė dar aršesnį prieš- 
unijinį bilių, negu dabarti
nis Tafto - Hartley’o įsta
tymas.

Demokratai iš pietinių 
valstijų bendrai su republi- 
konais tikisi pervaryti 
Woodo bilių vieton Tafto- 
Hartley’o.

Woodo biliuje yra perim
ti ir dar paaštrinti įvairūs i 
posmai iš Tafto - Hartley’o I 
įstatymo prieš unijų pripa
žinimą 
Woodo 
teismų

ir prieš streikus, 
bilius taipgi perša 
indžionkšinais lau-

žyti štręikus ir reikalauti 
priesaikų prieš komunistus 
ne tik iš unijų viršininkų, 
bet ir iš kitų veiklių unijis- 
tų.

Prez. Trumanas siūlė at
šaukti Tafto - Hartley’o 
įstatymą ir atgaivinti uni
jinį Wagnerio įstatymą, 
“pataisius” jį punktais, ap- 
rėžiančiais streiko teisę.

Pietiniai demokratai ir 
republikonai, tačiaus, bu
riasi tiek “pataisymų” iš 

i Tafto - Hartley’o biliaus 
perkelti į vadinamą Wag
nerio įstatymą, jog tiktai 
vardas liktų Wagnerio, o 
turinys būtų Tafto - Hart
ley’o.
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Kas Daryti?

KAS KĄ RAŠO IR SAKO MŪSŲ DARBO UNIJOS 1

i

AUKŠČIAUSIAS .
ŽMONIŲ TROŠKIMAS

VEIDMAININGAS
DŽJAUGSMAS

Klerikalinė spauda nebe
siskaito su jokiais faktais, 
ir džiaugiasi net tuo, 1 
visiškai neturėtų džiaugtis. | _.......  _........ ......
Štai neseniai įvyko Francu- baro kurstytojų užsienyje;

pavietų tegul tik jie pasitenkintų

kad kas nors išdrįstų paro
dyti nors vieną konstrukty
vų dalyką, kurį ši konven
cija nuveikė. Faktinai mes 
sugriovėme savo uniją...”

James McGonigle, lokalo 
5 delegatas, pareiškė: “Ši 
konvencija buvo supuvus 
konvencija.”

Tai rezultatas . reakcinės 
vadovybės, kurią atstovau
ja unijos,prez. John Green. 
Po keleto dienų frakcinių 
kautynių, konvencija baigė 
savo darbą, nieko nenudir
bus.

Kaip atrodo,-tai iš unijos 
gal pasitrauks dvi grupės, 
būtent, metalo darbininkai 
ir jūreiviai. Unijoje pasi
liks tik tie darbininkai, ku
rie dirba prie laivų staty
mo.

Gamyba auga, bet darbai 
mažinasi

DETROIT, Mich. — Au
tomobile Manufacturers 
Association paskelbė, kad 
per šių metų vasario mė
nesį tapo parduota 426,665 
automobiliai. Tai aukščiau
sias kiekis pokariniam lai
kotarpyje. Tai 11 procentų 
daugiau, negu išleista per 
tą patį mėnesį 1948 metais.

O per šių metų pirmuo
sius du mėnesius parduota 
857,940 vienetų ,arba 9 pro
centais daugiau, negu 1948 
metais.

Per šių metų vasario mė
nesį kasdien buvo pagamin
ta 324,547 pasažierinių au
tomobilių, arba 4 procen
tais daugiau, negu buvo pa
gaminta per sausio mėnesį.

Tas tik parodo, kad au
tomobilių gamyba ir parda
vimas smarkiai tebekyla. 
Bet ar tas reiškia ir darbų 
padaugėjimą? Nereiškia. 
Jeigu paimsime- visą auto
mobilių gamybą, tai surasi
me, kad darbininkų skai
čius yra sumažėjęs, kad vis 
daugiau ir daugiau darbi
ninkų priversti atsidurti be
darbių eilėse. Gamyba pa
keliama ne darbininkų skai
čiaus padauginimu, bet sku- 
binimu darbe ir tobulinimu 
technikoje.

dar pakilo, palyginus su 
balsais 1945 < metų rinki
muose. Tas parodo, kad 
masinė komunistų įtaka ne
sumažėjo, dargi padidėjo. 
Kad tačiau, komunistai lai
mėjo daug mažiau vietų 
pavietų* tarybose, tai tik to
dėl, kad , antruosiuose bal
savimuose visos kitos par
tijos susivienijo prieš,juos. •>

Taip pat menševikų dien
raštis nepabrėžia to fakto, 
jog už šitą “pakrypimą de
šinėn” atsako kaip tik 
Naujienų vienminčiai — 
Francūzijos menševikai, 
pasivadinę socialistais. Tai 
jų' išdavikiškas vaidmuo 
suteikė fašistinei buržuazi
jai didžiausių laimėjimų. 
Jeigu jie būtų, kaip 1945’ 
metais, palaikę bendra fro
ntą su komunistais, šiuose 
rinkimuose kairysis spar
nas būtų supliekęs dešinįjį. 
Nebūtų buvę jokio pralai
mėjimo vietų nei socialis
tams, nei komunistams.

Vadinas, vėl tapo įrody-' 
ta, kad kaip po Pirmojo 
Pasaulinio Karo, taip po 
Antrojo, socialistai paruo
šia dirvą fašizmo laimėji
mui. Suskaldydami * darbo 
žmonių eiles, kritiškoje va
landoje parsiduodami reak-' 
ginei buržuazijai, jie nusve
ria skalę fašizmo pusėn. 

. Tai šiandien matome ne tik 
•Prancūzijoje, bet Vokieti
joje, ■ Austrijoje, Belgijoje,

Francūzijos vidaus reikalų -Norvegijoje ir kitur. Tik 
pa- Italijpje dauguma socialis- 

duomenis, tų tebesilaiko bendro fron- 
kurie to prieš reakcinę buržuazi- 

27 dieno- !ją ir. atlaiko fašizmo agre- 
^Jle rodė smarkų Fran-. sijas.
)s pakrypimą dešinėn,'. Naujienos, . suprantama, 

ine tik nepasmęrlyįą Fran
cūzijos ' socialistų už šitą 
išdavystę, • bet’ dar karštai 
juos pasveikina. Jos juos 
kritikuoja ne, todėl, kad 
dabar susidėjo su Schuma- 
no ir deGaullės partijomis, 
bet todėl, kad jie buvo 1945 
metais sudarę bendrą fron
tą su komunistais ir kartu 
atmušė .reakcijos puolimus 
ant darbo žmonių. Tas ben
dras frontas, girdi, “socia
listams kainavo brangiai.” 

Štai kokia Naujienų re
daktoriaus logika: Kai so
cialistai turėjo sudarę su 
komunistais bendrą frbntą, 
išrinko 429 atstovus, b .kai 
sugriovė bendrą frontą ir 
susidėjo su buržuazija,’be
išrinko 279 atstovus, arba 
150 atstovų mažiau. Vis 
tiek Grigaičiui socįalistai 
tada padarė klaidą, o dabar 
pasielgė teisingai!

Kaunietis studentas Mo
tiejus Ugintas rašo rose- 

kuoj landiečiui Neutautai:
“Tegul tik nebūtų naujo

zijoje visoj eiiej. ; 
rinkimai. Nebuvo rinkimų 
didmiesčiuose, kuriuos ko
munistu itaka ir didžiau
sia.

Dėl siu rinkimu rezulta- 
y . •» vi Utį olLl 11X11Y1111L4 IL/jUlia 

Dvylikos valstijų seimeliuose yra įnešti.sumanymai, I tų kunigų-'Draugas šaukia:
- . - \ \ koviau estai, visiškai su-

Kai kuriose valstijose tie sumanymai jau padaryti Toliau rašo: “Pats
vidaus reikalų ministras 
pripažįsta, kad komunistų 
partija- buvo per šiuos rin
kimus visiškai sutriuškin
ta” (D., kovo 31 d.).

’ Bet ka sako rinkimu fak
tai? Faktai parodo, kad ir 
šiuose rinkimuose Francū-

nukreipti “prieš komunistus ir kitas subversyves gru-:“komunistai 
peš.” 7' 
įstatymais ir gubernatorių jau pasirašyti. x

Šitie valstijų seimeliai, praleisdami tuos sumanymus, 
balsavo žinoma, aklai. Reakcininkai juos sumanė, sugal- 

' vojo ir įnešė o pažangesnieji seimelių nariai, bijodami, 
kad patys nebūtų apšaukti komunistais, balsavo arba 
tylėjimu jiems pritarė.

Reakcininkai, skelbdami komunistus esant subversy- 
viais ir besisiekiančiais mūsų krašto valdžią nuverst) jė
ga, žinoma, su jokiais faktais nesiskaito. Juk neperseniai 
mūsų aukščiausias šalies teismas, spręsdamas Šneider- 
mano bylą, atmetė tą skelbimą, būk komunistai siekiąsi 
jėga nuversti mūsų krašto valdžią.

•Šiuo metu New Yorke eina 12-kos komunistų vadovų 
teismas, kuriame federalė valdžia bando įrodyti, jog ko
munistai iš tikrųjų esą pajėgos vartojimo (valdžiai nu
versti) šalininkai. Bet dar toli gražu tai nėra įrodyta. 
O jeigu šiame teisme prokurorams ir teisėjui tai pavyk
tų “įrodyti” ir komunistų vadovus apkaltintų, tai tuo
met visas šis dalykas eitų į aukščiausią teismą. Kaip ans 
šią bylą išspręstų, nieks kol kas nežino.

Bet akiregyje to fakto, kaip sakėme, tūlų valstijų sei
meliai jau priėmė anti-komunistinius įstatymus pasire
miant nepagrįstais gandais ir plepalais.

Teisingai Daily Worker pastebi:
“Seimelis gali praleisti Įstatymą, skelbiantį, jog žeme 

yra paplaska, liet ji dėl to nebus paplaska. Melas pasi
lieka melu netgi ir tuomet, kai jis yra įjungtas į Įstaty
mą. Ober’o bilius ir Feinbergo bilius (vienas Maryland© 
valstijoje, o kitas — New Yorke — abu padaryti įstaty
mais. — Laisvės Red.) yra šlykštus melas apie komunis- ; 
tus ir jų filosofiją.”

Skelbdami, būk komunistai norį vartoti pajėgą vai- ; 
džiai nuversti, reakcininkai patys organizuoja teroristi- | 
nius aktus žmonėms pulti.

Štai, Pjttsburghe (praėjusį šeštadienį) vos neįvyko 
riaušės, — kruvinos riaušės — kai taip vadinamieji ka
talikai veteranai, legionininkai ir kiti užpuolė ramų ko-
munistų sušauktą masinį mitingą. Jie atvirai ragino: Kon]unjstJ 
žmones imtis riaušiškų-priemonių komunistams ir tiems, ! * 
kurie susirinko jų.šauktan nTitingan, mušti, pulti!

' kWis žodžiais: patys muša ir patys rėkia.
Vieną taisyklę mes patyrėme iš netolimos praeities: 

niekur komunistai nevartojo teroro, prievartos prieš 
tus žmones. Terorą sėjo fašizmas — Italijoje, Vokietijoj, i J •’ 
Ispanijoje, — visur fašistai grobėsi už teroro prieš ra- ■ 
mius darbininkų mitingus.

Ar ne panašiai daroma ir šiandien mūsų krašte?
Tuomet ,kai valdžia puola komunistus, areštuoja ir 

jiems ruošia teismus, reakcinė spauda, radijas ir net 
katalikų dvasiškijos vyriausybė akstiną, ragina žmones 
imtis teroristinių priemonių pažangiesiems žmonėms 
pulti, žinoma, pirmiau apšaukiant juos . Lomunistais.

. Kiekvienas, kuris tik šiandien taria savo žodį už laisvę 
ir konstitucijos išsaugojimą, yra apšauktas komunistu!

Visa tai veda — prie ko? Visa tai vęda prie fašizmo.
Šiandien komunistus, o rytoj — kitus pažangesnius 
žmones. **

Kas daryti, kad tam kelią pastoti?
Reikalinga juo didesnė visų darbo žmonių vienybė, 

sąlydi vienybė ir griežtas, vieningas pasisakymas prieš 
visokius raudonbaubius, raganų medžiotojus ir prieš 
tuos valstijų seimelių narius, kurie mojasi pravesti re-1 

’> akcinius, fašistinius įstatymus.

ėjo stipriausia partija, tai 
yra, gautų balsų skaičiumi 
stovi pirmoje vietoje. Fak
tai parodo, kad šiuose rin
kimuose tuose pavietuose 
komunistai gavo 150,000 
balsų daugiau, negu rinki
niuose prieš porą metų.

Tai kur čia tas “visiškas 
sutriuškinimas”? Kas kal
ba apie tos partijos visišką 
sutriuškinimą, tas aklai Ir 7

i kliedą.
Tiesa, komunistai per 

šiuos rinkimus laimėjo 
dajug mažiau vietų pavietui 
tarybose, negu turėjo pir-j 
miau. Bet tai tik todėl, kad 
šiuose rinkimuose visos ki

ltos partijos susidėjo ir iš- 
ivien laikėsi prieš komunis- 
! tus. Jau jeigu tas ką nors 
parodo, tai parodo, kad tos 
kitos partijos pasijuto su
pliektos i r* turėjo susivieny
ti prieš vieną Komunistų 

1 Partiją. Tas tik parodo, kad
1 Partijos įtaka 

j masėse yra labai pakilus,—- 
i taip pakilus, jog1 republiko-l 
;nai, menševikai ir degau- 
' listai yra atsidūrę despera-

savo kraštuose turima duo
na ir netrokštų pralieti tai
kių tarybinių žmonių krau
jo, tai, be abejo, mūsų 
kraštas per keletą metų 
pasiektų Jokių laimėjimų, 
kuriuos , iš, tikro, galima 
būtu pavadinti stebuk
lais...”

, . .»•’.• •> •

Tai aukščiausias šiandien 
troškimas ne tik Lietuvos, 
bet visos* Tarybų Sąjungos 
žmonių, tai yra taip pat 
troškimas visų Europos 
darbo žmonių ir darbo žmo
nių visam pasaulyje. Naujo 
karo pavojus pasidarė vy
riausiais stabdžiais progre
so ratui. Bilijonai dolerių 
ir nesuskaitomas kiekis 
darbo energijos eina pasi
ruošimui dėl naujos sker
dynės, vietoje Žmonių būk
lės gerinimui.

DAR VIENA MENŠEVI
KŲ IŠDAVYSTĖ

Iš visur pilasi komenta
rai dėl neseniai įvykusių 
pavietinių rinkimų Francū- 
zijoje. Neatsilieka' ir Chi- 
cagos menševikų dienraštis.

J

Pasirašytas
* Prie didelių ceremonijų ir reklamų, Šiaurės Atlanto 
Paktas tapo pasirašytas.

Viehą dieną buvo pasirašytas šis Paktas (Washing
tone), ant rytojaus, antradienį, New Yorko priemiesty j,J 
atsidarė Jungtinių Tautų Assamblėjos sesija. , . J

Ar reikia aiškinti, jog Šiaurės Atlanto Paktas uždą-į 
ve baisų smūgį Jungtinėms Tautoms?

Žinoma, ne! . -
Kiekvienam aišku, kad taip yra, nepaisant to, kad dip

lomatai .skelbia, būk šiaurės Atlanto Paktas “sutvirtins” 
Jungtines Tautas.

Taip, Šiaurės Atlanto Paktas uždavė smūgį ne tik 
Jungtinėms Tautoms, bet ir pačiam taikos reikalui.

Tie, kurie šiuo metu tuo netiki, prašomi kantriai pa
laukti, o mes užtikriname, jog gyvenimas juos įtikins, 
jog yra taip, o ne kitaip. ‘

! LIEPIA TIK LAUKTI 
ŠILTOJO KARO '

So. Bostono špitolninkų 
Darbininkas irgi prabilo 
apie pakeitimus Tarybų Są
jungos vyriausybėje. Jis i?a-. 
šo: . ... „ ...

Kai kurie politikos žinovai 
galvoja, kad pastatymas ka
ringų generolų raudonosios 
armijos prieky reiškia, kad 
Maskva ruošiasi karui. Ki
ti teigia, kad Ąlaskva tik 
gąsdiną, lygiai kaip Sąjungi
ninkai Maskvą gąsdiną At
lanto Paktu bei tarptautinia 
demokratinių valstybių su
tartimi?

ir vieni ir kiti speliotbjai 
dalį tiesos atspėja. Abipu
siški „gąsdinimai - yra šaltojo 
karo priemonė . bei „.ginklas. 

tKai tas ginklas atšips, pra
sidės susišaudymai. Kada 
tai įvyks, nieks nesiima pra- 
nAšauti. I.r nė nereikia, nes 
visi žino, kad netolimoj atei
ty. (D.,1 bal. .1 d.)

Nereikia nė sakyti, kad 
tos valandos Darbininko re
daktorius kunigas Urbona
vičius ištroškusiai laukia. 
Už karą jis sušilęs agituoja

ministeris Jules Much 
skelbė galutinus 
d e p a itm e n tu rinkimų, 
įvyko kovo 20 ir 
mis. 
elizijos pakrypimą 
palyginti su tokiais pat 1945 ■ 
metų rinkimais. Tuose rin
kimuose daugiausia atstovų 
į departmentų tarybas pra
vedė socialistai (429), po jų 
sekė soči ai ^radikalai su ar
timomis Ąji'ems grupėmis 
(373), pu^kjįi — dešinieji ir 
nepriklausomi (218). komu
nistai 
(166) ir katalikų Liaudies 
Republikonai (108).

Kadangi socialistai tada 
buvo sudarę bendrą frontą 
su komunistais,/tai šis “kai- 

blokas turėjo 713 iš 
47

Chica- 
varo 

valsti-

d e gau Įlįstai ,

Unija už finansinę paramą 
mokykloms

CHICAGO, 111. — 
go Teachers Union 
agitaciją už tai, kad
jos, valdžia teiktų daugiau 
finansinės paramos mokyk
loms. Ypatingai “sales tax” 
didesnė dalis turėtų eiti mo
kyklom^.

Unija suranda, kad yra 
tokių Valstijoje ' distriktų, 
kur mokyklų stovis labai 
žemas. Be- valstybės para
mos tuose distriktuose pa
dėtis negali pagerėti.

Valstijos seimelyje yra 
bilius, kuris reikalauja, kad 
iš valstijos iždo 1949-1951 
metams turi eiti mokyk
loms $123,000,000. Unija šį 
bilių remia.

Kovos už darbus negrams
NEW YORK. — Šiomis 

dienomis čionai įvyko nepa
prastai svarbi konferencija, 
kurios daugumą sudarė Fe
deracijos ir CIO *unijistai. 
Konvencijoje dalyvavo 400 
delegatų. Konferencijos tik
slas buvo apkalbėti labai 
svarbu reikalą, liečianti šio 
didmiesčio negrus. Mat, . 
kaip šiandien dalykai stovi, 
tai visur negrai susiduria 
su didžiausia diskriminaci- 4 
ja darbuose. Viena, negrui 
sunku darbą gauti, o jeigu 
gauna darbą, tai ten randa 
visokį persekiojimą.

Konferenciją , sušaukė 
Harlem Trade Union Coun
cil. Susirinkę delegatai nu
tarė visais būdais kovoti 
prieš diskriminaciją dar
buose. Juodas ir baltas dar
bininkas turi būti lygiai 
traktuojamas visose pra
monėse, visuose užsiėmi
muose.

Jūrininkų unijos konvencija
SAN FRANCISCO, Cal. 

— Šiame mieste eina 8-toji 
konvencija CIO Internatio
nal Longshoremen’s and 
Warehousemen’s unijos. 
Dalyvauja virš 200 delega
tų. Šiai unijai vadovauja 
Harry Bridges. Manoma, 

konvencijoje kalbės 
prezidentas Philip

Daugiau Pagalbos - Kam? .
Dienraštis Vilnis rašo:
“Nuo vienos platformos su Churchillu kalbėjo ir bu

vęs republikonų aspirantas Harold Stassen, Pennsylva- 
nijos Universiteto prezidentas. ”

“Stasseno kalbos tema — daugiau pagalbos Čiang 
Kai-šekui. Įsteigti “MacArthuro planą Tolymiesiems 
Rytams!” į ,

“Ir pataikyk tu taip, kad tik diena prieš tai Senato

rysis 
1,507 atstovų; t. y. vir$ 
n u oš.

Šiandien padėtis visai ki
tokia. Stambiausia partija 

- dabar pasidarė de-gau Įlįstai, 
su 389 atstovais,, 
social-radikalai, 
stovais; dešinieji 
klausomi, su 
listai 
komunistai—37.

Dj)-gaullistai padidino savo 
atstovybe daugiausia: 223' 
mandatais. Taip pat žymiai 
padaugėjo dešiniųjų ir ne
priklausomųjų atstovų skai
čius (86); Krikščioniški liau-1 
dies repiiblikonai laimėjo 2 
naujas vietas. O kairiosios 
partijos visos prakišo. Ko
munistai nuo 186 nusmuko 
ant 37, vadinasi, neteko ke
turių penktadalių (80 nu oš.) 
atstovų. Socialistai neteko 
beveik 35 nuošimčių, o soci
al-radikalai —r 1 nuo.š. , (?L,

Po jų eina 
su 358 at- 

ir nepri- 
334 atst., socia-

279; katalikai—110;

REDAKTORIUS 
MEDINE GALVA

Kultūrinihkų ir moksli
ninkų sanbūrys, kuris įvy
ko neseniai New Yorke, la
bai nepatiko klerikališkoms 
Lietuvių Žinioms. Jipredak- 
itorius gvoltu šaukia:

Didelis komunistų susirin- 
! kimus įvyko pačioje Ameri- 
: koje, New .Yorke, kovo 25- 
i 27 d. Aišku, proletariato 

suvedžiotojai apgavo daug 
nekaltų žmonių,
sišvietusius, - mokslo 
įpėdinėmis galvomis, 
visi kartu kritikavo, smerkė 
Ameriką. -Ir visa tai buvo 
daroma . vardan tarptautinio 
harmoningumo, taikos ir de
mokratijos! Kokia šlykšti 
veidmainystė! (L. ž., bal.

Transportacijos darbininkų 
streikas

SCRANTON, Pa. — Ko
vo 3 dieną išėjo į streiką. 
šio miesto ir apylinkės gat- 
vekarių ir busų darbinin
kai. Streikuoja 400 darbi
ninkų. Streikieriai reika
lauja algas pakelti nuo 25 
iki 35 centų per valandą.

Gatvekarių ir busų dar
bininkai priklauso Ameri
kos Darbo Federacijos uni
jai Amalgamated Street 
Electric Railway and Mo
tor Coach Employees. 
Streikas liko darbininkams 
vienintelė priemonė, kai 
derybos su samdytojais pa
kriko be rezultatų.

Laimėjo algų pakėlimą ir 
trumpesnes valandas

CHICAGO, Ill. — 
viena geležinkeliečių unija . . . V ►. . . ’ . .

kad
CIO
Murray ir vice-prezidentas 
Alan Haywood. Abudu yra 
pakviesti kalbėti. 1

Žinios iš Lietuvos

gydytojų 
institutas 

jaunuosius
gydytojų -

i j
«

■

Naujienos, žinoma, ne
pasako tiesos- apie Francū- 

_________ zijos komunistus. Jos nepa- 
ir kiekvieną tarptautinėje .sako, kad už komunistų 
politikoje Veiškinį suka ton kandidatus balsai šiuose 
pusėn, kur parakas kvepia, rinkimuose nenukrito, bet

\ .

komisijoje išklausytas raportas mūsų patarėjo- Ačiang 
Kai-šekui generolo David G. Barr. Gėn. Barr ką tik su
grįžo iš Čiango teritorijos Kinijoje ir apie pagalbą 
Čiangui nei girdėti nebenori.

“Tik įsivaizdinkite, sako gen. Barr, 90 procentų mūsų 
karo pabūklų, siųstų čiangui, pateko komunistams!

°Pasimok*inę iš tokios skaudžios patirties, vargiai, be- 
rizikuotų ir tie, kurie taip labai įsimylėję į Kinijos liau
dies skerdiką. Taigi ir Stasseno agitacija už daugiau pa
galbos Čiangui ar ne pasiliks tik ‘balsu šaukiančio gi
rioje’.” - - ........... . ‘

-i

dar ir ap- 
žmones 
Ir štai

Kiekvienam, kuris tą 
kongresą stebėjo, tuojau 
bus aišku, kad medinėmis 
galvomis buvo ne tie, kurįe 
ten dalyvavo, bet L. Ž. re
daktorius. Jis vadovaujasi 
ne savo protu. Tokia yra 
reakcinių klerikalų politika 
ir ją jis sušilęs gina.

Leningrado Instituto Parama 
VILNIUS, sausio 6 d.—Vie

na žymiausiųjų šalyje medici
nos mokslo ii’ mokymo įstai
gų — Leningrado 
p a s i t o b u lininio 
(GIDUV) šefuoja 
mūsų respublikos 
kadrus.

Ligi šiol institute pagilino 
savo žinias 170 jaunų mūsų 
respublikos gydytojų. šiais 
metais institutas išskyrė 150 
vietų 38 įvairių specialybių • 
Tarybų Lietuvos gydytojams.

Apie tai, kaip mūsų jaunie- 
j ji sveikatos apsaugos darbuo- 

Dar tojų kadrai auga GIDUV’e, 
vaizdingai kalba šie’ faktai: 

gali pasidžiaugti geru ii- ; buvusi Kėdainių ' apskrityje 
mėjimu. Brotherhood of . kaimo gydymo apylinkės ve- 
T ram Dispatchers gavo sa
vo nariams algų pakėlimą 
$16.80 per mėnesį ir įvedi
mą 40 valandų darbo savai
tės. Svarbu tas, kad šis al
gų pakėlimas galioja nuo 
1948 metų spalių 1 dienos.

Didelis pasidalinimas 
Unijos eilėse

NEW YORK. — Pabaigė 
savo sesijas Industrial Un
ion of Marine ,and Ship- 
bųįldjing Workers konven
cija. Lokalo 15 prezidentas 
Reilly, iš Hoboken, N. J., 
pareiškė: “Aš reikalauju,.
....................... ■■............................ 1 T

i aęja Dalibagaitė, baigusi 
GIDUV’ą, tapo iškelta į Drus
kininkų kurorto vyresniuosius 
gydytojus; buvęs Zarasų ap
skrityje kaimo gydymo punk-, 
to vedėjas Gurauskas —-į tu
berkuliozės mololo-t’yrimo in
stituto jaunesniuosius moksli
nius bendradarbius. žymiai 
išaugo savo darbe ir pratur
tino savo ^akiratį GIDUV’e, 
pabuvoję Zarasų apskrities 
kaimo gydymo punkto vedė
jas Krikščiūnaitė, Mažeikių 
vaikų konsultacijos vedėja 
Mileškienė, Telšių apskrities 
Sveikatos apsaugos skyriau^ 
vedėjas ^Mickevičius ir kiti.
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Burma ir Kas Ten Darosi
Vis dažniau 

randame žinių 
ir

spaudoje ] 
apie kovas i 

revoliuciją Burmoje.
Apie metai laiko atgal ko- 1 
mercinė spauda nuogąstavo, . 
kad Burmos valdžia “nori 
įvykdinti socializmą” ar net 
“komunizmą.” Po to atėjo 
žinios, kad prasidėjo baisi 
reakcija, puolimas ant ko
munistų, ir žiaurus teroras.

I

Burma — didelė šalis. Ji 
užima 261,610 ketvirtainių 
mylių ir turi 16,000,000 
gyventojų. Pločiu, tai dides
nė šalis, kaip Francija; gy
ventojų turi penkis kartus 
tiek, kaip Lietuva.

Burma yra Azijoj, prie 
Bengališkos Užlajos. Iš va
karų pusės rubežiuojasi su 
Indija, kurios dalimi ilgai 
ir buvo. Šiaur-ryttj pusėje 
— su Kinija, o piet-rytuo- 
se su Siamo (Thailando) ša
limi.

Burma — k a 1 n u o tas 
kraštas. Ant Chino kalnų ir 
vasarą guli sniegai, o Pat- 
kai kalnas turi 15,000 pė
dų aukščio. Burma .— tur
tinga gražiais miškais, vięn 
statybinio medžio kas me
tai pagamina apie 350,000 
tonų.

Gamtiniai šalis dar neiš
tirta, bet kiek ištirta, tai 
yra aukso, sidabro, skar
dos, anglies, žibalo. 1929 
metais pagamino 262,000,- 
000 galionų aliejaus.

Burmos gyventojai, dide
lėje didžiumoje , užsiima 
žemdirbyste, prie kurios 
dirba apie 10,000,000 žmo
nių. Žemė, kaip bendrai To
limuose Rytuose, kur vieš
patavo didelis darbo žmo
gaus pavergimas—priklau
so veik išimtinai dvarinin
kams. Geriausiai dera ry
žiai, kurie sudaro svarbiau
sią gyventojų maistą, taip
gi kurių nemažai išvežama 
į kitas šalis. Ryžiais apsėja 
du trečdalius dirbamos že
mės. Burmoje gerai dera 
medvilnė ir tabakas. Pui
kiai auga gumos medžiai.

Didžiausios upės yra Irra
waddy, kuria laivai plaukia 
900 mylių į šalies gilumą, 
Salwen ir Chindwin. Di
džiausias miestas yra Man
dalay. Savo laikais, kada 
kolonijų vergai buvo paklus
nūs, arba “nenuoramų” dar 
mažai buvo, tai britai gar
siai dainuodavo: “Manda
lay, Mandalay.”

Oras — tropiškas, tik 
kalnuose yra sniegai ir žie
mos laiku būna stiprūs vė
jai.

Dvidešimts metų atgal 
Burmoje buvo 950 fabrikų 
ir dirbtuvių su 110,000 dar
bininkų. Dabar jų yra dau
giau.

Burmos gyventojus suda
ro mongoliškos rasės žmo
nės — mišinys iš kinų, in- 
dusų, malajiečių, tibetiečių, 
korėjiečių, japonų ir kitų 
tautų. Jų kalba yra arti
miausia siamiečių kalbai, 
bet viena grupė — karenai 
daug skiriasi savo kalba 
nuo bendrai Burmos gyven
toju. Religija didžiumoje — 
buddizmas, perimta nuo in- 
dusų, bet yra ir kitų sektų. 
Beraščių yra apie pusė vy
rų, o moterų daug daugiau.

Į Burma anglai atsibala- 
dojo iš Indijos 1612 metais 
ir šalį pavergė. Po didelio 
burmiečių sukilimo 1826 
metais britai Burmą pri
jungė prie Indijos ir’vieš
patavo, kaipo savo kolonijo
jeBet burmiečių sukilimai 
kartojosi vienas po kitam, 
tai 1937 metais Anglijos

umiI'įMi. Ab.į. ........ II

imperialistai suteikė Būr- j 
mai Britų Imperijos šalies 
(British Commonwealth) 
teises, panašias, kaip turi ! 
Australija, Kanada ir kitos 
britų “laisvos” kolonijos.

Laike Antro Pasaulinio 
Karo Burma pateko į Japo
nijos imperialistų nagus. . 
Karui pasibaigus britai ne
galėjo jau ten viešpatauti 
senomis priemonėmis, tai 
spalių 17 d., 1947 metais 
suteikė Burmai “pilną ne
priklausomybę.”

Bet ta “nepriklausomybe’' 
yra tik pakeitimas anglų 
viešpatavimo formos. Dabar 
jie Burmoje viešpatauja su 
pagalba tos šalies išdavikų, 
kurie sudaro Burmos val
džią.

Burma skaitosi respubli
ka. Ministrų pirmininko 
pareigas eina suktas politi
kierius Thakin Nu,

Parlamentas dalinasi į se
natą, kuris turi 36 narius 
ir Kongresą, kuris turi 132 
narius. Pinigai yra toki pa
tys, kaip ir Anglijoje.

Po suteikimui Burmai 
“nepriklausomybės” Angli
jos imperialistai pasirašė su 
ja sutartį, panašią, kaip 
Jungtinės Valstijos su Fili- 
ppinų vyriausybe. Pagal šią 
sutartį Anglijos karinės mi
sijos organizuoja ir lavina 
Burmos armiją, iš Anglijos 
pristatomi ginklai, jokia ki
ta šalis neturi teisės Bur
moje turėti karinės misijos; 
“Burmos gėroyei,” prieplau
kos, karo bazės, yra britų 
rankose.

Anglų rankose yra daug 
fabrikų ir dirbtuvių, veik 
visa aliejaus ir medžio ga
myba. Britų kompanija val
do ir laivus, kurie plaukia 
giliomis upėmis į Burmą ir 
iš jos į jūrų prieplaukas. 
Pagal tą sutartį Burma su
tiko “išpirkti” iš anglų įmo
nes, taipgi atmokėti Angli
jai $500,000,000 už jos įdė
tus pinigus į šalies išvysty
mą. Britai aukštai apkaina- 
vo kiekvieną jų pastatytą 
fabriką ir dirbtuvę, bet jie 
nieko neskaitė už tai, kad 
per virš 300 metų iš Bur
mos vežė jos turtus ir lobo.

Ašku, kad esamoje padė
tyje Burma ne tik negali at
mokėti Anglijai skolų, bet, 
gaudama ginklus iš Angli
jos, dar daugiau skęsta į 
jas. Dabartiniai valdonai nė 
nenori, kad ta šalis išsilais
vintų. Jie remia Anglijos 
politiką Jungtinių Tautų or
ganizacijoj ir visur.

’•Thakin ‘ Nu ir kiti Bur
mos valdonai, apgavimui 
liaudies, dažnai pakalba 
“kairiai,” bet jų darbai yra 
suvedami prie išgelbėjimo 
dvarponių ir kapitalistų lo- 
bingo gyvenimo. Taip, kada 
1948 metais * Burmoje su
streikavo 26,000 anglų įmo
nėse aliejaus gamybos dar
bininkų, reikalaudami, kad 
britai atsiimtų savo karines 
misijas, kada šį streiką pa
rėmė kitų industrijų ir že
mės ūkio darbininkai, tai 
ponas Thakin Nu garsiai 
kalbėjo apie “nacionaliza
ciją fabrikų ir žemės refor
mą.” Kaip šie ponai moka 
dangstytis kairiomis frazė- 

. mis, parodo ir tas, kad “An- 
; ti-fašistinė Liaudies Išlais- 
i vinimo Lyga” yra viešpa- 
; taujančios grupės įrankis. 
. Jie iš šios organizacijos iš

braukė ne vien komunistus, 
bet ir visus kitus nuošir
džius demokratus.

Bet liaudį apgauti ne
vyksta. Valstiečiai nori nu
sikratyti ponų jungo —

gauti žemės; darbininkai 
trokšta geresnių darbo są
lygų, žmoniškesnių algų; 
bendrai visi savo šalies ir 
tautos mylėtojai nori nusi
kratyti britų ir Jų agentų 
viešpatavimo. Partizanų ju
dėjimas prasidėjo dar prieš 
Japonijos imperialisms. Po 
karo jis išsiplėtė už Burmos 
laisvę.

Šiemet prie darbininkų ir 
valstiečių sukilimų prisidė
jo karenų tautinės grupės 
sukilimai.

Partizanų judėjimas išsi
plėtė išilgai Irrawaddy ir 
Salwen upes. Partizanai už
ėmė ir didžiausią miestą 
Mandalay. Dabar atėjo ži
nios kad Prome mieste su
siorganizavo Liaudies Vy
riausybė, į kurią įeina ir 
komunistai.

Liaudies laimėjimai Kini
joje, aišku, kad priduoda 
daug padrąsinimo ir Bur
mos žmonėms kovoj už ga
lutiną šalies ir žmonių lais
vę. Iš to, kas Burmoje įvy
ko, dar negalima daryti iš
vados, kad jau Britanijos 
imperialistai ir jų agentai 
nugalėti, kad jau Burmos 
liaudies kovos pasibaigė. Iš 
to galima daryti išvadą, kad 
nepaisant Anglijos pastan
gų, Vietos šalies išdavikų 
veiklos ir veidmainysčių 
Burmoje, liaudies išsilaisvi
nimo judėjimas stiprėja, 
auga ir neša savo tautai ir 
šaliai laisvę.

Worcester, Mass
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Apie Amerikietį Bronių 
Vargšą - Laucevičių

A.r__ u—.• ... ...į ž---

Rašo B. PftANŠĖUS
(Tiįsa)

Silpnoji “Paskutinės ban
gos,” kaip ir visos Br. Var
gšo kūryoos, pusė yra taip 
pat jos klasiškai gana mig
lota ir neryški ideologija. 
Laisvės, lygybės, brolybės, 
žmonijos gerovės ir laimes, 
vargo panaikinimo, šviesos 
ir t.t. šūkiai lydi revoliu
cionierių deklaracijas ir 
pasisakymus. Greta proleta
ro, darbininko revoliucijoj 
dalyvauja ir įvairūs kiti so
cialiniai sluoksniai. Visa tai 
nesuteikia šiai dramai ir 
visai Br. Vargšo kūrybai 
griežto proletarinio pagrin
do, rodo jį ne.kaip nuosakų 
proletarinį rašytoją, o kaip 
bendrai revoliucinį demok
ratinį rašytoją. Imant Lie
tuvos sąlygas, kur revoliuci
jos priešaky stovėjo irgi ne 
griežta proletarinė, bolševi
kiška partija, o revoliucinė 
demokratinė Lietuvos so
cialdemokratų partija, toks 
Br. Vargšo idėjinis kūrybos 
pobūdis ir yra bendras re
voliucinės demokratijos ide
ologijos atsispindėjimas.

Revoliucinis judėjimas ir 
kova ryškiai atsispindi ir 
Br. Vargšo apysakoj “Ant
ras krikštas.” Jos siužeti
niai apmatai tokie. Netur
tingo miško sargo sūnus Vi
toldas šiaip taip baigia ke-

lėtą gimnazijos klasių,z pasi
daro valdininku, bet greitai 
įsitraukia į revolucijos dar
bą. Vitoldo teta mirdama 
palieka jam 300 rub. pas 
dėdę kuhigą. Pastarasis, 
kad atsikratytų Vitoldu, 
įškundžia jį žandarams. Vi
toldą ištremia į tolimą šiau
rės Rusijos miestą. Ten Vi- 
toldas vėl susiriša su dar
bininkais ir imasi revoliuci
nio darbo. Jį įsimylė gim
nazistė, žandarų viršininko 
duktė Natalija. Kad nu
traukti} tą meilę, tėvas žan
darų viršininkas šnipo pa
galba pasodina Vitoldą į ka
lėjimą. Tačiau Natalija ne
siliauja mylėjus Vitoldą, 
prisipažįsta apie tai savo 
broliui gimnazistui Vladi
mirui, kuris padeda Natali
jai susižinoti su Vitoldu, 
jam padėti. Tėvas pagaliau 
paleidžia Vitoldą iš kalėji
mo, kad pastarasis visiškai 
išvyktų iš jų miesto. Nors 
Vitoldas irgi simpatizuoja 
Natalijai, bet jį traukia’at
gal Lietuva, ir jis išvyksta 
Lietuvon. Dėdė kunigas, 
pas kurį užeina Vitoldas pa
reikalauti pinigų — jį išve
ja ir prigrasina. Vitoldas 
dirba vaistinėje ir vėl įsi
traukia į revoliucinę socia
listinę veiklą. Davatkaujan- 
tis buto draugas išduoda

Mes norėtume, lead jūs' žinotumėte 
faktus apie elektros ir geso bilas.

Vitoldą. Besigindamas nuo 
arešto, Vitoldas nušauja 
žandarą ir su vienu draugu 
bėga į užsienį. • Pereinant 
slaptai vokiečiu sieną, žūva 
draugas. Vitoldas parsisam- 
do darbininku į laivą, plau
kiantį Amerikon. Laive su
sipažįsta su Natalijos bro
liu Vosylium/pabėgusiu iš 
caro laivyno, kur jis tarna
vo karininku, už maištą. 
Vosylius papasakoja apie 
1905 m. sausio įvykius Pe
terburge, kuriuose, kaip ir 
visam revoliucijos darbe, 
aktingai veikia brolis Vla
dimiras. Pastarąjį,suima ir 
sušaudo.

Amerika ir Amerikos lie
tuvių gyvenimas nepatinka 
Vitoldui, jis greit jais nu
sivilia. Štai kaip jie apibū
dinami :

“Bet ką jie rado? Jie ra
do purvą, kuris vadinosi 
lietuviškas, jie rado tamsy
bę, kuri vadinosi lietuviška, 
jie rado girtuoklius, gulin
čius purvuose, kurie vadino 
save lietuviais, jie rado 
tūkstančius karčiamų su 
bažnyčia, smaugusių jų 
protą, tai buvo lietuvių ko
lonija. Tai buvo žmonės, 
kvėpuojanti laisve” (71

Kaip matome, ir šioje 
apysakoje daug socialinio 
naivumo ir silpno socialinio 
psichologinio apysakos per
sonažų pamatavimo. Ir joje 
daug revoliucinio melodra- 
matiškumo * ir romantikos. 
Vis dėlto ir šia apysaka Br. 
Vargšas iškėlė eilę būdin
gų 1905 m. revoliucijos 
bruožų, kurie kitoj lietuvių 
literatūroj liko labai silp
nai arba ir visai neatsispin- 
dėję. Pirmiausia — tai lie
tuvių ir Lietuvos revoliuci
nio sąjūdžio ir jos nešėjų 
glaudūs ryšiai su bendru 
Rusijos’ revoliuciniu sąjūd
žiu, su Rusijos revoliucio- 
neriais. Toliau — tai bene 
vienintelis lietuvių grožinėj 
literatūroj Sausio 9-tosibs, 
jūrininkų sukilimų ir kitų 
revoliucijos įvykių atgarsis. 
Gana būdingas ir tipingas 
aniems revoliucijos metams 
ir Vitoldo pasipriešinimas 
areštui, žandarų užmuši
mas ir emigracija, pabėgi
mas į Ameriką. Reikšmin
gas taip pat kunigijos sa
vanaudiškumo ir jos tarna
vimo caro valdžiai parody
mas ir aplamai antiklerika- 
liški apysakos motyvai.

(Daugiau bus)

PASKOLA MEKSIKAI Už 
ŽIBALO VERSMES

WASHINGTON. — Pra
nešama, kad Jungt. Valsti
jų valdžia duos Meksikai 
bent $250,000,000 paskolos; 
už tai Meksikos valdžia leis

Nusivylęs Amerika ir už
sidirbęs kiek pinigų, Vįiol- 
das išvažiuoja atgal į Rusi
ją pas Nataliją. Tėvą ran
da jau mirusį, nepergyve
nusį sūnaus Vladimiro su
šaudymo. Pasiryžta su Na
talija toliau eiti revoliuci- amerikonams išnaudot jos
jos keliu. žibalo versmes.

Metinis Bankietas

Balandžio 10 d., 5 vai. po 
pietų, 29 Endicott St., įvyks 
pirmas metinis bankietas Pro
gresyvių Partijos. Pažangieji 
lietuviai galime pasididžiuoti, 
kad P. P. vietos skyrius sa
vo metinį pirmą ban kietą 
ruošdamas pasirinko Lietuvių 
Svetainę/ kaipo tinkamiausią. 
Taipgi programoj ' dalyvaus 
lietuvių Aido Choras, dabar 
vėl vadovaujamas Josephinos 
Karsokienės.'

Sekmadienį, balandžio 3 d., 
Aidas turėjo suruošęs vaka
rienę su dainų programa. Pir
mininkė H. Gurskienė, atida
rydama programą pažymėjo, 
kad Aido Choro šis parengi
mas yra priimtuvės sugrįžu- 
sios gabiosios chorvedės - J. 
Karsokienės.

Nepaisant, kad tai vakarie
nės programa, bet aidiečiai 
gausiai padainavo vadovau
jant Karsokienei ir pianu 
akompanuojant Kižiūtei. Dai- 
navd gražiai, maloniai, sutar
tinai daug lietuviškų dainelių, 
nors neperskaitlinga publi
ka buvo. Mišrus choras du 
išstojimu padarė, sykį vien 
merginų grupė, sykį vien vyrų 
grupė. J. Sabaliauskas ir H. 
Kižiūtė dainavo solo, ji, pirmą 
syk kaipo solistė pasirodė, la
bai gerai. Ji turi malonų, 
^stiprų soprano balsą ir leng
vai dainuoja. Solistam Karso- 
kienė pianu akompanavo.

Taigi, minėtą dieną P. P. 
bankiete aidiečių dainavimo 
klausysis tarptautinė publika. 
Lietuviai, skaitlingai dalyvau
kite! Labai žymus svečias 
bus, kaipo principialis kalbė
tojas Edwin S. Smith, Wag- 
nerio Komiteto narys Roose- 
velto laikais.
Blanche Fisher, Miss 
Papasian ir kiti dailūs 
jai.

Taipgi Mrs. 
Botty 
mūgė-

Washington. Užsieni
nis Anglijos ministeris Be- 
vinas pakvietė Amerikos 
Darbo Federacijos $ifmi- 
ninką Wm. Greeną į pietus 
anglų ambasadoj.

Kiek jus turėtumėt
mokėti už

elektra ir gesą?
Jūs tikrai nenorite mokėti per daug.

Antra vertus, jūs nesitikite bet ką dovanai 
gauti.

Jūs tikrai teisingumo norite.
* »

Tačiaus, gaminti elektrą ir gesą dabar lė- 
šuoja daugiau, negu pirm keleto metų.'Lygiai 
kaip jums šiandien brangiau lėšuoja pragy
venimas, taip ir Con Edison’ui daugiau reikia 
išleisti kurui, algoms, taksams, medžiagoms 
ir kt. dalykams. z

Tuo pačiu laiku mes turime gana uždirbti, 
kad galėtume Suteikt žmonėms tinkamą pelną, , 
jeigu jie įvesdina savo sutaupymus pas mus. 
Jų pinigų mums reikia statyti naujiem fa
brikam ir kitiem įrengimam, kurių New 
Yorkas reikalauja dėl vis daugiau ir daugiau ’ 
šviesos, šilumos ir jėgos... tai padidinimų 
programa, kuri lėšuoja 435 milionus dolerių..

Atsižvelgiant į šiuos faktus, mes jokiu

būdu negalėtume toliau piginti elektros kai
nas, kaip esame kartotinai piginę.. 0 kadangi 
mes turėjome nuostolių iš savo geso biznio, 
tai geso kainų pertvarkymas pasidarė būtinai 
reikalingas.

Taigi mes ir padarėme taip, kaip kiekvie
nas darytų tokiose aplinkybėse. Mes prašėme 
pakelti geso kainas ir sustabdyti elektros 
kainų numušimus, kurie buvo įsakyti šių 
metų pradžioje.

Abudu prašymai buvo laikinai patenkinti, 
bet šie dalykai tebėra svarstomi ir gal dar 
per kelis mėnesius nebus išspręsti.

Mes norime, kad jūs žinotumėte, jog vie- 
nintėlis mūsų tikslas yra nustatyti teisingas 
kainas tam, ką jūs gaunate. Mes nenorime 
imti iš jūsų nė cento daugiau, negu reikalin
ga lėšoms apmokėti ir sveikai palaikyti elek
tros ir geso sistemą.

t

CONSOLIDATED EDISON SYSTEM

Geriausias jūsų pirkinys—elektra ir gesas
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(Tąsa)
Locmanas, be abejojimo, negalėjo su

prasti, už ką jam tas keleivis suspaudė 
taip dėkingai ranką* Sušvilpęs, jis atsi
stojo savo vietoje ir ėmė vesti laivą į uo
stą pro daugybę visokių laivų.

Pirmą valandą Rangunas sustojo prie 
kranto, ir keleiviai išlipo į sausumą.*

Reikia pripažinti, kad Čia viena laimė 
tepadėjo Fogui. Kad ne katilo taisymas, 
Karnatikas būtų išplaukęs lapkričio 5 
dieną, ir keleiviai, kurie važiavo į Japo
niją, būtų gavę laukt kito, laivo visą sa
vaitę. Tiesa, Fogas ir dabar dar buvo 
susivėlinęs dvidešimt keturiomis valan
domis, bet tas susivėlinimas negalėjo 
pakenkti visai kelionai.

Ir tikrai, garlaivis, kuris plaukia iš 
Jokohamos į San-Franciską, buvo sutai
kintas su garlaiviu, ateinančiu iš Hong- 
Kongo, ir prieš šio atvažiavimą negalėjo 
išplaukti. Aišku, kad ir anas garlaivis 
turėjo nusivėlinti dvidešimt keturiomis 
valandomis, bet važiuoti per Didįjį van
denyną buvo paskirta dvidešimt dvi die
nos, ir tuo laiku galima buvo užvaryti 
vieną dieną. Vadinas, Fogas trisdešimt 
penktą dieną nuo savo išvažiavimo iš 
Londono buvo toje pačioje vietoje, kur 
reikalavo būti jo kelionės sąrašas.

Karnatikas turėjo išplaukti kitos die
nos lyto penktą valandą, todėl Fogas tu
rėjo laisvo laiko šešiolika valandų viso
kiems savo arba, geriau sakant, Audos 
reikalams.

Išlipęs iš laivo, Fogas padavė savo 
ranką Audai, privedė ją prie palankino 
(žmonių nešiojami neštuvai Kinuose) ir 
paprašė nešikų pasakyti gerą viešbutį; 
šie nurodė Hotel du Club. Fogas sutiko, 
ir nešikai per dvidešimt minučių nunešė 
Fogą ir Aųdą į vietą. Paspartutas kar
tu pėsčias atėjo.

Audai buvo pasamdytas puikus kam
barys, Fogas pasirūpinęs, kad jai nieko 
nestigtų, įsakė Paspartutui būti viešbu
tyje lig jam sugrįžtant, o pats išėjo ieš
koti Audos giminės.

Džentlmenas nuėjo į biržą. Ten turėjo 
betkas pažinti poną Džedžį, turtingiau
sią žmogų visam mieste.

Vienas makleris, kurio paklausė Fo
gas, tikrai pažino tą pirklį.'Bet jau bu
vę dveji metai, kaip jis nebegyvenęs Ki
nuose. Susikalęs pinigų, išvažiavęs ir ap
sigyvenęs Europoje, greičiausiai Olandi
joje, nes jis, čia būdamas, turėjęs su tuo 
kraštu daugiausia prekybos reikalų.

Fili jas Fogas sugrįžo į viešbutį. Jis 
tuojau nuėjo pas Audą ir jai pranešė, 
kad jos giminietis nebegyvenąs Hong- 
Konge, kad jis būsiąs išvažiavęs į Olan-. 
diją. A ūda iš pradžios nieko į tai neat
sakė. Ji pridėjo ranką prie kaktos ir su
simąstė. Paskui savo maloniu balsu pa
klausė:
. — Ką man dabar daryti?

— Važiuoti į Europą, — trumpai at
sakė, džentlmenas.

— Bet aš negaliu tamstos sunkinti...
— Tamsta manęs nesunkini, ' tamsta 

man keliauti nekliudai. Paspartutai!
,— Aš čia, — atsakė tarnas.
— Eik į Karnatiką ir paimk tris ka

jutes.
Paspartutas labai nudžiugo, kad kar

tu važiuos jauna moteriškė, pasirodžiusi 
jam tokia gera, ir tuojau išbėgo iš vieš
bučio.

XIX 
PASPARTUTAS PERDAUG KARŠTAI 

IMASI UŽ SAVO PONĄ
Hong-Kongas yra salelė, kurią valdo 

Anglija nuo 1842 metų karo. Per kele
rius metus Didžioji Britanija pastatė čia 
nemažą miestą ir įsteigė Viktorijos uos
tą. Ta salelė yra netoli tos vietos, kur 
Kantono upė įteka į jūrą. Nuo jos tėra 
šešios dešimtys mylių lig Portugalijos 
miesto Makao, kuris stovi ant kito kran
to. Hong-Kongas, kaip ir galima buvo 
laukti, paėmė prekybos kovoje viršų, ir 
dabar didesnė dalis kinų prekių, perkant 
ir parduodant, eina per tą anglų miestą. 
Čia anglai pasitiekė dokų, ligoninių, vi
sokių sandėlių,'pastatė gotikos katedrą, 
gatves išklojo asfaltu, ir dabar, žiūrėda
mas į tą miestą, pasakytum, kad tai ne 
Kinų, bet Anglijos miestas, kuris, apėjęs 
visą žemę, nustojo Kinuose.

Paspartutas, susikišęs rankas į kiše

nes, nudrožė į Viktorijos uostą. Eida
mas gavo matyti mieste palankinų, ka
rų su burėmis, dar tebevartojamų Dan
giškoje Imperijoje, minias kinų, japonų 
ir europiečių, kurie grūdosi gatvėse. 
Miestas berniokui pasirodė beveik pana
šus į Bombėjų, Kalkutą arba Singapū
rą. Tokių miestų Anglijos pristatyta ap
link visą žemę.

Uostas buvo pilnas visų tautų karo ir 
prekybos laivų: anglų, prancūzų, ameri
kiečių, olandų, japonų ir kinų. Vaikščio
damas Paspartutas pastebėjo tam tikrą 
skaičių vietinių gyventojų, kurie buvo 
apsivilkę geltonais drabužiais ir vis bu
vo labai seni. Nuėjęs nusiskusti pas vie
ną skutiką kiną, mokėjusį gerai angliš
kai, sužinojo iš jo, kad seni žmonės, susi
laukę ne mažiau kaip aštuonių dešimčių 
metų, gali nešioti geltonos, arba karališ
kos, spalvos drabužius. Tas paprotys Pa
spartutui pasirodė juokingas, nors.pats 
nežinojo dėk ko.

Nusiskutęs barzdą, jis nuėjo į tą vietą, 
kūr stovėję Karnatikas, ir ten pAmatė 
vaikščiojantį po krantą Fiksą. Jį maty
damas Paspartutas nustebo." Policijos a- 
gento veidas buvo nuliūdęs.

— Matyti, “Reformų Klubo” džentl- 
menams nesmagu, — tarė sau Paspartu
tas, kad mums vis taip sekasi!

Jis priėjo prie Fikso ir linksmai jį 
pasveikino apsimetęs nematąs jo nuliū
dimo.

Policijos agentas ne be priežasties 
buvo toks liūdnąs: dar nebuvo įgalioji
mo! Hong-Kongas buvo paskutinė An
glijos žemės vietelė, ir jei jam nepavyk
tų suturėti Fogo tame mieste, tai jis jau 
visai iš jo nagų ištrūktų.

—O ką, — paklausė Fikso Paspartu
tas, — ar tamsta jau nusprendei važiuo
ti su mumis į Ameriką?

— Taip, — atsakė sukandęs dantis 
Fiksas.

— Puiku! — sušuko baisu juokdama
sis Paspartutas. — Aš žinojau, kad tam
sta nesiskirsi nuo mūsų. Eikim paimti 
vietų!

Abudu įėjo į kontorą ir užpirko ketu
rias kajutes. Valdininkas, kuris parda
vinėjo bilietus, jiems pasakė, kad Karna
tikas jau pataisytas ir kad laivas iš
plauks to paties vakaro aštuntą valandą, 
o ne kitos dienos rytą, kaip buvo pirma 
pranešta.

— Labai gerai! — atsakė Paspartu
tas: — tai labai nudžiugins mano poną. 
Einu ir tuojau jam apie tai pranešiu.

Tą valandą Fiksas, pamatęs Fogą 
sprunkant iš jo rankų, nusprendė viską 
pasakyti Paspartutui. Tai buvo vienin
telė priemonė sulaikyti jį kelias dienas, 
Hong-Konge.

Einant iš kontoros, Fiksas pakvietė 
prancūzą užsukti į smuklę, Paspartutas 
turėjo laiko ir sutiko.

Smuklė buvo netoli nuo kranto ir at
rodė gana žmoniškai. Abudu įėjo į ją. 
Tai buvo plati ir išpuošta salė, jos gale 
stovėjo didelė lova, apkrauta pagalviais. 
Toj lovoj gulėjo keli žmonės ir miegojo. . k <

Prie mažų staliukų sėdėjo lig trijų de- • 
šimčių žmonių. Vieni iš jų gėrė porterį, 
anglų alų, kiti traukė degtinę arba dar 
smarkesnius gėralus. Daugumas rūkė iš 
ilgų pypkių opijų, sumaišytą su rožių~ 
esencija. Paskui, laikas nuo laiko, jei 
kuris rūkytojas apsvaigęs griūdavo, 
smuklės tarnai, paėmę jį už galvos* ir ko
jų, nunešdavo ir paguldydavo Šalia kitų

• ant tos didžiosios lovos. Ten jau buvo 
priguldyta kokia dvidešimtis tokių ap
svaigusių rūkytojų.

Fiksas ir Paspartutas suprato, kad jie 
įėjo į smuklę, lankomą nuskarusių, nu
sigėrusių, nelaimingų žmdnių, kuriems 
Anglija kasmet .parduoda to kenksmingo 
vaisto, vadinamo opijum, už du šimtus 
šešiasdešimt milijonų frankų !*

Kinų vyriausybė buvo norėjusi panai- 
t kinti tą biaurų įpratimą aštriomis prie
monėmis, bet nieko negalėjo, padaryti. 
Pirma opijų rūkė tik turtingieji žmonės, 
paskui užsikrėtė ta nelaime ir žemesnie
ji luomai; o dabar opijų vartoja jau visi 
ir visur, net moterys. Įgudusis rūkyto
jas gali išrūkyti opijaus per dieną lig aš
tuonių -pypkių, bet, po penkerių metų jis 
jau miršta.

(Daugiau bus)-

I

ST. PETERSBURG, FLA
Tai jau baigiasi pas mus 

malonus žiemos sezoną?. Ir 
lietuviai turistai, kaliu su ki
tais “skrenda” >Į •šiaurės, kaip 
ir tie paukščiai, kurie čia’ žie
ma vo j o.

Mums, vietos lietuviams 
darosi nesmagu, kad reikia 
skirtis su draugais ir draugė
mis iš šiaurinių valstijų, su 
kuriais susipažinome ir taip 
gražiai laiką praleisdavome 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
45 kuopos piknikuose.

Smagus buvo ir kovo 27 
piknikas, paskutinis šį sezoną 
pas Jurgį ir Alenutę Berno
tus. štai, vienur būrelis drau
gų ir draugių sustoję kalbasi 
apie Amerikos ir viso pasaulio 
reikalus, juokauja, o kitur 
grupė gražiai dainuoja. Ra
kandų krautuvės savininkas

kas traukė paveikslus, o pu
blika darė juokus, kad jie bū
tų Įvairesni. Rodosi, kad iš 
kitur, tai šiame piknike bene 
bus buvę daugiausiai chica- 
giečių.

Baigiantis piknikui turistai 
vienas kitą pakvietė tarti sa
vo įspūdžių apie Floridą. Eva 
Simanienė tarė kelis žo
džius atsisveikindama su flo- 
j-idiškiais ir linkėjo mūsų lie
tuvių kolonijai vienybės ir ge
rų darbų atlikti. Ji išvyko į 
Clevelandą.

Grabliukas iš Detroito sakė, 
kad kada jis gyveno didelėje 
lietuvių kolonijoje, kokia yra 
Detroitas, tai nemokėjo Įver
tinti tą malonumą, tą smagu
mą, kurį lietuvis gauna susi
tikęs kitą lietuvį kitur.

Kuopos sekretorius Tasha lis 
gražiai paaiškino susirinkusiai 
publikai, ką reiškia lietuvių 
organizuotumas į pažangos ir 
kultūros organizaciją. Na, 
kad ir ši pramoga buvo su
rengta LLD 45 kuopos. Mūsų 
kuopa surengdama piknikus 
yra, kaipo kokis, sujungtuvas 
lietuvių. Yra proga ir vie
tos lietuviams susitikti, pasi
tarti ir atvykusioms turistams 
pasipažinti vieni su antrais. Gi 
pelnas nuo parengimų visada 
skiriamas geriems tikslams, 
tai demokratinės spaudos pa
ramai, tai kitiems. Kalbėjo 
ir dar keli kiti reikšdami gra
žių minčių. Piknikas gerai 
pavyko ir bus pelno.

Tai man teko apsilankyti 
garsiajame Miami mieste. At
vyko geri draugai iš Toledo, 
Ohio, tai ir nusprendėme pla
čiau pasivažinėti po Floridą, 
pamatyti jos rytinę dalį.

Pirmiausiai “fery“ * laivu 
persikėlėme per 7-nių mylių 
vandens užlają ir leidomės 
linkui Bradenton, Sarasota ir 
Fort Mycrs. Tie miestai, kaip 
ir Št. Petersburg gražūs ir 
švarūs . Sarasota mieste apsi
gyveno geri veikėjai Chesnai 
iš Hart, Miėh.

Išvažiavus iš Fort Myers 
linkui Miami, tai per visą 
Floridą skersai vien balos ir 
balos, jokio miesto nesiranda. 
Nėra nei dirbamos žemės. 
Kaip kur yra indi jonų lūšne

lės. Jie pardavinėja savo 
rankų dirbinius.

• Miami mieste nuvykome pas 
dd. Emma ir Juozą Sliekus. 
Jie turi labai gražų namelį ir 
gražiai gyvena. . Jie mus gra
žiai priėmė ir skaniai pavai
šino. Labai ačiū jiems! Pas
kui nuvykome pas Sherpens- 
kius, nes žinojom, -kad ten 
s v e č i u o jasi pittsburgiečių. 
Ten. buvo apsisoję čikanaus- 
kienė, Poviliūnienė ir Jan- 
kienė, bet, mano nelaimei, nei 
vienos namie neradome, tai ir 
nemačiau jų.

Sekančią dieną leidomės) 
pamatyti Miami miestą. Pir
miausiai nuvykome į Miąįįu 
Beach — maudynes, kurios 
yra ant salos. Tikrai nėra ga
lima raštu perduoti jų gražu
mo !•' Kokis tyras vanduo! 
Kiek čia daug ir gražių vieš
bučių ! Kiek čia įdėta darbo 
ir turto’ Savo gyvenime dar 
nesu nufeįusi tiek daug ir gra
žių viešbučių, kaip jų yra Mi-

ami Beach.
" Patsai Miami miestas, tai, 
kaip ir kiti Floridos arba pie
tinių valstijų miestai, žinoma, 
man jie geriau patinka, kaip 
šiauriniai.

Grįžome Į namus jau kitu 
keliu, nes norėjome daugiau 
Floridos pamatyti. Važiavo
me keliu, kuris eina Į šiaurės. 
Čia jau matėsi dirbami ir gra
žūs laukai, suvestas drėkini
mas, matyti, kad sausos vie
tos. Netoli miestelio Okee
chobee ant kelio pamatėme 
krūvą maišiukų su žaliais bin- 
sais. Apsistojome, pasiėmėme 
ir apžiūrinėjome. Tuo laiku 
atvažiavo busas su vaikučiais 
iš mokyklos, sustojo, jie išsi
pylė ir tuojau išgraibstė visus 
binsus. '

Kelionė pavyko. Ji buvo 
gan įdomi.

Gavau laišką nuo J. N. Si- 
mans iš Clevclando, kuris pir
miau čia gyveno. Jis linki 
laimės ir pasisekimo mūsų 
lietuvių kolonijai. Rašo man, 
kad dažniau. parašyčiau žinu
čių iš mūsų apylinkės... Pa
rašau, bet suprantu, kad ma
no raštą redakcija tirrt\per
rašyti, dažnai nemanai ąplei- 
džia minčių, tai man nelabai 
smagu.

Beje, LLD 45 kuopos mote
rys nepamiršo dienraščio Vil
nies bazaro. Draugės A. Pa
kalniškienė, A. Zablackienė, 
Tashalienė, Bernotienė ir N. 
Lenegienė padirbo gražių ran
kų dirbinių ir pasiuntė. Tai 
labai gerai padarė.

Pasvalietė.

Chicago, 111.
Iš LKM Choro Darbuotės

Kovo 20 d., Lietuvių Au
ditorijoje įvyko kankliečių pa
mokos. šiuom kartu pas kan- 
kliečius prasideda tikra dar- 
bymetė. Choras laiko du kar
tus savaitėje pamokas; mer
ginų oktetas turi savo pamo
kas atskirai nuo choro; šo
kėjų grupė taipgi kas sekma
dienio rytą. Pastaroji grupė 
turi gabų instruktorių - mo
kytoją, Vytautą Beliajų.

Visiems yra žinoma, kad 
(jKM Choro mokytojas prieš 
metinį koncertą vis prirengia 
ką nors naujo. Taip ir dabar 
bus Vyrų Kvartetas. Be to 
bus operos dainininkė Birut® 
Ramoškaitę iš New Yorko, 
LKM Choro Kavalkados pro
gramoje balandžio 24-tą, So- 
kolų svetainėje. Vienu žo
džiu sakant, čia bus nepapras
ta kankliečių šventė.

Tikietus dėl Kavalkados iš 
kalno galima gauti numažin
ta kaina pas visus kankliečius 
ir “Vilnies“ raštinėje.

LKM Choro lošėjų grupė 
kovo 27 d. lankėsų Kendsho- 
je,. kur suvaidino komediją 
“Ponas Amerikonas.” Viskas 
pavyko gerai ir už tai keno- 
shiečiai lošėjus puikiai pavai
šino; davė puikią vakarienę ir 
po keletą čėrkučių išsimesti. 
Lošėjai taria didelį ačių ke- 
noshieęiams už tai.

P. Mažiukas.

Našlei Išgelbėjo $2,000
Budrumas policininko baigė

si su linksma žinia našlei 71 
metų amžiaus, kad jai išgel
bėta $2,000.

Mrs. Hannah Pearce, <£02- 
20 S. State St., mieste “tirpi
no.” Ten prie jos prišlijo ap
gavikė, Mrs. zEster Perry. Už 
tyumpo laiko pristojo kita 
moteris, Mrs. Johnson.
J Mrs. Johnson pasisakė ra
dusi $6,900 ir norinti pasida
linti $u jomis, tik norėtų, kad 
juodvi užsistatyti po $2,000 
dėl 'atsargos, jei savininkas 
atsirastų*

Mi's. Pearce rengėsi į taksį 
vykti pasiimti pinigų iš ban- 
kos su Mrs. Perry, kaip vy
riškio balsas sušuko: “Just 

minute.’ ’
Policininkas J. Griffin, sa-

a

kęs nUo 1928 m. pažinęs Mrs. 
Perry šūktumė. Jis pamatęs 
tuojau atspėjęs, kame 
kas. Suareštuota ir 
Johnson.
Studentų Kongresas

daly- 
Mrs.

Congress viešbutyje atsida
rė trijų dienų Studentų Kon
gresas. 200 delegatų atsto
vauja Amerikos Kolegijas, 
susirinkę Į ketvirtą metinį 
Kongresą.

Laike trijų dienų sesijų 
studentai diskusuos, taisys ir 
balsuos “bilius 
Pre z id
teisių programa.

šis Kongresas yra dvimetinė 
legislatyvė konferencija, su
manyta ir remiama Delta Sig
ma Rho, nacionalės juridiškos 
honorares brolijos. V. ■

sąryšyj su 
Trumano civilių

ŽINIOS K LIETUVOS
Energetikų Žodis

KAUNAS, sausio 6 d. — 
Elektroj kolektyvas Įsiparei
goja 2 procentais sumažinti 
kuro suvartojimą elektros 
energijai gaminti, 1 procentu 
—elektros energijos suvarto
jimą saviems reikalams ir 1 
procentu — planinę energijos 
savikainą. J. Nekrašas.

Pienas Viršum Plano
RASEINIAI, sausio 7.-11- 

gižių pieninė (direktorius Mi
siūnas) pinna laiko Įvykdžiu
si metinį pieno produktų pri
ėmimo planą jau davė 1949 
metų sąskaiton 52 tonus pie
no ir pieno gaminių.

Worcester, Mass

Literatūros Draugijos 11 ir 155 kuopos rengia

B AN KIETĄ
IR

KONCERTĄ
Atžymėjimui

Dienraščio Laisvės 
30 Metų Sukakties

ĮVYKS sekmadienį

BALANDŽIO 24 APRIL

Graži Dainų Programa:

Worcesterio Aido Choro Vyrų Grupe 
vad. Josephine Karsokienės 

Stasys Paura ir Robertas Niaųra 
žymūs dainininkai iš So. Boston

Jonas Sabaliauskas 
vietinis žymus dainininkas

Bus gera vakarienė ir bus įvairių pasilinksmini
mų. Būkite visi, gražiai atžymėkime savo dien

raščio šią istorinę sukaktį.

Lietu viii Salėj e
29 Endicott Street, Worcester, Mass.

Pradžia 5 valandą vakaro

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 Marcy avenue, Brooklyn ė, n. y, 
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreeh 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Musų telefonas niekad nemiega.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

(Kampas. 68th St.) 1

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

* SJIoreroad 8-9830
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui * 

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
. Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Avę., Brooklyn, N. Y.

Lith. — Ketvirt., Bal. 7. 1949



DETROIT, MICH
Iš Civil Rights Kongreso

Balandžio 1 d., Music Hall, 
atsibuvo atidarymas Civilių 
Teisių Kongreso Suvažiavimo. 
Posėdžiai kongreso atsibuvo 
sekančią dieną — šeštadienį, 
tai Music Hall parengimas ir 
buvo, kaipo įvada j patį su
važiavimą. Kalbėtojai išdės
tė dabartinę padėtį Ameri
koj ir pasaulyje ir nurodė 
ko mes galime laukti greitoj 
ateityje.

Vakaro pirmininku buvo vi
siems CIO nariams gerai žino
mas žmogus—Tracy M. Doll, 
kuris yra atstovu nuo 1-mojo 
distrikto Michigano valstijos 
seimelyje. Jis sakė, kad jam, 
kaipo Pirmojo Pasaulinio Ka
ro veteranui atrodo, kad pa
sauliniai įvykiai vystosi linkui 
naujo karo, taip, kaip buvo 
po Pirmojo Pasaulinio Karo, 
tik dabar daug greičiau ir 
žiauriau.

Kaip tada, taip ir dabar 
kapitalistinė klasė 
džiausiąs pastangas, 
ro laiku 
silaikyti 
išlaid as 
žmonių
darbininkiškas 
tuos darbo žmonių reikalų gy
nėjus ir karo priešininkus.

• šaukimas 
pavojų,”

ir visas 
organizacijas.

4is sakė, kad tyčia sukelia
ma karinė isterija, 
apie “komunistinį 
kad pirmoje vietoje pulti ko
munistus, o vėliau 
darbo žmonių
Taip lygiai prie karo ruošėsi 
Vokietijoj ir kitur. Ir ten 
pirmiausiai puolė komunistus, 
o vėliau ir visas kitas darbi
ninkų organizacijas.

Sekamas buvo kalbėtojas M. 
Sugar, kaipo dalyvis teisme, 
kur yra teisiama 12 komu
nistų vadų. Jis sakė, ,kad pa
ti vyriausybė neturi įrodymų, 
kad teisiamieji ’būtų prasikal
tę. Jis pavyzdžiais įrodė, 
kaip neturi pagrindo jiems 
daromi kaltinimai.

Kalbėjo Wm. Patterson iš 
New Yorko, sekretorius Civi
lių Teisių Kongreso. Buvo 
garsinama, kad Kalbės ii' se
natorius 
Dakota.
1 e gramą
Senato svarbūs posėdžiai eina 
Washingtone ir todėl nega
lėjo pribūti, bet pareiškė, kad 
vedė ir ves kovą už civilines 
piliečių laisves. <

Paskutinis kalbėtojas buvo 
Dr. J. Finley Wilson. Bet jis 
sakė, Mtad nesijaučia, tai .ir 
kalbėjo silpnai.

Reporteris. .

Wm. Langer iš N. 
Bet jis prisiuntė te- 
nurodydamas, kad

Studentes slaugės (iš kairės) Jane Ann Monoghan
< iš St. Catherine’s, Lillian Ruter iš Mairnonides, Evelyn / 

Henrickson iš Brooklyn, Xluriel Holland' iš Long Is
land College Hospital, Marilyn Tenney iš Bushwick, 
Ruth Timmerman iš Norvegian, ir Elise Strom iš Nor- 
vegian sutiko pasidarbuoti 1949 kampanijoje sukelti 
Brooklyne $250,000 metini fondą kovai prieš vėžio 

ligą. Kampanija pradėta kovo 29-tą su pobūviu 
Hotel Towers.

Iš Jungi. Jauty Asamblėjos Newark, N. J

kad ka- 
sugrobtus pelnus pa
šau, kad valstybines 
suveržti ant darbo 
pečių, kad išdraskyti 

organizacijas,

Kenosha, Wis

Atydai LLD Kuopų, 
New Jersey Valstijoj .

Jau Laisvėj buvo rašyta, 
kad Vilnies redaktorius Vin
cas Andrulis atvyksta ryt Uoš
na ir Brooklyne bus 16 d. ba
landžio. Jį galima sulaikyti 

keturioms dienomsartrims 
po 1
proga gali pasinaudoti Eliza
beth as, Bayonne, Newarkas ir 
Patersonas — gali, surengti 
svečiui prakalbas. O prakal
bų šiandien reikia. Reikia 
atmušti reakcijos melus ir pa
siutimą, kas mūsų šalį vėl

raciją ir-išėmė “akmenis” iš 
tulžies, kurių rado apsčiai. 
Operacija gerai pavyko ir li
gonė laipsniškai eina geryn. 
Greitai mano grįžti iš ligoni
nės Į namus.

„ O. šlapikienė yra nuolatinė 
dienraščio Laisvės skaitytoja 
ir LLD kuopos narė. Taigi, 
kaipo seną pažįstamą ir vei
kėją aplankėme. Nuo savęs 
linkiu greitai d. šlapikienei 
pasveikti, o dukrai, žentui ir 
sūnui perdaug nesirūpinti, nes 
motinos sveikata eina geryn.

J. Bimba.

Gerai Pavyko Komedija

Kovo 27 d. German-Ame
rican svetainėj Chicagos LKM 
Choro lošėjai suvaidino trijų 
veiksmų juokingą komediją 
“Ponas Amerikonas.” Lošimas 
pavyko gerai visais atžvil
giais. Lošėjai visi atliko sa
vo užduotis gana gerai ir pri
darė juokų, kas publikai la- 

1 ošėjų 
išsi-

kitų

naują karą.
Virš minėtų miestų ALDU) 

atsakomingi nariai, dėkite pa
stangų surengti prakalbas mi
nėtomis dienomis. Taipgi pra
neškite šių žodžių rašytojui, 
arba drg. D. M. šolomskui, 
Laisvės adresu, kada jums 
kalbėtojas būtų reikalingas.

Pittsburgh, Pa. — Tei
giama, jog Mainierių Uni
ja būsimose' derybose dėl 
naujos sutarties reikalaus 
6 valandų darbo dienos.

9

ALDLD 2 Apskr. Pirm. 
131-47—230th St.
Springfield Gardens 13

PRANEŠIMAI
’ NEWARK, N. J.

šeštadienio vakare, balandžio
d., 8 v. v., rusų salėje, 53 Broome 
St. bus rodoma sovietinės filmos: 
Hymn of Nations (Toscanini); Pa
geant of Russia (spalvuota); Sovie
tinė Latvija ir kitos filmos. Įžangti 
.65c. Pelnas skiriamas civilinių lais
vių gynimui. Matysime ir Lietuvos 
sportininkus. Kviečiame Nowarko 
ir iš apylinkės lietuvius dalyvauti.-- 
Kom.

Easton, Pa
Serga O. Šlapikienė

• Kelios savaitės atgal 
kiai susirgo Ona šlapikienė. 
Ūmai buvo išvežta į ligoninę. 
Daktarai pripažino tulžies 
užnuodijimą ir pareiškė, kad- 
būtinai reikalinga operacija. 
Bet, operaciją negalėjo dary
ti, kol nebus prašalinta nuo
dai. Todėl, pradžioje gydė 
su penicilino pagalba.

Kovo 26 dieną padarė ope-

bai patiko; kiekvieni 
juokingesnį judėjimą ar 
reiškimą publika sutiko 
šia is aplodismentais.

Žmonių atvyko ir iš
miestų, kaip tai: Chicagos, 
Waukegano, Racine, Cudahy. 
Net ir iš Sheboygan buvo at
vykusi d-gė Zaleckienė.

Pirmutinėj pertraukoj vie
tiniai jaunuoliai Wanda Hen
son ir Clifford Adelson.sudai
navo porą duetų; La-Verne 
Koll dainavo solo. Jaunuo
liai dainavo neblogai, tik at
rodė biskį išsigandę. Ateityje 
dainuojant reikia būti drąses
niais, tuomet ir dainos skam
bės geriau.

Antroje pertraukoje kalbė
jo Vilnies gaspadorius M. Zal- 
dokas ir Vytautas Yotka. Jie 
abu kalbėjo apie 12-kos 'ko
munistų teismą New Yorke ir 
apie civiles teises. Civilių tei
sių gynimui surinkta $37,.1.6.

Šį parengimą surengė LDS 
65 kuopa, todėl varde .tos 
kuopos tariame ačiū lošėjams i 
už artistišką lošimd, publikai 

liūgą atsilankymą, ir 
to .vakaro darbinin- 

platintojams.

Demokratas Ragina Remti 
IndonezijW Užpuolikus

WASHINGTON. — De- 
mokratas senatorius Frank 
P. Graham ragino Jungti
nes Valstijas vis remti Ho- 
landiją’milionais dolerių iš 
Marshallo plano fondo, o 
nestabdyti h olandam para
mos dėl to, kad jie kariau
ja prieš Indonezijos respu
bliką.

Kartu sen. Graham pri
pažino, kad Holandija min
džioja Jungtinių Tautų įsa
kymą liautis žudžius Indo
nezijos respublikiečius.

(Karas prieš Indoneziją 
vedamas Marshallo plano 
pinigais.)

KINŲ TAUTININKŲ 
BANDITAI SKANDINA 
LAIVUS DeL ATPARKŲ

KANTON. Kinija.
Banditai grūmojo susprog
dinti du Kinijos tautininkų 
laivus, jeigu negaus $6,000 
“atparkų” iš savininkų.

Banditai kovo mėnesį su
sprogdino laivą Miss Ori
ent, kurio kompanija neda
vė jiems reikalaujamų pi
nigų. Su laivu 
100 žmonių, v

ŽUVO

WASHINGTON. — 
džios iždas per metus 
$1,048,000,000 perviršio.

Val
ga v o

bes V.

sun-

pra-
Kal-

HUDSON, MASS.
LLD 103 kp. rengia svarbias 

kalbas, balandžio 9 d., 7 v. w.
Andrulis, iš Chicago, III.

LPK Salėje. Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti, išklausyti 
kalbėtoją, kuris aiškins šių dienų 
svarbius įvykius ir taipgi kalbės 
apie Lietuvą. — P. Vaitekūnas.

(81-82) '

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 10 d., 10 vai. ryto, 29 En
dicott St. Draugai, bus svarbus su
sirinkimas, *dalyvaukite visi. Nepa
mirškite, kad jūsų duoklės už šiuos 
metus turi būt užmokėtos. Prašau 
nesivėlinti. —■ J. M. Lukas, sekr.

(81-82)

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių

Liūdesio valandoj kreip- 
kites prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi- 
mc modernišką patarna- 
viiną. Patogiai ir gra- 
ziai moderniškai įruošta 
musų šermenine. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

Vernon
Tel. Poplar 4110

visiems 
kams ir tikietų 
Dar karta ačiū.

/ Komitetas.

Mirė Franas A. Bubuls

Kenosha ligo-

St., sulaukęs

iš Raseinių, 
metais, atvy-

ro 
ninėj mirė Franas Bubuls nuo 
1327 — 44th 
75 metų.

Velionis kilo. 
Spaliu 4, 1895
ko į Ameriką būdamas 21 me
tų amžiaus. Pirmiausiai ap
sistojo Braddock, Pa. Į Ke
noshą atvyko 1914 metais. 
Rugsėjo 11, 1899 m., Pitts- 
'burghe vedė Leonorą Walino- 
vviez. ęs

Nuliūdime lieka velionio 
žmona ir sesuo Josephine La- 
lienė, kuri yra Lietuvoj. Bro
lis mirė kiek seniau.

Antradienį, kovo 29 d., Ke- 
noshos ligoninėj mirė William 
T. Travis, 6626—22nd Avė., 
sulaukęs 55 metų. Sirgo tik 
savaitę laiko, 

v
Gimęs Št. Louis, Mo., rug

sėjo 20, 1893 m., velionis ten 
užaugo ir lankė mokyklą. Vė
liau persikėlė į Poplar, Mon
tana. I Kenoshą persikėlė 
1925 metais. Spalio ^16, 1943 
metais^vedė Lillie Priddis.

Paliko nuliūdime žmona, sū
nus Jonas, duktė Mrs. Leona 
Holm.
Mrs. 
burg,

Visi 
Essie

Kenoshoj; sesuo

ir du anūkai.
Ktmoshiciis.

SAIGON. — Prancūzų 
karininkai ^giriasi, kad kau
tynėse su Vietnamo patri- 
j o tais, Indo - Kinijoje, jie 
užmušę 43 vietnamiečius.

Toronto, Canada

kuris 
tarimų, 
komisija 
veikimo.

To- 
Klu bo 

padarė

rapor-
Susi-

Iš Toronto Lietusių 
Moterų Klubo Veikimo

Kovo 27 dieną įvyko 
ronto Lietuvių Męterų 
susirinkimas, 
daūg svarbių

Parengimų 
tavo iš savo
rinkimas priėmė su pagyrimu. 
Ji pasirodė ' gerai. Parengi
mai buvo įdomūs ir skaitlin
gi. Tenka atiduoti ačiū drau
gėms Mingilienef ir Janaus- 
kienei už\priruošimą ir reži
savimą veikalo Teodolinda.

Atstovas nuo švietimo Ko
misijos atsišaukė, kad mote
rys paremtų žvaigždes chorą 
finansiniai, prie kurio pri
klauso gražus būrelis vaiku
čių . Moterys nutarė surengti 
parengimą balandžio 10 die
ną. Parengimas 
trumpos komedijos 
Vakaro pelnas bus 
vaikučių chorui.

Susirinkime buvo
mas laiškas nuo Canadian 
Cancer Society, kviečiąs prisi
dėti prie vedamo vajaus su
kėlimui fondo kovai prieš vė
žio ligas.
priimti, 
minėta 
Ylienė,

susidės iš 
ir šokių, 
paskirtas

svarsto-

Nutarta užkvietimą 
Palaikymui ryšio 

draugija išrinkta

Korcspondento.

SU
A.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

dan jis padėjo siekimą tai
kos ir teisingumo. Tuodu 
dalyku neatskiriamu.

Jungtinės Tautos gimė 
kovoje prieš tironiją. Nuo 
to laiko, kai San Francisco 
mieste buvo priimtas Jung
tinių Tautų Čarteris, iškilo 
daug sunkumų. Bet tie sun
kumai būtų buvę dar dides
ni, jeigu nebūtų buvę Jung
tinių Tautų. Visų sunkumų 
šaltinis, girdi, neparėjo iš 
Jungtinių Tautų. Jie atsi
rado už mūsų organizacijos 
sienų.

Evatt pagyre, kad Jung
tinės Tautos jau nudirbo ! 
daug. Girdi, sutvarkė daly- Į 
kus Palestinoj, Korėjoje,! 
Balkanuose, Indijoje ir 1.1.

Šio susirinkimo tikslas 
yra užbaigti Paryžiaus' su
sirinkimo darbus. Pirmuti-1 
nis dienotvarkėj klausimas 
yra Italijos kolonijų likimo 
išsprendimas. Bet susi r i n-1 
kimas gali įsidėti dieno- 
tvarkėn ir daugiau klausi
mų. Ir čia Evatt parodė sa
vo troškimus'. Jis pasiūlė, 
kad galima įdėti dienotvar- 
kėn klausimas “pamatinių 
laisvių” Vengrijoj, Rumu
nijoje ir Bulgarijoje. Ban
doma suduoti smūgis liau
diškosios demokratijos ša
lims. Veikiausiai jo pasiū
lymas bus priimtas. Aišku, 
Evatt nepasiūlė, kad Asam
blėja paimtų ir apkalbėtų 
Atlanto - Pakto klausimą. 
Tai būtų prieš minėtos 
ašies interesus, kuriuos šis 
australietis yra prisiekęs

nuo ja kitą kanadietį, Geor
ge Ignatieff. Jis irgi be 
opozicijos išrenkamas.

Ponas Evatt pareiškia, 
kad ši sesija ir užsidarė. 
Tęsėsi lygiai 25 minutes. 
Kada vėl Asamblėja susi
rinks, niekas nežino. Pri
klausys nuo to, kaip grei
tai įvairios komisijos ir ko
mitetai paruoš plenarinei 
Asamblėjos sesijai darbo. 
Kaip kada praeidavo kelios 
dienos, kol vėl visos dele
gacijos susieidavo į bendrą 
sesiją. Galimas daiktas, 
kad ir šį sykį tokioj fęrmoj 
darbas bus vedamas. Svar
biausias darbas atliekamas 
komisijose ir komitetuose.

Anglijos Kompanijų Pelnai 
Žymiai Pakilo

LONDON. — Anglų val
džia paskelbė,, kad kompa
nijų pelnai Anglijoj 1948 
metais 17 nuošimčių aukš
čiau pakilo, negu 1947 m.

Tos “socialistų” valdžios 
raportas sako, jog trečda
lis visų šalies 'pajamų teko 
privačiams bizniams, kaip 
pelnai, rendos ir palūkanos.

ĘERLIN. — Gen. Lucius 
Clay suruošė karinį jankių 
paradą amerikonų užimtoj 
Berlyno dalyj.

Rinkimas komitetų

Pabaigęs pasveikinimą, 
Evatt praneša, kad net du 
pastovieji komitetai neteko 
savo pirmininkų: Iš Komi
teto No. 1 ' (Politinio ir 
Saugumo Komiteto) rezig
navo belgas Paul - Henri 
Spaak. Tuojau pašoka 
mums gerai pažįstamas fi
lipinietis generolas Romulo 
ir pasiūlo, kad šio komiteto 
pirmininku būtų išrinktas 
kitas belgietis Langenhove. 
Taip ir padaryta. Niekas 
kito kandidato nė nestatė.

Reikia pirmininko ir Ko
mitetui No. 5 (Administra
cijos ir Budžeto Komite
tui). Iš jo pasitraukė kana
dietis’Wilgress. Čia pakyla 
meksikiętis Nervo ir nomi-

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

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

Darome-ir Pritaikome Akinius ::

; Drs. -Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342 
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MATTHEW A.
BUYUS

(BUYAUSKAS) 
\

□

Laidotuvių t)irektorius

. □ □ □

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket, 2-5172

Sietyniečių DarDymetč ir Kin
tami Paveikslai iš Lietuvos

Kovo 27 d. Harrisone cho
ras turėjo linksmą sueigėlę. 
Mat rengiamės vykti į Kana
dą su koncertine misija—rei
kalinga lėšų kelionei. Paren- 
gimėlin atsila'nkę pilnai buvo' 
patenkinti ir liko keli desėt- 
kai dolerių pelno.

Choras rengia savo jubilie
jinį koncertą, kuris įvyks 14 
dieną gegužės. Tai bus kon
certas proga 35-kių metų cho
ro gyvavimo, kuriame daly
vaus labai daug meniškų jė
gų iš visos apylinkės. . Pra
šome užsižymėti minėtą die
na.

Gegužės 7’ dieną Sietyno 
Choras vyksta į Kanadą 
pildyti koncertą. Ir tu
rime prie to į trumpą laiką 
pasiruošti. Mūsų mokytojas 
Wolteris Žukas dirba daug, 
todėl ir visi nariai turime ak
tyviai dalyvauti visose pamo
kose.
Spalvuoti Krutami Paveikslai

Balandžio 9 d., šeštadienį, 
vakare, Rusų Org. Svetainėje, 
53 Broome St., bus rodomi 
Įdomūs spalvuoti paveikslai. 
Bus rodoma Sovietų Sąjungoj 
meniškas paradas, kur maty
site Lietuvos, Latvijos ir kitų 
tarybinių respublikų—16-kos 
tautų menininkus ir sportinin
kus Maskvos parade. Bus ro
doma ir daugiau paveikslų. 
Dalyvaukite! G. Albinas.
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TELEPHONE

STAGG 2-5043
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RES. TEL.
UY. 7-8681
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

z. (Laisniuotas Bull sain uoto jas)
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.

LAISVĖS
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka'visokius spaudos darbus. 

Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra ręikalinga iš spaudos darby.

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

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

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

Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite patenkinti. 
Kainos už- spaudos darbus Laisvės spaustuvėje yra 
prieinamos.
. ■ Reikalu spaudos darbų rašykite:

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

'4* 4* 4* 4* 4* 4*4* 4*4* 4* 4*4* 4*4* 4* 4*4*4* 4* 4* 4* 4* 4*4*'

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

F. W. Shalins 
(SHALINSK.AS) 

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

Ketvirt 1949
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Širdinga Padėka

4»

išleistuvių 
Richmond 
organiza- 
vaišes su-

PETRAS GRABAUSKAS
Blažio rolėje

j-f i

i

NewWto^gį^fe?lnl(B
Veikale‘Gieda Gaideliai’!Dar Vienas Taksiky Firmy
Yra Gražių ir 
Negirdėtų Žodžių

“Gieda Gaideliai,’’ 
kurį jau susimokino, ir kuri 
vaidins Lietuvių Liaudies Te
atro aktoriai balandžio 10-tą 

Liberty Auditorijoj, 
yra daugybė 

ne vi- 
žodžių. 
“Nusi
plūkia,

dieną, 
Richmond Hill 
visokių gražių ir dar 
siems mums girdėtų 
Ir štai nekurie iš jų: 
kepurnėsi, • maulija, 
sumečiau, ūbauja, paūdrė, pa
valkai, ušėtkas,” ir 
toliau. Veikalas p e 
to šiaurės Lietuvos 
tojus ir jų kalbą arba 
tai todėl ir negirdėtų 
jame yra. Ir taipgi 
pasaky, kad veikale yra daug 
visokių Įvairybių, kurių čia vi
sų negalima surašyti.

Taigi, kviečiame visus lie
tuvius ir lietuves ateiti ir ma
tyt vaidinimą ir visas veika
lo Įvairybes. Nes tikrai bus 
kuomi pasigėrėti.

Brooklyn© Menininkas.

taip 
r s t a - 
gyven- 
tarmę, 
žodžių 
reikia

Mums besirengiant apleisti 
Brook lyną, surengė 
vaišes Brooklyn© ir 
Hill darbininkiškos 
cijos. J išleistuvių
sirinko skaitlingas būrys žmo
nių, su kuriais turėjome atsi
sveikinti. Mes nesitikėjome, 
kad tiek daug draugų ir drau
gių susirinks mus išleisti, nes 
mes nesijaučiame, kad būtu
me tą garbę užsitarnavę, ku
rią susirinkusieji mums sutei
kė. Todėl širdingiausiai ta
riame dėkui visiems, kurie at
silankė, ir Tnenininkams — už 
p'alinksminimą dainomis ir 
muzika. Taipgi širdingiausiai 
dėkojame rengėjams už su
rengimą vaišių ir suteikimą 
dovanų, kurių mes nesame už
sitarnavę.

Apart minėtų vaišių, suren
gė išleistuvių vaišes mūsų ge
ri bičiuliai Vincas ir LiudVi- 
sia Vaiginiai ir Įteikė dova
ną, Antanas ir Julė Meškiai 
ir įteikė dovanas, ir Venskū- 
nų šeima. Esame gavę dova
nų nuo A. ir F. Petrauskų, 
nuo D. ir E. Maižių, nuo B. 
ir J. Sukaskų, nuo M. Be- 
niulienės ir Antaninos Plorai- 
tienės. Visiems už vaišes rr 
dovanas širdingiausiai dėkoja
me. Mus draugai ir draugės 
vaišino ir apdovanojo, bet mes 
negalėsime draugams ir drau
gėms tuomi patim .atsiteisti. 
Už tai atleiskite mums, drau-

- gai ir draugės. •
Vincas ir Anastazija 
Paukščiai.

4628 N. Tampa St. 
Philadelphia 23, Pa.

'L.

- 4

Gyvenamų namų kompani
joms artinasi “Velykos,“ o 
rendauninkams — benamystė, 
jeigu pirm gegužės 1-mos ne
bus pagaminti Įstatymai ap
saugoti rendaiminkų teises.

L Senasis miestavasis Įstatymas, 

t •'
teikęs šiokią tokią apsaugą 
nuo masinių evikcijų, baigsis 
su gegužės 1-ma.

>9

‘1

Gudravo jimas
Viena iš 

Terminai 
kad, girdi, vc*ik visi jos tak- 
sikai veikią, jos darbininkai 
dirbą. Tačiau kuomet virš 
šimtas streikierių, daugelis 
pačios tos firmos darbininkų, 
užpikietavo garadžių prie 
J 4 th Ave. ir 42nd St., Now 
Yorke, jie pamatė—

Tų pačių streiklaužių grupė 
išvažiuoja taksikus Į kitą ga
radžių, ten pastato, sugrįžta, 
ii- išveža kitus, tuomi bandant 
Įbauginti streikierius grįžti 
darban be laimėjimo, būk fir
mos taksikai jau visi esą vai
ruojami darbininkų vietas už
ėmusių streiklaužių.

Miesto valdžia uoliai gelbs
ti kompanijoms prie mažiau
sios progos areštuodama pi
le ietuotojus. Tuomi padrąsin
ti, bosai iš naujo atmetė uni
jos reikalavimus ir net pa
čios miesto valdžios skirtų 
tarpininkų siūlymus susitarti.

Streikieriai skundžiasi, kad 
jie negana gauną vadovybės ir 
iš streiko komiteto viršenybės.
Apie 150 streikierių delegatų Išimojo jam tvoti, bet Levitan 
antradieni lankėsi unijos raš
tinėje, 250 W. 57th St., New 
Yorke, raginti viršininkus su
šaukti 'visų vairuotojų masinį 
mitingą ir sumobilizuoti pilna 
skale masinį pikietavimą.

stambiųjų firmų— 
Co. — pasiskelbė,

Gąl dėl to narių nepasiten
kinimo rezignavo lig šiol bu
vęs streiko komiteto viršeny
bėje Leon Zwicker, unijos ge- 
neralis direktorius šioje apy
linkėje. šiuos žodžius rašant 
dar nebuvo žinoma, ką pa
skirs jo vieton A. D. Lewis, 
mainierių unijos viršininko 
brolis, šiomis dienomis specia
liai atvykęs New Yorkan 
vest streiko reikalus.

Penkiomis streiko dienomis 
buvo areštuoti 62 asmenys, 
nors streikas skaitomas vienu 
iš ramiausiu iš visokiu bent 
kada buvusių New York o 
mieste.

Už ką jie areštuojami?
Atsakymui pavyzdžiu gali 

būti kad ir areštas streikierio 
So1 Levitan’o. Jis praeidinė- 
jo pro Chase Cab Co. gara- 
džiu ant 47th St. ir 1st Avė. 
Firmos prezidentas Morris 
Heit Įsakė jam apleisti gatvę. 
Kadangi gatvės yra ne kom
panijos, bot miesto, Levitan 
atsisakė klausyti. Bosas už-

gražiame 
5-tą su- 
Tai Pe- 
(Tumia- 
61st St.,

Išlydėtas iš grabo- 
Fu- 
St., 
pie-

Iš Petro Tumelio 
Laidotuvių

Evergreen kapinių 
(ftfHeąl nyje balandžio 
piktas naujas kapas, 
tro Thomas-Tumelio 
lio), gyvenusio 58-19 
Maspethe.
riaus Matthew P. Ballas 
neral Home, 660 Grand 
Brooklyne, 2 valandą po 
tų.

Prie jo kapo jautrią, trum
pą ątsisveikinimo kalbą pa
sakė D. M. šolomskas iš 
dienraščio Laisvės redakcijos, 
sekretorius Lietuvių Literatū
ros Draugijos, kurios ir velio
nis Tumelis buvo nariu. Kal
bėtojas kvietė likusiuosius 
gyvais pagerbti velionį dar
bais už tuos siekius, kuriuos 
velionis Tumelis rėmė visą ♦ gyvenimą.

Petras Tumelis visą SšaVo 
amžių buvo organizuotas 
žmogus, simpatikas ir nuola
tinis rėmėjas darbininkų ju
dėjimo ir to judėjimo kovų 
už geresnį gyvenimą šiandien 
ii- už saugią ateitį žmonijai, 
už gerbūvĮ ir taiką. Visuo
met skaitė lietuvių liaudies 
dienraštį Laisvę. Taipgi pri
klausė šv. Jurgio Draugystė
je ir Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliube. Jaunesnėse die
nose, pasakojo draugai, buvęš' 
nariu ir darbininkų politinės 
partijos, jos lietuviškojo sky
riaus.

Velionis mirė balandžio 1- 
mą, staiga, širdies liga. Mi- 

trė, galima sakyti, tebedirbda
mas. Nors širdies nesveikata 
jį vargino jau ilgokas laikas, 
tačiau būdamas darbščiu žmo
gumi jis iki paskiausios valan
dos stengėsi būti naudingu 
sau ir visuomenei.

PaėjcF iš Alksnynų 
Punsko 
skrities. 
nęs 40 
metų.

Paliko 
ry, dukteris Aldoną Skap- 
czynski, Helen Eaton ir sūnų 
Petrą, su šeimomis, taipgi bro
lius Antaną ir Vincą. Ir tu
rėjo daug draugų. Visomis 
dienomis šermenyse lankėsi 
daug žmonių, suteikta daug 
gėlių ir skaitlingas būrys pa
lydėjo.

Po apeigų, grab. Bieliaus
kas, vąrde šeimos, pakvietė

kaimo, 
par., Kalvarijos ap- 

šioje šalyje išgyve- 
iš 65 savo amžiaus

liūdesyje žmoną Ma- 
Aldoną

policija
Įkaitino 

po

mojosi apsiginti, o 
Levitan’a areštavo, 
užpuolime. Paleido tik 
$1,000 kaucijos. Streikierys
norėjo užrekorduoti skundą 
prieš bosą, bet jam neleido.

dieną 
palaidotas 
Šalaviejų

Gražiai Palaidotas 
Karys AL Suluvan

Praėjusį šeštadienį, 2 
balandžio, tapo 
Prano ir Amilijos
sūnus P. F. C. Algird F. Sulu- 
van, šv. Jono kapinėse.

Algird F. Suluvan žuvę 8 
dieną gruodžio, 1944, Belgi
joje. Tapo parvežtas 31 d. 
kovo, šių metų Į Garšvos ko
plyčią, 231 Bedford Avenue, 
Brooklyne, kur buvo pašarvo- 

Prie jo . karsto sudėta 
daug gėlių, šeštadie- 

balandžio 2-rą dieną, 
vai. rytą, kunigo Pakal-

tas.
labai 
nį. 
9:30
niškio lydimas, nuvestas Į Ap
reiškimo parapijos bažnyčią, 
kur buvo laikomos trejos mi
šios. Vienuoliktą valandą iš
lydėjo Į šv. Jono kapines. Ly
dėjo apie 35-kiais karais.

Ant kapinių laukė 7 kar
eiviai, kurie iššovė 3 kartus, 
atiduodami pagarbą, jaunam 
kareiviui, apie 12:15 valandą.

Po laidotuvių visi palydo
vai buvo kviečiami pietauti Į 
Nederstein’s valgyklą, kur 
buvo duodami geri pietūs ir 
Įvalias gėrimo.

Algirdo F. Suluvan atmin
čiai jo mylėti ir jį mylėjusieji 
skyrė šias eilutes:
Your gentle 'face and

patient smile
With sadness we recall, 

You had a kindly word 
for'bach

And dičkio eloved by all.

The voice is mute
and stilled the* heart 

That loved us well and true. 
Ah, bitter was the trial

tn part
From one so good as you.

You are not forgotten,
loved one,

Nor will you ever be,
As long as life and

memori last 
We will remember thee.

We miss you , now, 
our hearts are sore.

As time goes by
we miss you more.

Your loving smile,
your gentle face 

one can fill
your vacant place.

No

palydovus Į. Liberty Audito
rijos restorantą, kur visus pa
vaišino gerais užkandžiais ir 
karšta kava. Rep.

Arti Tūkstantis 
Prašytojų Vieno 
Apartihento

Jaunuolė Nusižudė, 
Kam Jos Vaikinas 
Išėjo su Kita Mergše

Ebling Firma Pasirašė Jaunuoliai Gal Bus 
Sutartį su Unija Žuvę Užlajoje

kad 
apli-

Neseniai paskelbus, 
miestas jau registruoja 
kantus gauti butą viename iš 
pirmųjų aukštomis rend-omis 
projektų — Woodside •Hous
es, aplikacijų gauti 
na subėgo 30,500 
Projekte bus 1,357 
tai.

Apartmentai ne

viena die- 
asmenų. 

a parimę n -

bile kam 
paimami, po $16;39 per kam
barį mėnesiui. Ne bile ką ir 
Įleis. Tebesilaikoma nusista
tymo, kad normališkai gyve
nantis negali išmokėti viršaus 
30 nuošimčių savo pajamų 
butui. Tad uždirbančios virš 
$4,485 metams didžiosios šei
mos nebus Įleidžiamos projęį) 
ta n.

Projekte bus 12 pusantro 
kambario apartmentukų, iš
duodamų po $32 iki $37 mė
nesiui; 72 po 3 kambarius, 
rend a $50 iki $60; 953 po 4 
ir po 4 ir pusę kambarių 
$68 iki $75; 320 po 5 ir 
5 ir pusę kambarių už $78 
$85 'menesiui.

Paskutinė Lekcija

uz 
po 
iki

Balandžio 3 d., Kultūrinia
me "Centre, LMS 3 Apskrities 
sesijos apie meną ir kultūrą 
pasibaigė.

Paskutinę šį sezoną lekciją 
davė B. Šalinaitė - Sukackie
ne apie muziką ir jos vysty
mąsi. Iliustruojant lekcija, *
Suzana Kazokytė gražiai su
dainavo Sidney Homer’io “The 
Song of the Shirt,” ir porą 
lietuviškų dainelių. Padengi
mui lėšų aukų surinkta $12.- 
56.

Po vieną dolerį aukojo: Jo
nas Valentis, V. Bovinas, K. 
Jankaitis, Velička, G. Klimas, 
Bunkus, Reinhardtienė, L. 
Stankuj, Mike Jakubauskas ir 
Kazokienė. Po J50c: Thomso- 
nas, J. Briedis ir Varisonas.

' Visiems širdingiausias dė- 
kui'l

Rengimo Kom.

Howard F. Whitney iš Glcn 
I

Cove, brokeris, sulaikytas 
teismui po to, kai jo auto su
sidūrime su kitu tapo sužeisti 
du asmenys. Kaltina, kad 
Whitney vairavęs būdamas

PARDAV

'Parsiduoda fotografijos Studija ir 

 

sykiu namas, su 5| kambariais 
maudyne ir visais

niais įtaisymais. Pričžas. 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, pr<V 
šome kreiptis pas: ' /

Mrs. Adelle Stokes, 512 Marion 
Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas 
GLenmore 5-6191. Galite krAmtis 
bile laiku. (69-82)

ir
itais moderni-

PriUžaR

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų,

* kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsbs valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

' Valandos:

ne- 
vai- 
išė-

Sharon Cate, 17 metų, gra
ži , ir gabi mergaitė, nugalėju
si sunkius mokyklos uždavi
nius, išėjusi su aukščiausiais 
laipsniais ir stipendijomis 
Port Washington High School, 
Long Islande, nepajėgė nuga
lėti pavasario ir meilės, taip
gi tos (kaip jai atrodė) 
garbės, kad jos mylimas 
kinelis- (to pat amžiaus) 
jo su kita.

Mergšė su tuo vaikinėliu— 
Roderick Turner — drauga
vusi ^uolatos. Bet jis, par
vykęs iš Cornell Universiteto 
savaitei atostogų, penktadienį 
išėjęs su kita mergše. Jinai 
laukusi jo šeštadienio vakarą. 
O kada jis nepasirodė, ji pri
kalbinusi tėvą ir pamotę išeiti 
Į judžių teatrą, prižadėdama 
pasaugoti broliuką, 7 motų.

Parėję iš teatro tėvai rado 
ją sukniubusią virtuvėje ant 
stalo, virtuvė pilna gaso. Bro
liukas buvo užmigdytas viršu
tiniuose k a m b ariuose. Jo 
kambario langas 
darytas, durys 
kitus kambarius,

Ebling Brewery, viena- iš 
15-kos didžiausių u žstreik uo
tų alaus gamintuvių, pasira
šė sutartį su unija — CIO 
Brewery Workers. Taipgi 
pasirašė su unija sutarti 11 
alaus išvežiotoji! firmų, ne
priklausančių prie Brewers 
Board of Trade, aptarnaujan
čių dar tebesančias užstrei- 
kuotomis 14 bravarnių.

Pasirašiusiomis yra: Boen- 
ing Bros., Dingwell West End, 
Empire, Goodman, Gotham, 
Loewers; Mid-City, Pabst, 
Parkdale, Tiai-.Blu.

Ebling sutiko leisti po du 
vyrus su kožnu1 sunkvežimiu, 
35 valandų darbo savaitę, vie
ton dabartinių 40, neleisti už- 
stre*ikuoto alaus streiko laiko
tarpiu, ir dadėti tokių priedų, 
kokius Board zof Trade /pri
klausančios firmos dadėtų sa
viškiams.

Kelinta diena ieškoma še
šių Yonkers jaunuolių, din
gusių iš namų nuo praėjusio 
šeštadienio, išeinant iš namų 
pasisakiusių einant žuvauti.

Rūpestis apie juos, kad jie 
galėję prigerti, padidėjo po 
to, kuomet netoli Rye atrado 
kniūpsčia apvirtusią vieno iš 
jų turėtą valtį. Septintasis 
jaunuolis, kuris manyta bu
vus su jais, parvyko namo, 
sakydamas, kad jis paskutinę 
valanda siisimislino nebeva
žiuoti žuvauti, atsiliko nuo 
jų.

Women’s League for Israel 
atidarė kampaniją sukelti pu
sės miliono dolerių išlaikymui 
4 našlaičiams namų Izraelyje.

plačiai ati- 
uždarytos j 
apsaugotas.

vaikinas ša
šu Sharon 

savaitę, bet

Klausinėjamas, 
kė išeidinėdavęs 
tris vakarus kas 
kas vakarą išsivesti neturėjęs
ištekliaus. Tačiau sakėsi, kad 
penktadieni jis ištikro buvęs 
išėjęs su kita mergina. O to
kiame mažame miestelyje gy
venant, matomai, “visas svie
tas’’ jau žinojo ir mergaitei 
atnešė jo “sekretą.’’

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina ar moteriške, 

kuri pageidauja gražių namų prie 
jūrų kranto apskritiems metams ir 
tinkamos algos. Turi būt teisinga, 
budri ir ambicinga abelnam leng
vam namų darbui. Pas linksmus 
žmones;, duodama liuoslaikio pasi
smaginimui beach’iais ir marių mau- 
dynėmis. Kreipkitės: 125 Atlantic 
Avė., Atlantic City, N. J. (81-87)

SUSIRINKIMAI
A^PETH, L. L, N. Y. "

LI/S 14 ir ALDLD 138 kp. bon- 
sūsirinkimas įvyks balandžio 

d., prasidės 8 vai. vaka
re, Tfts salėje, 56-58 61st St.

Visi nariai ir narės malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime, nes 
yra svarbių dalykų aptarimui. Ku
rie dar nesate užsimokėję duoklių, 
būtinai užsimokėkite. — V. Kariū
nas, pres. (80-81)

WILLIAMSBURGH
LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, bal. (April) 7 d., 
Laisvės salėje, 419 Lorimer St., pra
džia 7:30, vai. vakare. Visi nariai ir 
narės pasistengkite dalyvauti. — 
■M. Stakovas, prot, sekr. - (80-81)

drai
(ApKjl)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager .

JOHN A. PAULEY
1 Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
I

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS ’

' Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street ‘ 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— B vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

Gubernatorius Dewey pasi
rašė bilių, kuris leidžia ir to
liau taksuoti visuomenės var
tojamą elektrą, gasą.

DRABUŽIAI JOSŲ GIMINĖM 
IR DRAUGAM LIETUVOJE 

Vyrams Overcoats ir Siūtai 
Moterims Siūtai ir Clothcoats 

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

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

1 Block West of Broadway 
“New Yorko Didžioji Pawnšapė”

BAR & GRILL
• Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

Peter Kayiskas

32TenEyck St
Tel. EVergreen 4-8174

Peter 
KAPISKAS

Pasinaudokite gera prog'a įsigijimui 
labai reikalingų daiktų savo namams:

Radios - Television • Refrigerators 
Washing Machines - Electrip Appliances 

Gas & Combination Ranges
TT A I?Tat rn 895-897 BroadwayTTj/ATIlLzT x Brooklyn 6, N. Y.

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

EVergreen 8-2439-2240

L

TDD’C DAR 411 GRAND STREETZLir O DAK BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO" VALGIAI KASDIEN .*

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas 
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL .

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD. ■

Telefonas
EVergreen 4-9407

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Ketvirt., Bal. 7, 1949

f




