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Kas Yra Pažemintas...
LKP VI-tasis Suvažiavimas.
Persekioti ir Neigti.
Dabar Tautos Vadovai.

Rašo R. MIZARA

—Kas yra pažemintas, tas 
bus paaukštintas,—sako krikš-
čiohių šventraštis.

Panašus teigimas, yra ir 
tarptau ti n i a m e darbininkų 
himne:

—Kas buvo nieks, tas bus 
viskuo!...

šitie abu posakiai man pri
siminė, beskaitant spaudoje 
žinias apie Vl-tąjį Lietuvos 
Komunistų Partijos su važia vi- 
ma, įvykusį š. m. vasario mė
nesį Vilniuje.

“Lietuvos Komunistų parti
jos (bolševikų) VI suvažiavi
mas nubrėžė mūsų respubli
kai grandiozinę darbų pro
gramą artimrausiems me
tams...” skaitau Vilniaus “Tie
soje.”

Ka tai reiškia?

Parti-Lietuvos Komunistu 
ja gyvuoja per 30 metu.

Per tą laikotarpį ji tematė 
viešo, legalaus gyvavimo tik 
kokius penkeris-seseris metus. 
Kitą visą laikotarpį ši parti
ja veikė pogrindyj, veikė slap
ta : ji buvo nelegalė.

Veikdama pogrindyj. Kap
suko - Požėlos partija negalė
jo sušaukti dažniau savo su
važiavimu — iš viso, kaip ma
tome. ligi šiol įvyko tik ■ šeši 
suvažiavimai.^

šią partija puolė, žiauriai 
persekiojo krikdemu valdžia, 
ją persekiojo smetoninė val
džia, ją žiauriai triuškino hit
lerinės okupacijos valdžia ka
ro metu.

Daug šitos partijos vadų ir 
veikėju buvo nužudyta, daug 
ju mirė, palaužti kankinimų 
ir kalinimų, daug jų'kentėjo 
katorgos režimą.

Į komunistą buržuazinėje 
Lietuvoje valdančiosios klasės 
buvo žiūrima, kaip į baisūną, 
ir jis tokiu buvo siekiamas! 
padaryti darbo žmonių akyse.

Buržuazinė spauda, tiek 
Lietuvoje. tiek Amerikoje 
skelbė, būk Lietuvoje komu
nistų nesą, o jei keletas jų ir 
yr^, tai tik “žydeliai,” dau
giau niekas.

Taip rašydama, toji spauda 
niekad nepriminė to fakto, 
jog Kauno, Šiaulių, Panevėžio 
ir kitu miestų kalėjimai yra' 
pilni politinių darbininkų, 
komunistų ir jiems pritarian
čiųjų.

komunistai, 
kiekvienam 
nepaisė jo-

Jie pasi-

Bet Lietuvos 
kaip dabar jau 
yra gerai žinoma, 
kių persekiojimų,
aukojančiai dirbo, veikė, or 
ganizayo darbo 
juos švietė. Jie drąsiai gynė 
darbo žmonių interesus ir už 
tai darbo žmonės juos gerbė 
ir mylėjo.

Na, ir šiandien ši partija 
yra valdančioji Lietuvos par-

žmones ir

Buvęs pažemintas yra 
aukštintas!...

pa-

Suvažiavę Vilniun, istorinėn 
Lietuvos sostinėn, iš miestų, 
miestelių ir sodžių, komunis
tai svarstė kiekvieną klausi
mą, susijusį su Lietuvos res
publikos žmonių būvio gerini
mu.

“Tiesa” rašo, jog buvo 
svarstyta žemės ūkio pakėli
mas, pramonės plėtimas, ša
lies atstatymo baigimas, nauja 
gyvenamųjų namų statyba, 
miestų gražinimas, ir kiti vi
si reikalai, liečia respublikos 
suklestėjimą.

Padaryti atitinkami nutari
mai, kurių gyveniman prave- 
dimas vyriausiai remiasi pa
čiais komunistais, jų vadovy
be ! .

1^0 kitko, “Tiesa” rašo:
“Išaiškinti plačiai ir vi

siems darbo žmonėms, visiems 
mūsų respublikos gyvento-
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Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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Amerika Jau Turi 
Atominių Bombų 
Bazes Anglijoj

J. TAUTŲ SEIMAS TIK 3 BALSU DAUGUMA 
NUTARĖ SVARSTYTI TEISMUS PRIEŠ 
KARDINOLĄ IR BULGARU KUNIGUS

Metai XXXIX. Dienraščio XXXI.

Amerikonai Apstato Radarų Tinklais Vakarų Europos Šalis
kalbėdafmas Amerikoje, 
tvirtino, kad tik atominė 
amerikonų bomba, girdi, 
“apsaugojus vakarinę Eu
ropą nuo Sovietų.”)

Amerikonų “globojami,” 
vakarinės Europos kraštai 
jau apstatyti tinklais rada
rų, kaip įspėjimas, esą, 
prieš “sovietinį užpuolimą 
iš oro,” — rašo New Yor
ko Times korespondentas 
Benjamin Welles. — Rada
rų linijas- amerikonai pra

buvęs Anglijos jfremje- ves ir’Danijoj ir Norvegi- 
Churchillas, neseniai joj.

LONDON. — Anglijoje 
jau įrengtos atominių bom
bų bazės amerikiniams lėk
tuvams, pagal sutartį tarp 
Jungtinių Valstijų ir anglų 
valdžios. Tatai padaryta su
tinkamai su pastaruoju 
prezidento Trumano pareiš
kimu, kad jis “nesidrovėtų 
panaudot atominę bombą,” 
esą, jeigu jos reikėtų “va
karinėms demokratijoms 
ginti.”

ras

Brazilija Uždraudė Taikos 
Susirinkimus

RIO de JANEIRO. — 
Brazilijos “teisingumo” mi
nisterija baustinai užgynė 
ruošti Taikos Kongreso su
sirinkimus bei konferenci
jas.

Kariniai Šnipai Neva 
Ieško “Nojaus Arkos”

LAKE SUCCESS, N. Y. 
— Jungtinių Tautų asamb
lėja (seimas) tiktai trijų 
balsų dauguma priėmė siū
lymą persvarstyti teismus 
prieš Vengrijos kardinolą 
Mindszenty ir 15 Bulgari
jos protestantų kunigų.

Už tą Australijos ir Boli
vijos pasiūlymą balsavo 30 
delegatų, nuo balsavimo su
silaikė 20 ir prieš jį balsa
vo septynių kraštų delega
tai — Sovietų Sąjungos, 
Baltarusijos, Ukrainos, 
Lenkijos,, Jugoslavijos, Če- 
choslovakijos ir dar vienas.

Tarp susilaikiusių yra 
Norvegija, Švedija ir Dani
ja.

Pernagrinėti minimus 
teismus ypač reikalavo am
erikonai ir anglai.

Sovietų ir jų draugų ats-

tovai nurodė, jog kardinolas 
Mindszenty ir Bulgarijos 
kunigai nuteisti kalėjiman, 
kaip paprasti kriminalistai 
ir sykiu savo šalių išdavikai 
— jie šnipavo anglam - am
erikonam ir suokalbiavo nu
versti demokratines vengrų 
ir bulgarų respublikas su 
karine Amerikos ir Angli
jos pagalba.

— Teismai prieš tuos pi
ktadarius yra grynai vidu
jinis Vengrijos ir Bulgari
jos reikalas, į kurį Jungti
nės . Tautos neturi teisės 
kištis, kaip sako ir pati J. 
Tautų konstitucija, — už- 
reiškė Tarybinės Baltarusi
jos atstovas Kuzma Kisele
vas.

(Antrame puslapyj telpa 
specialaus mūsų korespon
dento straipsnis iš Jungti
nių Tautų Asamblėjos.)

Prez. Truman Prašo 
Senatą Užgiri Siaut. 
Atlanto Paktą
Sako, būk Ta Karinė Sutartis Tarnaus “Teisingai Taikai

WASHINGTON. — Pre
zidentas Trumanas bal. 12 
d. prašė Senatą užgirti ka
rinę Šiaurės Atlanto sutar
tį - paktą, kurį Jungtinės 
Valstijos ir 11 kitų kraštų 
pasirašė balandžio 4 d.

Prezidentas pasakojo, būk 
tas paktas esąs “didelis žin
gsnis linkui teisingos ir pa
stovios taikos išlaikymo.”

(Atlanto paktas stačiai 
nukreiptas prieš Sovietų 
Sąjungą, kaip Sovietinė vy
riausybė .pareiškė, protes
tuodama prieš jį.)

Čiango Šaika Laukia 
Naujo Pasaulinio Karo

Washingtono Vadai
Užmiršo Roosevelta

♦

WASHINGTON. — Se
natoriai ir kongresmanai 
šnapsavo ir valgė pokilyje, 
surengtame paminėti Tru
mano preidentavimo ketve- 
rių metų sukaktį. Beveik 
niekas neprisiminė apie di
dįjį prezidentą Roosevelta, 
mirusį 1945 m. bal. 12’ d.. 
Tik prez. Trumanas keletu 
žodžių pagerbė Rooseveltą, 
pavadindamas jį “vienu di
džiausių mūsų prezidentų.”

Kiti bankieto dalyviui, jų 
tarpe kardinolas Spellma- 
nas, smagiai juokavo.

Kada reporteris užklausė 
kardinolą apie Franko fa
šistų Ispanijos priėmimą į 
Atlanto paktą, tai kardino
las užmiršo juokus ir pa
reiškė, kad reikią Franko 
priimti.

MASKVA. — Anglijos, 
Amerikos ir Holandijos ka
riniai šnipai daro neva mo
kslinę ekspediciją į Ararato 
kalną; sako, iešką Nojaus 
Arkos, kurioje jis, pasak 
Biblijos, išsigelbėjęs su savo; 
šeima nuo visuotino tvano, t v

Maskvos radijas ir spau
da sako, jog tariamieji 
“moksliniai tyrinėtojai” 
nuo Ararato kalno šiauri
niame Irane šnipinėja sovie
tines pozicijas.

Tas 1Q,916 pėdų aukščio 
kalnas yra už 25 mylių nuo 
sovietinės Armėnijos.

Sovietai kaltino Ameriką, 
kad Iraną ji verčia karine 
savo stovykla prieš Sovie
tų Sąjungą. ' .

Policiniai Biliai—Jau 
New Jersey Įstatymai

Iš Komunistų Teismo
VALDŽIOS “SVIETKAS”
ŠNIPINĖJO IR PROGRE

SYVIŲ PARTIJĄ

NEW YORK. — Vienuo- 
likos komunisfų vadų advo
katai ,perkfe,usinėdami FBI 
šnipuką H. Philbricką, ant
radienį privertė jį prisipa
žint, kad jis šnipinėjo ir

ketinių Teisių Kongresą.
Savo raportus apie tų or

ganizacijų veiklą jis davi-

J. Valstijos ir Kanada 
Bendradarbiaus Karui

WASHINGTON. — Jun- 
gtinės Valstijos ir Kanada 
įsteigė bendrą komitetą ka
rinei pramonei mobilizuoti, 
kai tik “reikėsią.”

Tas jankių - kanadiečių 
komitetas taipgi bendradar
biaus su nuolatiniu Ameri- I 
kos,- Anglijos kariniu šta
bu Washingtone.

WASHINGTON/ — Siū
loma, kad valdžia padėtų 
keturis kartus aukščiau pa
kelti plieno gamybą. Plie
nas — pamatinė karo me
džiaga.

jams suvažiavimo nutarimus 
ir jų istorinę reikšmę yra gar
bingas ir neatidėliotinas par
tinių organizacijų ir kekvieno 
komunisto uždavinys. Nuo 
to, kaip nutarimai bus išaiš
kinti, priklausys ir jų vykdy
mas...”

Lietuvos komunistai, pasiro
do, įsijungė herkuliškan dar
ban.

TRENTON, N. J. — New 
Jersey valstijos gubernato
rius Driscoll pasirašė pen
kis seimelio "priimtus polici
nius bilius. Tie biliai, be kit
ko, reikalauja, kad prisiek
tų “ištikimybę” visi valdi
niai valstijos darbininkai - 
tarnautojai, mokytojai ir 
kandidatai į renkamąsias

jos agentams; o tie dar sa
votiškai “sufiksino” tuos 
raportus, perrašydami juos.

Dieną pirmiau komunistų 
advokatas George W. Croc
kett klausimais < prispyrė 
Philbricką; judamųjų pa
veikslų garsinimo biznie
rių, prisipažinti, kad jis 
darbavosi kaip šnipas prieš 
CIO Raštininkų Uniją, 
kuomet CIO bandė suorga- 
nizuot apdraudos kompani
jų agentus 
jis su FBI 
pastangas, 
CIO vajų dėk apdraudos

Solomonas per statęs jį į tą 
sąjungą. Advokatas Crock
ett iškėlė aikštėn faktą, jog 
Solomon buvo priešo už
muštas amerikiniame karo 
fronte. Ir Komunistų Parti
ja Bostone surengė jam iš
kilmingą paminėjimą, kaip 
kovos didvyriui prieš fašiz
mą.

Teisėjas Medina ir val
džios prokuroras kartotinai 
mėgino užgniaužti parody
mus apie Solomoną, kaip 
karinį didvyrį.

Šnipas Philbrick’as 
vienu žodžiu neįstengė 
rodyti, kur teisiamieji 
munistai būtų raginę
versti Amerikos valdžią.

ne 
no
ko* 
nu-

į uniją. Tada 
agentais dėjo 

kad išardytų

valdvietes. Biliai nukreipti agentų organizavimo, 
ypač prieš Progresyvių ir 
Komunistų Partijų' kandi
datus rinkimams.

New Yorke rekrutuoja
ma 1,000 skebų prieš Atlan
tic City viešbučių darbinin
kų streiką.

Philbrickas buvo federa- 
lių FBI Šniukštų atsiųstas į 
Jaunųjų 
gą 1942 metais, paskui jis 
perėjo į 
Bostono

Teisme Philbrickas sakė, 
kad komunistas Arthuras

Komunistų Sąjun-

Komunistų Partiją 
srityje.

Austrija Suteikia Laisves 
Buvusiem Nacių Smogikam

VIENA. — Austrijos mi
nistrų kabinetas užgyrė 
konstitucijai pataisymą, 
kuris paliuosuoja buvusius 
nacių smogikus - SS nuo pi
niginių bausmių ir nuo rei
kalavimo užsiregistruoti; 
sako, nuo to dar nebūsią 
paliuosuoti tiktai tie, kurie 
tiesiogiai, vadovavo kruvi
niems smogikų užpuoli
mams.

Austrijos valdžia gėrina- 
si smogikams, kad fašistai 
balsuotų už jos kandidatus 
rinkimuose ateinantį rude
ni. 2

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

PEIPING, Kinija. — Ki
nų tautininkai, iš vienos pu
sės, atsiuntė savo atstovus 
derėtis dėl tailcos su komu
nistais - liaudininkais, o iš 
antros pusės, tautininkų 
valdžia Nankinge išleido 
pareiškimą, kuriame sako:

— Mes turime nepripa- 
žint, kad komunistai mus 
galutinai sumušę. Kova 
prieš - komunistus Kinijoje 
yra tiktai dalis pasaulinės 
kovos prieš komunizmą... 
Jeigu komunistai užimtų 
net visą Kiniją, tai mes at
sigriebsime, kuomet išsiverš 
trečias pasaulinis karas.

Taip kalba “pasitraukęs” 
Čiang Kai-šekas per savo 
tautininkų partiją.

Trumanas, ragindamas 
Senatą užgirti tą karinę 
santarvę,' tačiaus, neprisi
minė, kiek ji Amerikai lė- 
šuos.

Valstybės depąrtmento 
valdininkai neseniai skai
čiavo, kad ši šalis turės iš
leisti $1,200,000,000 iki $1,- 
800,000,000 per metus euro
piniams Atlanto kraštams 
ginkluoti ir visaip juos ka
riniai stiprinti.

Paktas pasirašytas 20 
metų. Taigi jam galės būti 
išeikvota 24 iki 36 bilionų 
Amerikos doleriu, v

Atlanto paktas įpareigo
ja Jungtines Valstijas da
ryti įvairius žingsnius, net 
karo žygius, prieš “užpuo
liką” bet kokios priklausan
čios šiam paktui šalies.

300 Amerikiečių Vadų 
Smerkia Atlanto Paktą

Kompanija Reikalauja iš 
Unijos $560,000 už Streiką

SOUTH BEND, Ind. — 
Bendix lėktuvų korporaci
ja apskundė federaliam tei
smui CIO Automobilių Dar
bininkų Uniją; reikalauja 
$560,000 atpildų už tai, kad 
7,500, CIO unijistų strei
kuoja prieš tą kompaniją.

SUIRĘS GRAIKIJOS 
FAŠISTŲ KABINETAS

ATHENAI, Graikija. — 
United Press praneša, jog 
pasitrauki Graikijos mo
narcho - fašistų ministrų 
kabinetas. Karalius Pau
lius prašė tą patį senąjį 
premjerą Sofulį suorgani- 
zuot naują kabinetą.

o

NEW YORK. — Dau
giau kaip 300 vadovaujant 
čių amerikiečių pasirašė at
virą laišką Jungt. Valstijų 
Kongresui, ragindami at
mest karinį Atlanto Paktą 
ir šaukdami prezidentą 
Trumaną pradėti tiesiogi
nes derybas dėl santaikos 
su Sovietų vyriausybe.

Šį laišką viešai paskelbė 
Los Angeles vyskupas Ja
mes C. Baker, pirmininkas 
methodistų vyskupų tary
bos; T. O. Thackrey, buvęs 
New Yorko- Post dienraš
čio redaktorius ir leidėjas, 
ir Clarence E'. Pickett, A- 
merikos Kveikeriu Komite
to sekretorius.

Tą atsišaukimą į Kongre
są ir į prez. Trumaną pasi
rašė New Orleans metho
distų vyskupas R.. N. 
Brooks, Chicagos Universi
teto profesorius Kormit 
Eby, Christian Century 
laikraščio redaktorius dr. 
Paul Hutchison ir kt.

Kongresmanai Užgyrė 
Naują Marshallo Kyšį

AMERIKA DUOS GRAIKŲ FAŠISTAM “TIK” $370,000,000 PER METUS
WASHINGTON. — Ang- 

Ii j a ragino Jungtines -Vals
tijas duoti Graikijos mo
narcho - fašistų valdžiai 
dar daugiau pinigų, lėktu
vų ir kitų ginklų, kad mo- 
narchistai galėtų “pribaig
ti” partizanus sekamais 
metais.

Amerikos valstybės sek
retorius Dean Achesonas 
atsakė užsieniniam anglų 
ministrui Bevinui, kad 
Graikijos monarchistai ir 
dabar gauna įvalias ameri
kinės pagalbos partizanams 
sumušti. Amerika todėl se-

kamiems metams (prade
dant nuo liepos 1 d. šią va
sarą) duos monarchistams 
tiktai tiek paramos, kaip 
einamaisiais metais; tai 
bus 200- milionų dolerių tie
siog iš Amerikos valdžios 
iždo ir dar 170 milionų do
lerių iš Marshallo plano 
fondo.

Žymėtina, jog per eina
muosius 12 mėnesių monar
chistams paskirta $150,000,- 
000 iš Washingtono iždo ir 
$144,000,000 iš Marshallo 
fondo. Bet per kitus 12 mė
nesių, pasak Aėhesono, rei-

kėsią jiems jau 370 milionų mijos, 50 tūkstančių milici- 
dolerių, kad gautų tiek pat jos ir dar pulkus karinių 
paspirties, nes Amerika tu- žandarų. O ginkluotų par

tizanų yra tiktai 20,000, 
kaip skaičiuoja Amerikos

paspirties, nes Amerika tu
rės monarchistams duoti 
naujus, brangesnius gink
lus, o kiti reikmenys dau
giau lėšuosią.

Graikijos monarcho - fa
šistų valdžia užpernai ga
vo 300 milionų dolerių iš 
Jungtinių Valstijų, kovai 
prieš komunizmą, pagal 
Trumano mokymą.
10 SYKIŲ SKAITLINGES- 
NĖ FAŠISTŲ ARMIJA

Monarchistai 
tūkstančius

turi 
reguliares

147 
an

valdžia.
(Pastaruoju laiku parti

zanai nušlavė nuo vakari
nio Grammos kalnyno daug 
skaitlingesnius ‘monarch is- 
tus.)

Anglijos ministras Bevi- 
nas prašė daugiau pagalbos 
monarchistams, esą, kad 
galima būtų pakelti jų dva
sią, kuri “neaukštai stovi,” 
kaip pripažino jis pats.

WASHINGTON. — Kon
greso Atstovų Rūmas 354 
balsais prieš 48 nutarė pa
skirti 5 bilion. ir 380 milio
nų dolerių ‘Marshallo pla
nui per sekamus 15 mėne
sių. Tai naujas Amerikos 
kyšis vakarinės Europos 
kraštams prieš komunizmą.

Senatas kiek pirmiau už
gyrė Marshallo planui $5,- 
580,000,000.

Kongresmanų ir senato
rių įgaliotiniai dabar taria
si išlyginti tą $200,000,000 
skirtumą.

WASHINGTON. — Gin
kluotų jėgų - sekretorius 
Johnsonas sakė, jog karas 
jau “mažiau gręsiąs.”

ORAS pragiedresiąs.
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SUBSCRIPTION RATES

Kas Ką Rašo ir Sako
VAIKŲ
VIRŠPERDIRBIS

Ajnerikos bėdoms galo 
nesimato. Staiga suranda
me, kad per daug vaikų 
gimsta, ir kad tas gali Ame
riką privesti iUnited States, per year $7.00 Canada and Brazil, per year $8.00 I V P1 baisiaU"

United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00 j katastl’OIOS.

i■ Geležinkeliečių
“Labor” šiuo svarbiu klau
simu rašo:

“Braška Amerikos mora
lybės ir demokratijos pa
matai — po šios šalies sie
kimu taikos ir karo. Tiktai 
didelės taisyrtio pastangos 
galėtų išgelbėti tą. mūsų 
struktūra, v

. “Taip sako Metropolitan 
Insurance kompanija, ta di
delė, konservatyviską orga
nizacija.: Juk negalima .ti
kėti, kad tokia įstaiga da- 
sileistų prie nepagrįstų iš- 

j vadų.
“O tuos braškančius pa

matus sudaro mūsų mokyk
los, teigia D r. Louis A. Du
blin, Metropolitan kompa
nijos vice - prezidentas sa
vo ilgame ir detališkame 

■ straipsnyje, kurio trumpa 
i išvada yra tokia:

“Kūdikiai gimsta nepa- 
; prastu lygiu. Rezultatas: 
j pradinėse ir vidurinėse mo- 

neieško, nenori I kyklose mokinių skaičius 
ieškoti ir nenori matyti rasistų, fašistų, skelbiančių anti- i nuo 21 milijono dabar pa- 
semitizmą ir Ku Klux Klano “teorijas”! 'kils iki 11 ’~'1

Visa tai privertė studentus pagalvoti. Kai jie pamatė,' m^tals- 
jog kolegijos vadovybė atsisako jų reikalavimo kiaušy-1 Euo 
ti, studentai paskelbė streiką, — atsisakė eiti į savo ma,.zal mokyklų tepastaty- 
klases tol, kol tiedu profesoriai nebus pašalinti. ta, o senosios mokyklos

Streikas buvo paskelbtas praėjusį pirmadienį. Antra- i diu,glau “°’ ^oky- 
dienį, sakoma, streikierių skaičius padidėjo: streikuoja į t0Ja! masmiai bėga .s tos 
keletas tūkstančiu studentu. Jie laiko savo mitingus, ku- P10 ®S1JOS> o visistai mažas 
'riuose aptaria susietus su streiku klausimus. Jie nori; ^pe"dw YikhS 
išvesti visus studentus i streiką. į.

Deja, mūsų miesto policija streikierius puola, perse-1 11 Į?1]-1/.011?-!' rpr iv,i ' 
kioja, areštuoja, — tai paprastas reiškinys mūsų mieste! į siHh)1 tesis Tolinu
Bet tai yra blogas reiškinys žalingas reiškinys, ir mes s jYnuX
sakome miesto majorui, p O Dwyernu: reik.a suvaldy-, s dimas ir prasižengimai 
ti policiją, neleisti |ai pulti studentus, kovojančius uz i * abeln‘asis žinojimo 
demokratiją, veikiančiuosius pries tuos kurie nori pa-U . nukl.L bizni moks. 
rausti musų krašto konstitucijos pagrindus! ! h. valdžia pristigs ge.

n ii v i ir • v. i rai kvalifikuotu vadų, ir
ras New Yorko Kriaucius i demokratija nukentės, nes

Didžiajame New Yorke ir jo apylinkėje yra plati ada- į demokratijoje gyventi įei
tos darbininku pramonė, apimanti šimtus tūkstančiu I ^<ia I)ro .?•. . o .
. . . , , 4,1 x v I Hmm'darbininku.

Lietuviai darbininkai daugiausiai dirba vyriškų rūbų 
siuvimo pramonėje ir jie priklauso Amalgameitų unijai, 
šią adatos pramones šaką šiuo metu nedarbas palietė 
labai smarkiai ir niekas negali pasakyti, kas ir kaip bus 
toliau.

Apie 35 nuošimčiai vyriškų rūbų siuvimo pramonės 
darbininkų yra visiškai be darbo. Apie 30 nuoš. dirba 
po porą - tris dienas per savaitę, ir tik 35 nuoš. dar te
dirba tik po penkias dienas savaitėje.

Taigi padėtis ‘labai rimta, nepasakius kitaip.
Amalgameitų unijos vadovybė, kurios priešakyje 

stovi toki asmenys, kaip Jacob Potofsky, Louis Hollan
der ir kiti ,kadaise skelbė, būk šios unijos nariai susi
lauksią tokio gerbūvio, kokio jie nėra matę. 

Na, ir susilaukė!
Amalgameitų unijos vadovybė, atsiminkime, stovi iš

vien su Marshallo planininkais, su Atlanto Paktu, su 
visokiais žalingais darbo žmonėms ir mūsų kraštui suma
nymais, bet Amalgameitų unijos narių reikalai yra ap
leisti, jais niekas nesirūpina. •

Pastaruoju laiku prasidėjo eilinių narių bruzdėjimas 
dėl pataisymo tos nesveikoppadėties. Kyla unijose bal
sai dėl to, 'kad būtų sutrumpintos darbo valandos — 30 
valandų savaitėje;’ kad darbininkui, pašauktam darban, 
būtų garantuota dienos alga, ir t.t.

Nedarbas, o su juo-drauge ir vargas, apima vis. pla
tesnius sluoksnius Amerikos darbininkų. Tai verčia or
ganizuotus darbininkus budėti!

Brooklyn, N. Y., per year $8.00 Foreign countries, per year $9.00
Brooklyn, N. Y. per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months $4.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

miesto Kolegijoje 
studentų streikas, 
ir dukrų.
ir jame iškelta di-

Studentų Streikas
Šiuos žodžius rašant, New Yorko 

(City College) vyksta streikas, — 
apimąs keletą tūkstančių mūsų sūnų

Šis streikas yra politinio pobūdžio 
džiulės svarbos reikala^jmai.

New Yorko miesto kolegijoje (City College) yra du 
profesoriai, prieš kuriuos studentai griežtai nusistatę ir 
reikalauja juodu pašalinti: lotynų kalbos profesorius 
William E. Knickerbocker ir ekonomijos profesorius — 
William C. Davis. Pirmasis kaltinamas skleidime anti
semitizmo, o antrasis — anti-negrizmo, baltojo šoviniz- i 
mo, — paneigime studentų tik dėl to, kad jie yra tam-: 
sios spalvos!

Jau seniai studentai reikalavo kolegijos prezidento Dr. 
Harry N. Wright tuodu profesorius pašalinti. Deja, to 
ligi šiol nebuvo padaryta: abu profesoriai tapo apibaltin
ti ir palikti savo vietoje.

Kolegijos prezidentas skelbiasi esąs “plačių pažiūrų” 
asmuo. Jis andai pareiškė, jog, girdi, jo vadovaujamoje ! 
kolegijoje komunistams profesoriams vietos nebūsią; jis j 
juos visus išgaudysiąs ir pašalinsiąs!

Ieškodamas komunistų, D r. Wright

Jie Kelia Galvą
Skaitant dipukų (“išvietintųjų”) spaudoje apie jų 

venimą Vokietijoje, atrodo, jog “išvietintieji” ten
gy- 
esą

organas

mokinių skaičius

34 milijonų 1958

1940 metu visiškaiv

I "Kur išeitis? Reikės daug 
pinigų mokyklų pastaty
mui, parųpinimui vaikams 
žaislaviečių ir apmokėjimui 
tinkamiems mokytojams. 
Bet amerikiečiai, dėl savo 
vaikų ir savo šalies, turėtų 
su džiaugsmu mokėti tą 
kainą.”

Nei Dr. Dublin, nei “La
bor* redaktorius nepabrė
žia tos didžiulės tiesos, jog 
mūsų valdančioji klasė turi 
desėtkus bilijonų dolerių 

i pasiruošimui dėl naujo ka- 
i ro, bet neturi pinigų parū- 
| pinimui mūsų vaikams pa
kankamai mokyklų ir mo
kytojų. Mat, geležinkelie
čių organas karštai remia 
Marshall Planą ir visas 
prezidento Trumano iš iždo 
skiriamas milžiniškas 
das apsiginklavimui.

išlai-

JIEMS DAR 
NENUSIBODO

Menševikų Naujienos pa
tyrusios, per pabėgėlių 
“Minties” bendradarbį, ku
ris sužinojęs iš vieno vokie
čio, jog “Iš Šakių apskri-

labai suvaržyti ir mirksta skurdo baloje. Bet faktai ro- d.).

J 7 U O , ' V L

ties Sibiran išvežta 50 pro
centai lietuvių” (N., bal. 8

procentų, arba pusė lietu
vių tebėra išlikę.

Viską suėjus į daiktą, 
mums atrodo, kad jau lai- 

,kas Naujienoms ir visai 
panašiai priešlietuviškai 

I spaudai iškepti kokį nors 
naują, baisų melą. Tas išve
žimą^ Sibiran jau per daug 
nusidėvėjo.

GALVĄ GULDO Už 
KRUVINĄJĮ FRANCO

Mūsų klerikalai negali 
dasileisti nė tos minties,

be Franco diktatūros. Jų 
bendradarbis Arūnas rašo 
iš Paryžiaus apie ten ei
nančius gandus apie revo
liuciją Ispanijoje. Girdi:

“Apie beprisiartinančią 
Ispanijoje revoliuciją Pa
ryžiuje daug kalbama ir sa
koma, jeigu anglo - saksai 
nepalaikys Franco vyriau
sybės, tai šis bus priėjęs

JONAS KAšKAITIS

Už Taiką ir Saugumą!
(Tąsa}

t

galiu susigaudyti: tai sla
vų kalbos atskala. Jei ko ir 
nesugavau, tai tuoj paskui 
paryškino angliškai vertė
ja. Jugoslavijai prisiėjo at
kakliai kautis su pačiais 
fašistais vokiečiais ir su 
klastingais saviškiais fašis
tais. Šalis liko baisiai nua-

do k# kitą: Štai, praėjusį sekmadienį Muniche, Bavari
joje, tie patys “išvietintieji”
balti jo “Dievo paukšteliai” ir kiti, — suruošė demons
traciją prieš... Tarybų Sąjungą!...

Ką tai rodo? . •
» Mums atrodo, jog šiuos ukrainiškus ir kitokius fašis
tus kas nors suagitavo, kas nors suorganizavo skanda
lams kelti. Ir tas “kas nors,” aišku, bus mūsų amerikinė 
administracija, teikusi jiems “įkvėpimo.”

O tai parodo, jog Vokietijos amerikinėje zonoje fašiz
mas yra ne tik negriaunamas, bet auklėjamas,'puoselė
jamas.

Tai yra labai bloga, nepasakius kitaip!

— ukrainiški fašistai, Pa
ir kiti

50 procen-
Naujienos

Bet kodėl tik 
tų? Tos pačios 
juk kasdien iš Lietuvos iš
vežk Sibiran po kelis šim
tus tūkstančių lietuvių. Jos 
pačios yra jau seniai gar
siai paskelbusios, kad Lie
tuvoje jau seniai beliko tifc 
“burliokai” ir “maskoliai,” 
o lietuvio ir su žiburiu ne
begalima rasti. Tačiau da
bar sako, kad bent jau ša
kių apskrityje dar net 50

riausias Europon įsiverži
mo inžinierius “D-dieną,” 
medaliais apdekoruotas. 
Rašytojas Goldingas, auto
rius novelės “Magnolia 
Street.” Dr. Kroteris — 
įžymus mokslininkas, rašy
tojas. O garsioji Anglijos 
scenos ir kino aktorė Pat
ricija Būrke — ji čia visus 
būtų sužavėjusi, o aš, gir
di, to gabumo nė iš tolo ne
turiu. Profesorius dadęjo, 
kad jis turįs atstovauti ir 
visą Vakarų Europą, ka
dangi ir iš tų kraštų dele
gatai neįstengė prasimušti 
pro sunkią Amerikos gele
žinę užuodangą. Profeso
rių čia visa kas stebina: ir 
tos sufanatizuotų, klaikių, 

prastai ir> įtikinančiai išdės- Į atžariai puslaukinių de- 
tė argumentus prieš karą,! mohstruotojų prieš taiką, 
už taiką, už ramų, gražų 
tautų sugyvenimą ir bend
ravimą.

Nepaprastą įspūdį pada
rė vienintelis įsileistas kon- 
ferencijon Anglijos delega
tas. Programoj padėtas jo 
vardas William Olaf Stap- 
ledon, philosopher and psy
chologist. Žiūri į jį ir ne
nori tikėt, kad tai taip jau
nuoliškai vikrus ir net pra
šmatnus bernaitis galėtų 
būti filosofas; psichologas, 
gilus mokslininkas. Jam ta 
tiršta gražių plaukų kepu
rė užvirtus ant kaktos. 
Smulkus raudonskruostis 
veidas. Grakšti, judri, lank
sti figūra. Kai sėdi greta 
pirmininko, astronomo Ša- 
plio, atrodo kaip vaikinu
kas prie brandžiai saugusio 
solidaus Harvardo profeso
riaus. Iš visų tolimųjų sve
čių, savo išvaizda, šitas An
glijos profesorius labiau
siai savęspi dėmesį traukė, 
žinoma, taip pat ir Dmitri 
Šostakovičius.

Laukiau, kaip gi jis čia 
pasirodys su prakalba, tas 
profesorius ' Steipeldonas. 
Ir neapsivyliau. Ką gi? Jis 
tiesiog artistas, aktorius — 
ir povyza, ir mostais, ir lai
kysena, ir jaunu, skardžiu 
balsu ir ta savo kunkuliuo
jančia kalba. Jumoristas, 
komikas, su taiklia satyra.

Steipeldonas pareiškė, 
kad jis priverstas ' vienui 
vienas atstovauti visa An
glijos karalystę, nes ki
tiems keturiėms atstovams 
tapo atšauktos vizos. Kodėl 
taip, jis ir susivokt nega
lįs. Tie kiti keturi tokie pat 
socialistai, ne komunistai, 
kaip ir jis pats. Ir jie vįsa 
kuo gabesni- ir garsesni. 
Prof. Bernalas, fizikas, vy-

jie turėjo pereiti šnipiškai 
išgavingus perklausinėji- 
mus, pasiduoti pažeminan
čiai procedūrai, kuomet 
jiems ęmė pirštų nuospau
das. Didžioji kultūrinė ša
lis skaitė reikalinga apsiei
ti su jais, kaip su kokiais 
kriminalistais. Prof. Arma
to kalbėjo už apgynimą tai
kos, kurios trokšta ir apie 
kurią svajoja visa žmonija, 
nežiūrint jokių rasės bei 
spalvos skirtumų. Daug ke
liavęs, daug matęs, daug 
patyręs mokslininkas pa-

• I • 1 • V • • • V 1  

linta, sugriauta, suvaryta į 
kalnų slėptuves ir urvus. 
Kai žiaurieji žmonijos gro
buonys tapo atmušti, gyvi 
išlikusieji šalies kovūnai 
griebėsi kraustyti griuvė
sius, gydyti gilias karo žai
zdas. Ir vis jie tebekrausto, 
vis tebestato namus, gat
ves, miestus, kaimus. Kuria 
stato pasiryžusiai, ištver
mingai". Ir jie nenori, kad 
kas juos trukdytų, bandy
tų vėl sugriauti jų kruopš-- 
tų darbą. To nebus. Tegul 
tai žino karo kurstytojai, 
žmonijos nevidonai. Iš jų 
darbų mes juos gerai žino
me.

Su ramiu šypsuliu priei-, 
na prie garsiakalbio Vaka
rų Afrikos negras, Dr. R. 
E. G. Armato, plačiai išsi
šakojęs mokslinįnkafe: bio
logas, antropologas, socio-

paskęsianti anarchijoje.”
Tą revoliuciją ruošią 

dešinės, monarchistai, 
kairės — komunistai.

Tačiau Arūnas ramina 
savo vienminčius, kad jie 
nenusigąstų. Jis rašo:

“Bet atrodo, kad vienu 7 v

ir kitų kalkuliacijos sug
rius. Likimo jau taip lem- logas, neurologas, Šiaurės 
ta, kad Franco režimas,; Irlandijos atstovas, jos uni- 
nors ir nesihipatingas, bet 
Amerikai labiau pageidau
tinas. Bet koks vyriausybės 
pasikeitimas Ispanijoje len
gvai galėtų tik įnešti anar-

is
1S

versiteto profesorius. Pa
sakoja, kaip jis nustebo ir 
įsižeidė, kuomet jį, delega
tą į kultūros veikėjų ir tai
kos skelbėjų konferenciją, 

chiją” (Draugas, bal. 7 d.). įkartu su kitais tokiais de- 
Išvada tokia: Amerikos legatais, lyg kokius nusi- 

kapitalas gelbės Frąpco re
žimą. Kaip tik to trokšta ir 
tikisi musu, klerikalai.

žengėlius, bent kelias va
landas kamantinėjo J. V. 
valdžios pareigūnai. Visi

Iš Jungi. Tautą Asamblėjos
Rašo Laisves Korespondentas

Bulgarijos 
klausimą į 
Pirmutinis 
delegacijos

praleista.

FRESH MEADOWS, N. 
Y., balandžio 12 d. — Šian
dien susirenka visa Asamb
lėja, įvyksta pilna sesija. 
Delegacijų vietos neužpil
dytos, matyt, daugelis dele
gatų užimti kitais reikalais 
ir sesijoje t nedalyvauja. 
Stebiuosi, jog iy korespon
dentu labai mažai, tik sau- c- 7

jelė. Taip pat daugiau kaip 
pusė tuščių svečiams skir
tų vietų. Kas pasidarė? 
Kodėl toks susmukimas?

Dalykas bus tame, jog vi
si jaučia, kad ši visa diena 
bus bergždžiai
Atrodo, kad kas nors suši
lęs darbuojasi 
Tautas diskredituoti, todėl 
eikvos laiką 68 tautų atsto
vų,. dilgins jų nervus, kai
tins jau ir taip įkaitusią at
mosferą.

Kova dėl darbotvarkes
Asamblėjos prezidentas 

Dr. Evatt afidaro susirin
kimą 11 valandą prieš pie
tus ir praneša, kad 'turime 
apsvarstyti Steering Komi
teto pasiūlymą, jog į dar
botvarkę būtų įdėtas klau
simas “pamatinių žmogaus 
teisių klausimas Vengrijoje 
ir Bulgarijoje.” Komitetas' 
tokį nutarimą padarė dide
le balsų dauguma. Dabar 
pilna sesija turi nutarti, ar 
priims Steering• Komiteto 
pasiūlymą.

Kaip žinoma, Bolivija ir 
Australija davė sumanymą, 
jog Asamblėja apsvarstytų 
tų ir pasmerktų Vengriją 
už nuteisimą' kalėj m)an 
kardinolo Mindszenty ir 
Bulgariją už nubaudimą 
penkiolikos .protestantų ti
kėjimo kunigų. rŲai esąs su- 
laužymaš pamatinių žmo
gaus teisių,Apie kurias kal
ba Jungtiniti Tautų karte
ris. Jungtinių Valstijų de
legacija tam karštai prita
rė, nes, aišku, jog šis Aus-

Jungtines

tralijos ir Bolivijos suma
nymas buvo įneštas iš anks
to susitarus su mūsų šalies 
delegacija.

Prasideda diskusijos, ar 
dėti, ar nedėti 
ir Vengrijos 
darbotvarkę, 
kalba Danijos
pirmininkas. Jis pareiškia, 
kad jis taip pat kalba už 
Švediją, Norvegiją ir Ice
land! ją, taip vadinamas 
Šiaurės Tautas. Šių šalių 
delegacijos turėjusios pasi
tarimą ir padariusios išva
dą,, kad jos susilaikys nuo 
balsavimo. Kodėl susilai
kys? Jis aiškina: Su Veng
rija ir Bulgarija yra pasi
rašytos sutartys. Tas sutar
tis joms padiktavo Ameri
ka, Anglija ir Tarybų Są
junga. Tose sutartyse aiš
kiai pasakyta, kad tose 
dviejose šalyse turi būti už
laikomos pamatinės žmo
gaus teisės. Bet ten taip 
pat nurodyta, kad jeigu ku
ri iš. tų šalių sulaužys su
tartį, tai pirmiausia turi tą 
klausimą spręsti minėtos 
trys didžiosios valstybės. 
Jeigu jos negalėtų susitar
ti, prieiti .bendros išvados 
per du mėnesių, tai paskui 
turi-sudaryti tam tikrą tre
čiųjų teismą ir jam pavesti 
kaltinimus spręsti.

Kodėl nesilaikoma tų su
tarčių numatytos procedū
ros? Danijos atstovas siū
lo, kad Asamblėja to klau
simo nesvarstytų, bet kad 
kaltinimus prieš Vengriją 
ir Bulgariją paimtų atydon 
tos įrys didžiosios valsty
bės.

Arguųientas aiškus. Bet 
kodėl Šiaurės Kraštai, ne
balsuos prieš Steering Ko
miteto. ’pasiūlymą, bet tik 
susilaikys nuo balsavimo? 
Tikra misterija. Ta miste
rija išsiryškina ' tik tada, 
kada atsimeni, kad tie kraš-

«tai'yra Marshall Plano glo
boje. Argi jie išdrįstų pa
kelti ranką prieš Jungtines 
Valstijas?

Liaudiškųjų demokratijų 
nusistatymas

Po to kalba Čechoslova- 
kijos atstovas. Jis sako: Iš 
mūsų reikalauja,' kad mes 
svarstytume klausimą,* ku
ris mums visiškai nepri
klauso. Mes protestuojame 
prieš nepamatuotas atakas 
ant Rytų Europos. Mes pro
testuojame prieš panaudo
jimą šios organizacijos tam 
tikslui

Jis irgi pakartoja sutartį 
su Vengrija ir Bulgarija ir 
joje nurodytą procedūrą. 
Jis reikalauja, kad tos su
tartys būtų pildomos, šis 
klausimas, sako, yra minė
tų kraštų nanlinis reikalas, 
į kurį Jungtinės Tautos ne
turi teisės kištis. Jungtinių 
Tautų parteris aiškiai pa
sako, kad ši organizacija 
neturi teisės kištis į tautų 
naminius reikalus. Tos ša
lys, kurios- reikalauja dva
sininkų nuteisimą kalėji
mam dėti į Asamblėjos dar
botvarkę, sulaužo Jungt. 
Tautų jčąrtęrį..
.t (Daugiau bus)

su tais savo beprasmiais 
šūkiais ir obalsiais, ir visa 
ta barškanti karinė isteri
ja, radijo, laikraščių, filmų 
propaganda, ir net tūlų tak- 
sikų vežikų- pareiškimai, 
kad reikią karo, tai, girdi, • 
bus daugiau biznio, dau
giau darbo... Girdi, pas 
mus Anglijoj ir taksikai ir 
kitų amatų žmonės nori 
taikos ir tiktai taikos. At- 
sibodėjo jiems visiems anas 
baisusis karas. Dėl jo ir po 
šiai dienai ir Anglija ir ki
tos Vakarų Europos šalys 
pusbadžiai tebegyvena, ir^ 
dar toli gražu nesuspėjo 
išsiristi iš griuvėsių ir at- < 
siremontuoti. Savo politi
niu subrendimu Amerika 
visą 50 metų atsilikusi už
pakaly Anglijos...

Trumpai, " bet karštai 
prabilo Pdrto Riko atsto
vas Marvikas Kabrėra, po
etas, profesorius. Kalbėjo 
ispaniškai, ir tuoj po jo 
vertėja persakė jo kalbą. 
Porto Riko salyno žmonės, 
jau rir pirma gyvenę skur
džiai, imperialistų ujami ir’ 
išnaudojami. O anas karas 
taip 'baisiai sutriuškino ša
lį, kad ir atsigauti ir su- 
tvirtėt dar daug, daug rei
kės laiko ir pastangų. Apie 
dar kitą karą nė minėt ne
minėk Porto Riko žmo
nėms. Karo nori nebent 
saujelė vietinių ir pribuvė- 
lių didžiojo biznio ir plan
tacijų perpetinių, Ameri
kos pataikūnų. *

Pirmininkas . Šaplis gar
siakalbį perleido įžymiam 
pedagogui Stiuartui, kurs 
dadg -.energijos ir sugabu- 
nio parodė pravesdamas * 
aukų rinkimą šitoj tifštdj 
2,000 publikoj. Tai konfe
rencijos išlaidoms padeng
ti, o jos milžiniškos. Be to, 
eis paskui po visą šalį tai
kos mitingai, kad žmonės 
čia dasižinotų,- kaip iš tik
rųjų' yra su tuo karb ar 
taikos klausiniu. Reikės at
spausdinti ir plačiai pa
skleisti šios konferencijos 
procedūra, kalbos, rezoliu
cijos.

Po aukų rinkimo pirmi
ninkas prof. Šaplis vėl prie 
garsiakalbio. Čia tai ir įvy
ko keistais sumizgimas, gal 
vienintelis įsišokimas iš vi
sų konferencijos posėdžių. 
Tai padarė savo netaktiška 
kalba žurnalo “Time”' re- > 
porteris Norman Kozins. > 
Pradėjo jis, pareikšdamas 
sveikinimus ir pagarbą di
džiajam Tarybų žemės 
kompozitoriui Dmitriui Šo- 
stakovičiui. Ir tuoj paskui 
jis pareiškė, kad ir jis — 
taikos šalininkas, bet, kai
po Amerikos patriotas, jis 
ne bet kokią taiką priims. 
Jis nesutinka veikti pagal 
komunistų nurodymus, ne
sutinka, kad taikos sąlygas 
tvarkytų Tarybų Sąjunga. 
Jam tiesiog, girdi, nesu
prantama, kam čia turėjo 
važiuoti Tarybų delegatai 
ir jų šalininkai... i

(Daugiau bus) “

2 pysi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Ketvirt., Bal. 14. 1949



Use Koch ir Generolas 
Lucius D. Clay

Amerikos vadovybė Vokieti
joj, priešakyj su gen. L. D. 
Clay, pajutus, kad Vokietijos 
žmonės išsireiškia prieš - ame
rikoniškus potvarkius, pradė
jo daryt tam tikrus prielan
kumus. Vienas iš svarbesniu 
prielankumu yra padarytas, 
tai lengvinimas bausmių hitle
riškiems žmonių skūrų lupi
kams.

llsei Koch. arba geriau ži
noma kaipo “Bitch of .Buchen
wald” ir “Bestial Frau Koch,” 
kuri buvo nuteista kalėjimam 
kol ji gyvens, pakeitė bausmę 
tik keturių metų kalėjimu. Ir 
jau šiemet spalio mėnesį ji 

4bus laisva Vokietijos pilietė! 
t Šis sušvelnėjimas ameriko

niškos Vadovybės Vokietijoj 
sukėlė neapykantą tarpe ame
rikiečių kareivių, pergyvenu
sių Buchenwald koncentraci
joj kankinimus, kuriuos dik
tavo Use Koch,' rudaplaukė.

Vienas iš 164 buvusių A- 
merikos kareivių Buchenwald 
koncentracijoj, Al Atkins, gy- 
avenntis 15653 Creseentwood, 
Detroite, pareiškė reporte
riams, jog jis yra priešingas 
padarytai mielaširdystei dėl 
“Bitch of Buchenwald” ir 
reikalaus, kad visi 164 karei
viai protestuotų prieš suma

žintą bausmę tai skūralupikei.
Al Atkins savo priešingumą 

^nunešė net i Kongresą ir pa
sakė :

“1’1 take the evidence to 
Gen. Clay even if I have to 
swim across the ocean to get 
there.”

“I was there with 164 other 
soldiers,” Al Atkins pridėjo. 
“Ask any of them guys, they 
can tell you about the Bitch 
and her mankilling dog...” 

Jo balsas pasiekė gen. L.
D. Clay Vokietijoj, ir pasta
rasis jau pareiškė, kad nebus 
patogu perteist llsę Koch.

t Ar bus ta skūralupikė, ru
daplaukė našlė, Buchenwald 

# koncentracijos komandieriaus 
pati, Ilse Koch, perteisiama 
ir bauda apsunkinama - padi
dinama, spėjimas pasilieka 
ore. f

Al Atkins ve kaip pasakojo 
apie savo patyrimus.

Jis buvo karinių orlaivių’ 
štabe RCAF. Liepos 4 dieną, 
1944, jų orlaivį pašovė ir da
li įgulos užmušė. Jis vaikš
čiojęs, nežinodamas, kur ei
nąs. Jį pagavę Gestapo agen
tai ir nuvarę į SS.

f Per kelias dienas jis buvo 
Fresne kalėjime, arti Pary
žiaus. Bet kai SS sužinoję, 
kad Amerikos kariuomenė ar

tinasi, juos, viso 70 belaisvių, 
suliodavo į “box car,” įmetė 
biskį duonos ir užrakino.

70 žmonių, be jokių sanita
rinių įtaisų, negalėdami atsi
sėst, buvo penkias dienas tam 
vagone. Penktą dieną atidarė 
vagoną jau Buchenwald kon
centracijoj, kur jie pamatė 
terorišką vaizdą.

—Prie įėjimo į Buchenwald 
levas pririštas ant ilgo lenciū
go sukaliojasi aplink. Sargai 
turi šunis, kurie užmuša-su- 
drasko žmones. Jie jais pju
do kalinius, kurie nenusiima 
kepurės.

—Per septynias dienas 165 
♦belaisviai gulėjom ant akme- 
nų krūvos be jokio apsikloji- 
mo. Vienai, vardu Beck, mi
rė nuo plaučių uždegimo. 
Paskiau suleido pastogėn ir 
gulėjom keturi ant keturių 
pėdų pločio lentynos. Mais
tas—tik riekutė duonos į pa
rą !

Al Atkins svėrė 196 svarus, 
o kai išėjo iš Buchenwaldo, 
svėrė, tik 118 svarų.

Buvo 1,400 žydų aptverta 
tvora. Juos laikė kaip gyvu
lius. ' Nebuvo' jokio namo. 
Jiems įmeta maistą per tvorą. 
Vienas berniukas išlipdavo 
per tvorą ir ateidavo į ame- 

V rikiečius .-Jis kalbėjo angliš- I 
^kai. Vieną pirmadienį po pie

tų juos išvarė į troškinimo 

vietą — “gas chamber.”
—Spalio mėn. sargai išvarė 

visus belaisvius žiūrėt karia
mų 18 anglų, kurie buvę šni
pai.

Kai daktaras apraišiojo ko
jos žaizdą, norėjo iš Al Atkins 
išgaut patarimų - informacijų. 
Bet Atkins pasakęs, jog mili- 
tarinių sekretų neturįs. Tada 
tas neva daktaras peiliu dar 
daugiau ir giliau įpiovė ir pa
sakė : “čia tas yra irgi mili- 
tarinis sekretas.”

Atkins išsireiškė, kad gal 
tie visi negyvi, kurių tatooed 
skūrą nulupo, ir negali liu
dyt tiems, kurie sumažino 
bausmę. 'Jis atsidusęs pasakė: 
“Aš įsivaizdinu, kad jie gal
voja, jog tos k etų įjos k re ma
terijos Buchenwald kempėje 
buvo dėl kepimo stoiko!” Ir 
pridūrė: “Jei aš susitikčiau 
bent vieną tų žmogžudžių, 
kurie operavo tą kempę — 
užmuščiau juos savo ranka.”

Perry Shulman, gyvenantis 
2491 Philadelphia, Detroite, 
kurio tėvą ir brolį hitleriški 
žmogžudžiai užmušė 1940 
m.,, Sandomier, Lenkijoj, irgi 
buvo Buchenwald kempėje. Jis 
išsireiškė, kad Ilse Koch 
“isn’t a woman, she is a 
monster.”

“Is there any reason to 
question our protest? We 
hoped when we were freed 
to see justice done; we aren’t 
seeing it.”

Shulmano draugas Emery 
Weinberger, kuris taip pat 
buvo toj inkvizicijos kempėj, 
pasakoja:

—Mes tikėjomės kiekvieną 
niinutę mirties. Buvo kasdie
ninės kankynės prieš, valgį ir 
akmenų žaislai.

—Akmenų žaislai, 60 be
laisvių išvaro į lauką vaikš
čiot. 40 akmenų meta į 60. 
20, kurie nesuspėjo pagaut 
akmenį, buvo užmušami.

Vadinasi, hitleriški žmogžu
džiai lošė “geime” ir “geimę” 
užbaigę 20 belaisvių nugala
bino.

Weinberger dar pridūrė:
“They loved to show off by 

throwing a man into a cement 
mixer.”

Weinberger, čekoslokavų 
kilmės, buvo paimtas su visa 
šeimyna iš Auswetz. Jis ma
tęs, kaip jo tėvai ir sesuo 
buvo varomi į kaminus, kaip 
jis vadina krematorijas. ,Jis 
nušalęs kojos pirštus. Jis ma
tęs lempas apgaubtas žmo
nių skūromis, kurios degdavę 
be sustojimo, pagražinimui 
Ilsės Koch palocių.

Shulman gulėdavęs arkly- 
dėj dėl 20 arklių, o ten bu
vę sukimšta 2,000 belaisvių. 
Jo irgi trys pirštai nušalę ir 
buvo nupiauti nedaktaro. “It 
was done by a nazi butcher, 
who knew how to cut meat.”

Jis galų gale pasakė:
“At least Use Koch should 

be given death. We aren’t 
asking an eye for eye be
cause there isn’t enough 
fiendish torture for her flesh 
to endure.” ' x

Jeigu kalbėti] žmonės nebu
vę toj pekloj, tai būtų abe
jonė. Dabar yra kas kita. 
Tai čia tik maža dalis tų bai
senybių, kurias pasakoja šie 
du jauni vaikinai/ kurie turi 
ant rankų hitlerininkų įspaus
tus kalinių numęrius.

Reikia dar pridėt, kad 
Shulman svėrė/ĄOO svarų, kai 
jį pagriebė /vokiečiai, o kai 
išlaisvino, tai svėrė tik 50 sva
rų. Jis dabar yra tik 20’ 
metų.

Iš jų kalbų pasirodo, kad 
hitlerii^nk^i ^udė žmones le
vais, šunimis, akmenimis, de
ginimais, dusinimais, šaudy
mas; ir dar daugybė turėjo 
išsikast sau grabę, kurioj hit- 
lerika šautuvų mašina pagul
dė. O nuo kitų gal gyviems 
skūras nulupo, nes nė vienas 
nesugrįžo iŠ įsės Koch pa- 
lociaus liudyt prieš ją. Perry

Susan Kiley, 2 metų, džiaugiasi žaislais savo lovutėj 
dar nieko nesuprasdama apie priežastį svarbesniam 
džiaugsmui. Jos palinkusios blauzdos kaulas nulūžo 
ir nesidavė sugydomas. Daktarai nusprendė, kad svei
ko žmogaus kaulo gabalą dadėjus jos blauzda sugytų.

♦ Kaulo gabalą davė jos tėvas William. Dabar tikimasi, 
kad po tos kaulo davimo ir gavimo opercijos juodu 

abu pasveiks ir galės vaikščioti.

DETROITO ŽINIOS
Šauni Buvo LLD 188 ,Kuopos 

Vakarienė

LLD 188 kp. vakariene ko
vo 26 d. pas mūsų visų myli
mus draugus Totorius vėl bu
vo pilna įdomybių ir gražaus 
pasilinksminimo. Ir jau šioje 
pačioje vietoje antru kartu 
turėjome tokią iškilmę, bet šį 
kartą buvo nepalyginamai 
skirtinga. Buvo taip pat viš
tų vakarienė, bet vištos tai 
jau buvo “number one,” ne- 
taip kaip pereitą sykį... 
menkutės, kudos, šį sykį... 
tai ką ir kalbėti. . . užvis ge
riausios gaspadinės: dd. Gra
bauskienė, Jereckienė ir Ste- 
ponkevičienė tinkamai priren
gė vakarienę. . . visi tik gė
rėjosi ir dėkojo gaspadinėms, 
kad jos taip skaniai sutaisė 
ir sukėlė apetitą taip, kad ki
tur niekur taip negalima ras
ti.

Mūsų kuopos narių gausiai 
atsilankė: 15-ka porų ir 3 po
ros svečių, apie 30 pavienių 
narių ir svečių (pavienių) 
apie 10. Tai ir sudarė labai 
gražią šeimą. O tas visų gy
vumas, linksmumas, dainavi
mas sudarė ūpą ir draugišku
mą taip, kad rodės kaip ko-, 
kios bangos banguoja ir miš
kai siūbuoja.

Svečių turėjome’ ir iš Pon
tiac, Mich., mūsų kuopos narį 
J. Sadauską ir jo draugą 
Preigis. Jie visados labai at
jaučia detroitiečiams. Kada 
tik pas mus įvyksta kas svar
besnio, tai jie jau ir pas mus. 
Labai nuoširdžiai ačiū drau
gams už jų tokį ' atjautimą 
mūsų.

Kiti mūsų brangūs svečiai 
buvo draugai Šepučiai, šepu- 
tienė tai mums visiems gerai 
žinoma, buvusi Geraltauskie- 
nė. Kiek ji yra pridainavusi 
gražių dainelių linksmindama 
mases varguolių. Ir šiame pa
rengime visi prašė Mariutės 
padainuoti mums, ir tankiai 
suskambėjo jos nepaprastai 
gražus balselis. J i labai 
džiaugėsi gavus progą su 
hamtramekiečiais dalyvauti ir 
pasilinksminti tokioj gražioj 
nuotaikoj.

Iš westsaidiečių atsilankė 
tik d. Grina, iš eastsaidės—d. 
Milickas, iš North Detroit— 
dd. Stanuliai, Gritėnai ir kiti, 
kurių pavardžių nesužinojau. 
Labai atsiprašau jų. •

Pramogų komisija: Vidrins- 
kienė, Alfons ir Dorelis, labai 
daug pasidarbavo; ir stalų 
sutaisymas ir tvarka buvo 
kuopuikiausia. D-gė Vidrins- 
kienė ir prie žaislų turėjo 
darbuotis, negalint atsilankyti 
d. Varaneckiėnei. Organiza
torius daug pagelbėjo. Jie 
nemažai tikietų pardavė: veik 
tiek, kiek Alfons, 'ir kitokių 
darbų atliko. Taipgi dd. Ste- 
ponkevičius jr Beržinis visą 

išsireiškimu:
“None who Visited her 

palace returned to testify 
against her.” Spartakas.

vakarą darbavosi prie tikietų 
ir gėrimų. D-gė Steponkevi- 
čienė prie žaislų daugiausiai 
darbavosi. D-gės Steponkevi- 
čienė, Vidrinskienė, Deivienė 
ir Masienė tai geriausios mū
sų kuopos dainininkės, tai jos 
linksmino šį parengimą su sa
vo gražiomis dainelėmis. Jos 
ir gaspadinėms padėjo dar
buotis prie stalų (pačios iš sa
vo liuosos valios. Tai buvo 
puikus pavyzdys. O d. A. 
Kvietinskas tai vaišingumu 
nenorėjo apsileisti kitiems 
draugams: jis tikrai parodė 
vaišingumą ir meile.

Turėjome ir vertingų dova
nų, kurias aukavo šie drau
gai : d-gė Žeimienė gražią 
staltiesę ir du abrūsus;. d-gė 
Steponkevičienė didelį gražų 
keksą ir mažesnių kėksukų. 
prie kavos; draugė Gra
bauskienė gražią kamodei 
užtiesalą; d-gė Kalinaus
kienė du gražiausius abrūsus, 
rankomis išsiuvinėtus; organi
zatorius sūrių ir dar ko iš 
gėrimų; d-gė Putriuvienė 1 
bonką stipraus gėrimo; A. 
Skiparis irgi 1 bonką stipraus 
gėrimo.

. šį sykį daugiau pelno pa
darėme negu bent kada.' A- 
čiu širdingiausiai Totoriams, 
pramogų komisijai, gaspadi
nėms, svečiams ir visiems mū
sų nariams aukautojams už 
gausią paramą ir atjautimą!

Narys.

Cleveland, Ohio
A. L. Moterų Kfiubui 
11-ka Metu £

Amerikos Lietuvių Moterų 
Kliubas susiorganizavo kovo 
6, 1938 metais. Tai šiemet 
kovo 6 sukako 11 metų nuo 
jo susiorganizavimo. Todėl 
Kliudo pirmininkė draugė K. 
Salen sakė, kad sekanč. Mo
terų Kliubo susirinkime, ku
ris įvyks balandžio 21, Sach- 
senhem svetainėje, 1400 E. 
55th St., privalo dalyvauti vi
sos Kliubo narės, nes tame su
sirinkime, apart Kliubo < bei 
Choro reikalų ,bus atžymėtas 
Moterų Kliubo 11-kos' metų 
gyvavimas ir jo nuveikti dar
bai. O po susirinkimo bus 
vaišės kliubiečių atneštais 
gardumynais. Todėl, Kliubo 
pirmininkė pageidauja, kad 
visos Kliubo narės ateitų į se
kantį susirinkimą ir atsivestų 
savo drauges, kurios galėtų 
įsirašyti į A.*L. Moterų Kliu- 
bą.

★ 
Draugė Karsokienė 
Gražiai Sveiksta

A. L. Moterų Kliubo raš
tininkė draugė Karsokienė tu
rėjo operaciją, bet jau grįžo iš 
ligoninės į namus, 446 East 
146th St., ir po biskutį vaikš
tinėja. Laimingo ir greito 
pasveikimo linkiu Karsokie- 
nei, kad galėtų dalyvauti li
kos metų jubiliejiniame susi
rinkime. Reporteris.

šaltas prakaitas ištrykšta 
ant kaktos, kuomet supran
ti, kad ji jau ant amžių 
pražuvo.

Juk ir gyvenimas, lygi
nai, kaip toji žvaigžde, su
žiba ir... nukrinta — pra
žūva. Greitai ir atminimų 
juosta užgęsta, ir gyvybe 
nebesugrįš niekados ...

Brangios turi būti valan
dos, naudingai turi būti su
vartotas į amžinastį einan
tis laikas, idant šviesioji 
juosta, nukritus žvaigždei, 
ilgiau šviestų padangėje.”

Tokiam pat elegiškam 
vaizdely “Ramybė” Br. 
Vargšas vaizduoja žmogų, 
kuris visą savo gyvenimą 
tiktai "gėlėmis tesirūpinąs, 
suprantą^ jų kalbą, žinąs 
jų norus, net jų troškimus, 
ir su jomis laimę randąs. 
Autorius, matydamas tą 
žmogų, negali į tą laimę ir 
gėles ramiai žiūrėti.

“Iš baimės užsidega gal
va, šaltis bangomis liejasi 
per kūną ir šaltu prakaitu 
apsipila kakta. Aš turiu 
saugotis, kad nepamatyčiau 
to žmogaus, triūsiančio po 
savo kvietkų daržus... Iš 
tolo sukuosi nuo vietos, kur 
gali būti kvietkos ir tuomi 
tiktai gelbstu savo protą 
nuo svaigulio... Aš... gy
venantis pačiam gyvenimo 
sūkuryje, besiinteresuojan
tis visu kuo, kas judina 
tūkstančių žmonių protus,, 
aš, einantis su visu pasau
liu, aš, įrašytas į pat pa-i 
dugnes politikos purvo,' in
trigomis, apgavystėmis ir 
kerštu darantis sau pragy
venimą, nusileidžiu iki to
kiam menkniekiui: vienas 
kvietkos lapas gali padary
ti mane bepročiu...” '

Ir baigiasi vaizdelis tokiu 
ilgesio šauksmu:

“O kad aš nors kiek stip
resnis būčiau, kad ne taip 
silpnos mano smegenys bū
tų! Kad aš galėčiau nusi
kratyti nuo savęs visą pur
vą, išgydyti savo smegenis 
nuo biaurių ir neteisingų 
minčių, ir kad aš kartu su 
tuo, šventos ramybės žmo
gumi, galėčiau visą pluoš
tą kvietkų prispausti prie 
savo suvargusio kūno, pa
sikalbėti su jomis, išgirsti 
ramybės pasaką ir kartą 
gyvenime drauge su kviet- 
komis, drauge su užbūrusiu 
mano gyvenimą žmogumi 
pažiūrėti tiesiai į saulę.”

Visa B r. Vargšo kūryba 
— tai ir buvo toks verži
masis pro gyvenimo pur
vus, neteisybes ir skriau
das žiūrėti į saulę, į švie
sesnę socialistinę ateitį. Jo 
kūryba buvo toji “šviežioji 
juosta, nukritus žvaigždei,” 
kuri švietė anų metų pa
dangėje.

Pastarieji eilėraščiai pro
zoje rodo mums Br. Varg
šą ir kaip poetą, greta be
letristo ir dramaturgo. Jų 
sklandumas, vaizdingumas 
ir gilus prasmingumas, net 
savotiškas f ilosof iškurnąs 
liudija, kad poezijos žan
ras B r. Vargšui nebuvo 
svetimas, ir ilgainiui šiame 
žanre jis gal būtų ir pla
čiau pasireiškęs.

Kokios bendros išvados 
galima padaryti dėl visos 
B r. Vargšo kūrybos?

Be tų bendrų teiginių, 
kuriuos jau esame minėję, 
galima dar pridėti:

1) Br. Vargšo kūryba 
lietuvių demokratinėj ir re
voliucinėj 1905 — 17 metų 
literatūroj užima vieną žy

Apie Amerikietį Bronių 
Vargšą - Laucevičių

Rašo B. PRANSKUS
(Pabaiga)

Šalta darosi, kuomet ma
tai krintančią žvaigždę, —

miausių vietų, stovėdama 
pačiam kairiajam, revoliu
ciniam jos sparne ir geriau
siai savo kūriniais priartė
dama betarpiškai prie pro
letarinės to meto literatū
ros, šiuo žvilgsniu, lygiai 
kaip kiekybės ir žanrų įvai
rumo atžvilgiu pralenkda
ma net J. Biliūno, K. Jasiu- 
kaičio ir kitų kūrybą. Jis 
praturtino lietuvių litera
tūrą visa eile' vaizdų, kurių 
kiti rašytojai nėra palietę.

2) Kaip ir visa toji demo
kratinė revoliucinė litera
tūra, Br. Vargšo kūryba 
aukščiausią revoliucinį idė
jinį pakilimą turėjo revo
liuciniais 1905 — 1907 me
tais, reakcijos metais neiš
vengusi tam tikro atoslū
gio, pakrypimo į nusivyli
mą ir pesimizmą, psicholo- 
gizmą ir siaurą buitiškumą. 
Emigracinės' B r. Vargšo 
kūrybos sąlygos, iš vienos 
pusės, negalėjo nepagilinti 
šio atitrūkimo nuo tiesio- 
gių revoliucijos uždavinių, 
nuo Lietuvos gyvenimo rea
lybės, neįnešti specifiškų 
emigracinių atitrūkimo ir 
liūdesio nuotaikų. Tačiau, 
iš kitos pusės, turėjimas 
progos laisvai spausdintis 
socialistinėj skaudoj, arti
mi ryšiai su amerikiečių 
lietuvių socialistiniu judėji
mu ir 1.1, išlaikė revoliuci
nius ir socialistinius elemen
tus visos B r. Vargšo kūry
bos ruože, neatvedė jos į 
visiško' atitrūkimo nuo re
voliucijos, sumiesčionėjimo, 
užsiskleidimo, pakrypimo į. 
gryną estetizmą, ar tuo la- 
biau perėjimą į renegatų, 
buržuazines literatūros ei
les. Pesimistines liūdesio 
nuotaikas Br. Vargšo kū
rybos paskutiniais .metais 
gilino dar jo vargingas gy
venimas ir sunki nepagydo
ma liga.

3) B r. Vargšas savo kū
rybos esmėje ėjo kritinio 
realizmo vaga.Stiprios idea
listinės ir romantinės jo 
kūrybos tendencijos plau
kė iš to, kad, pirma, jis 
neturėjo nuosaikios mark
sistinės socialistinės, ideolo
gijos, buvo daugiau, Leni
no žodžiais tariant, jaus
mo, negu proto socialistas. 
Iš čia plaukė ir moralinių 
kategorijų vyravimas ant 
klasiniai socialinių dauge
lyje B r. Vargšo kūrinių. Tą 
idealizaciją gilino literatū
ros, kaip gyvenimo atspin- 
dėtojos, siauras suprati
mas, jai primetamas , ten
dencingumas, kuris, anot 
Engelso, neišteka savaime 
iš stovio ir veiksmo ir kurį 
rašytojas piršte perša, pa
darydamas savo persona
žus ne gyvenimiškais ti
pais, o idėjų garsintuvais. 
Br. Vargšo realizmą silpni
no ir nepakankamas vaiz
duojamosios Lietuvos tik
rovės pažinimas, ypač re
akcijos metais, B r. Varg
šui gyvenant emigracijoj.

4) Br. Vargšas buvo ga
na talentingas, kūrybingas 
ur darbštus rašytojas. Ta
čiau tas talentas paliko ne
pakankamai išsivystęs, ne
apvaisintas reikalingomis 
literatūrinėmis žiniomis 
ir mokslu. Br. Vargšas 
per visą savo kūry
bos laikotarpį nesusilau
kė kritikos ir įvertinimo. 
Literatūrinė aplinka, ku
rioje jis dirbo ir rašė, ano 
meto amerikiečių lietuvių 
spauda ir jos darbuotojais 
tiek bendru politiniu, tiek 

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Ketvirt., Bal.

ypač literatūriniu lygiu 
stovėjo ne aukščiau už Br. 
Vargšą, o net žemiau ir be
maž nieko jam padėti lite
ratūriškai augti negalėjo ir 
tuo nesirūpino (V. Kapsu
kas atvyko į Ameriką jau 
Br. Vargšo mirties išvaka
rėse).

Vis dėlto B r. Vargšo kū
riniai literatūrinio meniš
kumo požiūriu ne taip jau 
silpni ir primityviški. Kaip 
dramose, taip ir apysakose 
galima rasti visa eile gana 
stiprių, nuosakių, ryškiai % 
nupieštų vaizdų, būdingų 
personažų ir scenų. Savo 
stilium ir kalba B r. Varg
šas nepasižymi originalumu, 
naujumu ar kitais kokiais 
privalumais. Visumoje ji —' 
neaukšto lygio. Tačiau jo 
kalba kad ir neperžodinga, 
bet ir svetima nuo kalbinio 
nevalyvuifio, barbarizmų ir 
kitų užtaršų, ko galima bū
tų laukti iš rašytojo, rašiu
sio emigracijoje. Monologi- 
nė ir dialoginė Br. Vargšo 
kalba ir stilius dažnai net 
gana būdinga, dera perso
nažų charakteriui,' sklandi, 
intonacinga.

5) Nemaža Br. Vargšo 
kūrybos reikšmė ir bendro
je lietuvių literatūros rai
doje. Jis pilniau ir idėjiš
kai tikriau, negu kuris ki
tas rašytojas, atvaizdavo 
tokį reikšmingą lietuvių 
tautos gyvenimo momentą, 
kaip 1905 m. revoliuciją. Jo 
drama “Paskutinė banga” 
ir kitos ilgą laiką buvo 
kuone' vienintelės origina
lios dramos lietuvių darbi
ninkiško teatro repertuare, 
ne tik Amerikoje, bet ir ki- z 
tur (pav., tarp Rygos dar
bininkų). Kad Br. Vargšo 
paliktas pėdsakas lietuvių 
literatūroj lig šiol nebuvo 
žymimas — priklauso ne 
nuo jo kūrybos bevertišku- 
mo, o nuo to, kad ji visiš
kai nebuvo populiarinama ir 
net paskelbta Lietuvoj.

(Iš “Pergalės”)

Worcester, Mass.
AIDO CHORO ŽINIOS

Balandžio 3 turėjom vaka
rienę su programa. Noriu 
pasakyti didelį ačiū gaspadi
nėms už jų gerą darbą — 
Mrs. Wassel, Mrs. šupėnas, 
Mrs. Novikienė, Mrs. Janulis, 
Mrs. Serbentą, Mrs. Gurskie- 
nė ir Mrs. Kižienė. Visos 
dirbo nuo pat rytų, vyrai tik 
pagelbėjo vakare, visos cho
ristės - merginos dirbo, nešė 
maistą į stalus. Visiems cho
ro komisija sako “ačiū!”

Choro yyrų grupė rengiasi 
dėl Laisvės parengimo balan
džio 24 d., kuris bus ant 29 
Endicott St. • Mokytoja mo
kina daug naujų dainų/ dar 
kitos tik pirmą kartą bus 
dainuojamos.

Gegužės (May) 15 d. cho
ras rengia savo metinį kon
certą. Bus solo, duetų, vyrų 
ir merginų grupės ir visas 
choras. Dar bus ir daugiau.. 
Komisija dirba ir praneš vė
liau. Tad visi tėmykite pra
nešimus per Laisvę ir radiją.

Aido Choro Korespondentas.

ATMESTAS GELEŽIN
KELIEČIŲ REIKALA
VIMAS

CHICAGO. — Preziden
to Trumano paskirta komi
sija “faktam tyrinėti” at
metė Geležinkeliečių Loko- 
matyvų Brolijos Mašinistų 
reikalavimą — paskirti po 
antrą mašinistą prie Diese- 
lio motorų traukiniuose.

Brolijos (unijos) vadai 
nesako, ar dėl to skelbs 
streiką ar ne.

14, 1949
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(Tąsa)
Gatvėse buvo didelis sąjūdis: mušant 

monotoniškai būgnus, ėjo bonzų procesi
jos, lakstė su smailiomis kepurėmis po
licijos ir muitinės aficieriai, prisikabi
nę po du kalavijus, vaikščiojo taikumo 
kareiviai apsivilkę medvilniniais mar
gais drabužiais ir apsiginklavę pistoni- 
niais šautuvais, mikado sargyba, išpuošta 
šilkinėmis striukėmis, ir daug dar kitos 
rūšies kareivių. Reikia pastebėti, kad 
Japonijoj kareiviai yra labai gerbiami,

Kinuose tiek pat niekinami. Toliau, 
matyti buvo nemaža elgetų ir maldinin
kų su ilgais drabužiais, visokių valdinin
kų su gražiai sušukuotais, žvilgančiais 
juodais plaukais, didelėmis galvomis ir 
laibomis kojomis, kartais vario spalvos, 
kartais baltais veidais. Paskui, tarp ve
žimų maišėsi palankių, raitųjų, nešikų 
su gražiais bambuko neštuvais. Moterys, 
apsiavusios drobinėmis arba šiaudinė
mis šlepetėmis, ėjo mažais žingsneliais. 
Jos buvo negražios, įdubusiomis krūtinė
mis, juodai dažytais dantimis, dailiai ap- 
sivilkusios savo tautiniais drabužiais, 
vadinamais ’ “kirimon” ir panašiais į 
rytšvarkį, sujuostą šilkine juosta, su
megzta užpakaly į didžiausią mazgą, 
kuriuo dabar puošiasi ir paryžietės, tur
būt, pasisavinusios tą madą iš japonių.

Paspartutas vaikščiojo kelias valandas 
tarp tos įvairios minios žvalgydamasis 
į dideles, prikrautas visokių brangių 
daiktų, krautuves, į restoranus, papuoš
tus gairėmis, į arbatines, kur žmonės gė
rė ne tik skanią arbatą, bet ir “šakį” — 
gėralą, padarytą iš ryžių, ir į smukles, 
kur rūkė kvepiančią taboką, o ne opijų, 
kurio Japonijoj beveik dar nevartoja.
- Paskui Paspartutas atsidūrė už mies
to, kur buvo platūs ryžių laukai. Čia jau 
baigė žydėti gražios, didelės kamelijos, 
žaliavo vyšnių, slyvų ir obelų medžiai, 
kuriuos japonai augina daugiau dėl žie
dų, negu dėl vaisių. Soduose stovėjo bai
dyklės nuo žvirblių, balandžių, varnų ir 
kitų paukščių. Nebuvo kedro, kad jo ša
kose negyventų galingas erelis; nebuvo 
gluosnio, kur nebūtų prisiglaudęs garnys 
ir melancholiškai stovėjęs ant šakos; vi
sur skraidė ir plavinėjo varnos, antys, 
vanagai, laukinės žąsys ir daugybė ger
vių, kurias japonai labai gerbia .ir laiko 
laimės ir ilgo gyvenimo ženklu.

Taip beklaidžiodamas, Paspartutas 
pastebėjo žolėse kelias žibutes.

— Gerai! — ta?ė jis: — turėsiu vaka
rienę !

Bet žibutės buvo be jokio kvapo.
— Niekur neturiu laimės! — atsiduso 

berniokas.
Nors prancūzas buvo stipriai papusry

čiavęs prieš išlipant iš Karnatiko, bet 
bevaikščiodamas labai išalko. Pilvas bu
vo tuščias ir kiurkė. Jis pastebėjo, kad 
vietinių mėsininkų krautuvėse visai ne
buvo nei avienos, nei ožkienos, nei kiau
lienos, ir žinodamas, kad atimti gyvybę 
jaučiui, teauginamam žemei dirbti, ja
ponų laikoma didžiausia nuodėme, nu
sprendė, kad jautienos čia labai sunku 
gauti. Bet, nesant jautienos, jo pilvas 
būtų galėjęs pasitenkinti šernienos arba 
briedienos kąsneliu, paukštiena arba žu- 
viena, kuria, kaip ir ryžiais, daugiausia 
japonai minta. Bet nebuvo nei šio, nei 
to, ir pietus reikėjo atidėti kitai dienai.

Atėjo naktis. Paspartutas sugrįžo į 
japonų gyvenamąjį miestą ir ėmė vėl 
klaidžioti po gatves, nušviestas spalvo
tais žiburiais. Kur-ne-kur stovėjo burti
ninkai ir astrologai su teleskopais, ap
link kuriuos rinkosi būriai žmonių, no
rinčių sužinoti savo ateitį. Paskui jis nu
klydo į uostą, mirgantį nuo laivių ugne
lių/ ir ten gavo pamatyti, kaip gaudo 
žuvį su degančiais šipuliais.

Pagaliau gatvės pasidarė tuščios. Be
liko viena sargyba. Išsipuošę sargybos, 
oficieriai tarp savo palydovų buvo pana
šūs į pasiuntinius, ir Paspartutas, juos 
patikdamas, kiekvieną kartą sau kalbė
jo:

— Štai dar viena japonų ambasada 
keliauja į Europą!

XXIII
PASPARTUTUI IŠAUGA BAISIAI 

ILGA 'NOSIS
Kitą rytą Paspartutas, išvargęs \ ir iš

alkęs, nusprendė žūtbūt gauti valgyti— 
ir kuo. greičiau, tuo geriau. Nors jis tu

rėjo laikrodį, kurį galėjo parduoti ir 
prasimaitinti kelias dienas, bet tas lai
krodis buvo senelių palikimas, ir jis būtų 
greičiau sutikęs mirti badu, negu jį par
duoti. Jis sugalvojo kitą šaltinį. Turėjo 
berniokas gana gražų ir stiprų balsą, ku
riuo dabar, šią sunkią valandą, galėjo 
pasinaudoti.

Jis mokėjo kelias prancūziškas ir an
gliškas daineles, kuriomis nutarė palink
sminti japonus. Jo nuomone, tos daine
lės turėjo patikti japonams.

— Jeigu jie, — galvojo vienas, — ne
gali jokio reikalo atlikti be būgnų ir 
tam-tamų, tai jie tūri mėgti muziką ir 
įvertinti mano talentą.

Jis jau buvo beeinąs prie geresnių na
mų pradėti, bet susiprato kad dar per- 
anksti, kad, be laiko iškėlus iš miegų 
dainų mėgėjus, galima gauti užmokėti 
ne tais pinigais, kurių nori.

Todėl Paspartutas nutarė dar kelias 
valandas palaukti. Tada jam atėjo min
tis, kad jis, kaip gatvės dainininkas, per
daug puikiai apsitaisęs, ir tuojau nu
sprendė tuos drabužius išmainyti su 
prastesniais, labiau tinkamais jo padėji
mui. .Tas mainas turėjo jam duot prie
do, kuriuo galėjo numalšinti savo alkį.

Beliko tik įvykdyti tą savo sumany
mą. Bet. Paspartutui daug teko prisiieš- { 
koti, kol surado palaikių drabužių pirklį. 
Pirklys buvo japonas, kuriam europiečio 
užvalkalas labai patiko. Todėl mainais 
buvo patenkintas vienas ir antras. Pa
spartutas vietoj savo naujų gavo nune
šiotus japoniškus drabužius ir nusišėru
sią kepurę. Bet jo kišenėje barškėjo keli 
sidabriniai pinigėliai priedo.

— Gerai, — galvojo jis: — dabar bus 
mąn Velykos!

Pirmutinis taip “sujaponėjusio” pran
cūzo 'rūpestis buvo rasti kur menkesnį 
restoraną ir ten papusryčiauti. Suradęs 
tokią vietą, gavo likučių paukštienos ir 
kelias rieškučias lyžių, bet suvalgė vis
ką ir labai gardžiai, nes su pietumis vi
saip galėjo būti.

— Dabar, — tarė jis sau papusryčia
vęs, — žiopsoti nėra kada. Japoniškes- 
nių drabužių niekur daugiau nebegalėsi 
išmainyti. Reikia rasti kelią ko greičiau
siai išsikraustyti iš tos “saulės šalies,” 
kuri paliks man, tiesą pasakius, nelabai 
malonų atminimą.

Paspartutas nusprendė apeiti visus 
garlaivius, tuojau plaukiančius į Ameri
ką, ir paprašyti virėjo arba šiaip kokio 
tarno vietos tenorėdamas, kad už jo dar
bą dykai*vežtų ir duotų valgyti. Nuvy
kęs į San-Franciską, jis manė šiaip taip 
manytis. Svarbiausia buvo perplaukti 
tuo$ Didžiojo vandenyno keturis tūks
tančius septynis šimtus mylių tarp Japo
nijos ir Amerikos.

Paspartutas nemėgdavo ką nors ilgai 
svarstyti ir tuojau pasuko į Jokohamos 
uostą. Einant / keliu, jo sumanymas, 
kuris iš pradžių jam pasirodė toks pui
kus, ėmė nebetikti.

—Kam jiems dabar bus reikalingas tas 
virėjas arba kitas koks tarnas? — pra
dėjo jis abejoti. — Juk jie turi,,kiek rei
kia, virėjų ir tarnų! Ir kaip jie pažiūrės 
į mane, apsivilkusį tokiais drabužiais? 
Kokį raštą galėčiau jiems parodyti, jei 
pareikalautų? Kažkuo dar gali jie mane 
palaikyti!

Taip galvodamas, jis netikėtai paste
bėjo didžiausią skelbimą, nešiojamą ant 
sąvo nugaros po Jokohamos miestą kaž
kokio klouno. Skelbimas buvo spausdin
tas anglų kalba. Ten buvo pasakyta:

Viljamo Batulkaro 
garsioji japonų akrobatų trupė. 

Paskutinį kartą!
Pries išvažiuojant i Amerikos 

Jungtines Valstybes bus rodomi 
ILGANOSIAI!! j

— Jie važiuoja į Jungtines Valstybes!
— sušuko Paspartutas. — Dėlko gi man 
nepasinaudoti!...'

Jis ėmė sekti paskui žmogų, nešantį 
skelbimą, ir nusekė į japoniškąją miesto 
dalį. Dar penkiolika minučių, ir skelbi
mas sustojo prie didelės palapinės,' ant 
kurios stogo buvo prikaišiota daugybė 
gairikių. Ant sienų iš oro buvo nupieš
ti, be jokios perspektyvos, bet labai 
skaisčiomis spalvomis, patys akrobatai.

(Daugiau bus)

COLUMBUS, Ohio.—Balan
džio pradžioj čia įvyko vi
sos Ohio vąlstijos Liaudies 
Legislatyvė Konferencija po 
vadovybe Ohio Progresyvių 
Partijos ir nekuriu unijų, 
daugiausiai International Uni
on of Mine, Mill and Smelt
ers, CIO. Konferencija pra
sidėjo vėlokai, net po 12-tai 
valandai, nes nekuriems iš 
delegatų reikėjo padaryti 
apie porą šimtų mylių kelio
nės iki konferencijos. Bet 
konferencijos dienotvarkio ei
ga buvo taip puikiai prireng
ta, kad per 5 valandas laiko 
tapo nuveikta labai daug.

Tuojau po atidarymo kon
ferencijos buvo šaukiami po 
vieną delegatai iš kiekvienos 
kolonijos, kad praneštų apie 
savo miesto ar apylinkės žmo
nių opiausius reikalus.

Pirmutinis išstojo su pra
kalba IUMMS Clevelando lo
kalu pirmininkas, nušviesda
mas, kokioje pavojingoje pa
dėtyje yra darbininkai. Jis 
nurodinėjo, kaip Kongresas 
rengiasi prie palikimo Taft- 
Hartley įstatymo, prie patai
symo Wagner Akto. Jis taip
gi pranešė, kad sen. Taftas 
konferavo su stambiųjų unijų 
prezidentais — Green ir Mur
ray, o tas nieko daugiau ne
reiškia, sako kalbėtojas, kaip 
tik unijų išdavystę.

Youngstowno delegatas pra
nešė sekamą šiurpų nuotikį iš 
Republic Steel Corp, dirbtu
vės. Tūlas Jurgis Washingto
nas, su keliais kitais darbinin
kais dirbo prie blast furnaso 
stock house, kuriame kartais 
įsisukdavo gazų ir net kartą 
įvyko ekspliozija. Vieną po
pietį į tą stockhouse prisirinko 
tiek gazų, kad 3 darbininkai,' 
tarpe kurių buvo ir Washing
tonas, tapo apsvaiginti. Pa
šauktas foremanas nugabeno 
2 apsvaigusius darbininkus į 
dirbtuvės ligoninę ir sugrįžęs 
paimti Washington© jo nebe
rado, tik rado jo darbinę ke
purę. Iš to buvo visiems aiš
ku, kad Washingtonas, būda
mas apsvaigęs nuo gazų, įvir
to į veikiantį konvejerį, kuris 
jį įvertė į degantį furnasą ir 
Washingtonas sudegė. Bet 
kada to įvykio niekas nema
tė, kuris galėtų tą paliudyti, 
tai kompanija, kad nusikra
tyti bėdą, pasiskubino pa
skelbti komercinėje spaudoje, 
kad Jurgis Washingtonas “ap
leido dirbtuvę.” Nofs davi
niai aiškiai rodo, kad jis ne
galėjo apleisiUjlkbtuvės, nes 
jo lockeryje atrasti visi dra
bužiai ir pinigai, kuriuos kom
panija perdavė jo žmonai. Bet 
Youngstowno miesto adminis
tracija visai nesiima to įvy
kio tyrinėjimui ir dėl to Wa
sh ingtonienė neturi progos 
gauti iš Republic Steel Corp, 
jokio atlyginimo nei pašalpos.

Iš kito miesto delegatas pra
nešė, kad vienoje dirbtuvėje 
bosai uždėjo . darbininkams 
sunkias sąlygas, kad vieno de
partment© darbininkai, nebe
galėdami pakęsti tų. sąlygų, 
sustreikavo ir apleido dirbtu
vę. Tuomet kompanija atlei
do ir kitus darbininkus, pri
mesdama kaltę sustreikavu
siems darbininkams. Dabar, 
kaip sustreikavusiems, taip ir 
kompanijos atleistiems iš dar
bo bedarbiams valdžia nemo
ka iš socialės apdraudos pa
šalpos. Delegatas iš Athens 
pranešė, kad kukluksai sude
gino kryžių prie negrės name
lio ir tuomi išvijo ją iš jos 
nuosavo' namelio. Kitų miestų: 
delegatai darė pranešimus 
apie diskriminaciją tautų ma
žumų samdyme, apie nemokė- 
jimą teisingai socialės ap- 
draūdos pašalpos ir apie ki
tas žmonių skriaudas.

Po visų pranešimų konferen
cija tapo padalinta į 3 sky
rius: darbo, civilių teisių ir 
užsieninės politikos.

Darbo skyriuje buvo disku- 
suojama: bedarbė, vieši dar
bai bedarbiams, panai kibimas 
Taft-Hartley įstatymo, pra
tęsimas ir pakėlimas socialūs 

i- » 

apdraudos pašalpos, išlaiky
mas rendų kontrolės, darbi
ninkams prieinamų namų sta
tyba ir pakėlimas senatvės 
pensijų. Diskusijoms einant 
pora jaunuolių užrašinėjo 
svarbesnes diskusijų ištrau
kas, sulyg kurioms vėliau bu
vo sudarytos rezoliucijos. Ki
tuose dviejuose skyriuose bu
vo veikiama panašiai.

Po skyrių diskusijų buvo 
padaryta pertrauka ir toje 
pertraukoje jaunuoliai su ke
lių advokatų, kurie dalyvavo 
konferencijoje, pagalba, sulyg 
diskusijų ištraukoms, parašė 
daug rezoliucijų dėl pasiunti
mo į įvairias valdiškas įstai
gas : prez. Trumanui, senato
riams, kongresmanams, teisių 
departments, administracijai, 
gubernatoriui Frank Lausche, 
valstijos seimelio atstovams ir 
senatoriams. «

Antroje sesijoje tapo per
skaityta ir priimta daugybė 
įvairių rezoliucijų. Atlikti ne
baigti reikalai,, padalinti liku
sieji nuo konferencijos $50 pi
nigai : $25 paaukauta Colum
bus streikieriams ir $25 ku
ki uksų nuskriaustai moteriai. 
Konferencija baigėsi su pra- 
kalbėlėmis.

Konferencijoje dalyvavo 
238 delegatai, iš Clevelando 
buvo 91. Dauguma delegatų, 
kurie galėjo pasiliuosuoti nuo 
darbo, pasiliko nakvoti, kad 
ant rytojaus, balandžio 4, 
eiti su konferencijos priimto
mis rezoliucijomis pas gub. 
Lausche, valstijos seimelio at
stovus ir senatorius.

12-ka Delegatų Suareštuoti
Balandžio 4, ryte, pirma ėji

mo pas gubernatorių bei vals
tijos seimelį, 12 vadovaujan
čių delegatų, su Progresyvių 
Partijos valstijos direktorium 
Hugh De Lacy ir Cuyahoga 
apskrities direktorium Louis 
Hahn priešakyje, nuėjo pi
lt ietuoti American Zinc Oxide 
dirbtuvę. Jiems besisukinė
jant ant pikieto linijos tapo 
suareštuoti ir padėti po $50,- 
000 kaucijos kiekvienas, grei
čiau su tikslu, kad sulaikyti 
kalėjime vadovaujančius dele
gatus nuo vadovavimo dele
gatų su įvairiais reikalavimais 
pas gubernatorių ir valstijos 
seimelį. Bet Columbus miesto 
administracija su savo negai? 
bingu elgesiu nieko neatsiekė, 
nes likę delegatai dar turėjo 
sumanių vadų su adv. Wind- 
fred Martindale priešakyje, 
kurie atsilankydami pas gub. 
Lausche jr valstijos seimelio 
atstovus bei senatorius atliko 
gerą darbą.

Antradienio ryte, balandžio 
5, 12 areštuotųjų tapo pa
leisti be kaucijos, tik ant pa
sižadėjimo, kad jie ant ryto
jaus ateis į teismą. Teisme, 
visiems tapo priteista po $50 
bausmės, x bet vėliau ta baus
mė tapo suspenduota.

J. NTS.

Lewiston-Auburn, Me.,
Staigiai mirė Veronika Kau- 

lakis, 63 metų. Ji nesijautė 
kokį laiką, tai buvo gydytojo 
priežiūroj ir jautėsi geriau. 
Bet 4 d. balandžio staigiai mi
rė nuo širdies sustojimo.

Paliko nuliūdime savo vy
rą — Al ižą Kaulakį, dvi du
kras ir du sūnus. Visi jau 
suaugę ir vedę. Palaidota 
laisvai. Lai jai būna šios ša
lies žemelė lengva, o šeimai 
užuojauta!

x Ant kapo pasakė atsisvei
kinimo kalbą: Byronas. Ve
lionė iš» Lietuvos paėjo iš 
Raudėnų miestelio, Šiaulių 
apskrities, po tėvais buvo Ste- 
sulaitė. ‘Į kapus lydėjo- di
delis būrys draugi] ir draugių. 
Daug buvo gėlių vainikų.

P. V.

NE1V YORK. — 70 poli- 
cininkų sustatyta prieš; 
Miesto Kolegijos studentui 
streiko pikietus.

So. Boston, Mass.
%

Kalba, Pasakyta J. Grybo iš 
WKOX Radijo Stoties', 1190

Kilocycles, Balandžio 3 d.
Gerbiami ir gerbiamos, 

šios programos klausytojai!
Aš noriu į tamstas pakalbė

ti apie lietuvių liaudies 
dienraštį Laisvę, kurį leidžia 
Lietuvių Spaudos Kooperaty
ve Bendrovė. Kooperatyvą 
sudaro virš 2,000 šėrininkų 
moterų ir vyrų. Dienraščio 
Laisvės tikslas: teikti teisin
gas žinias apie viską, organi
zuoti ir kvest lietuvius ge
resniam, gražesniam kasdien 
niniam gyvenimui. Dienraš
tis Laisvė turi šiuos skyrius: 
(1) Iš viso pasaulio žinių 
skyrius. (2) Redakciniai ir 
apžvalgos. (3) Mokslinių 
Įvairumų Skyrius.* (4) Mote
rų Veiklos Skyrius^ (5) Me- 
no-Kultūros Skyrius. ( 6 ) 
Sveikatos Skyrius. (7) Iš 
Visos Amerikos Lietuvių Vei
kimo pranešimai - korespon
dencijos. (8) Vietinių žinių 
Skyrius. Taipgi, iš mūsų gim
tinio krašto Lietuvos rašyto
jai teikia daug raštų - žinių 
apie Lietuvos atbudavojimą ir 
abelnai. ' »

Tamstos ir aš, skaitydami 
dienraštį Laisvę, gaunam kas
dien pilnai teisingas žinias, 
kas dedasi visame pasaulyje. 
Todėl, visų geros valįos lie
tuvių privalumas skaityti 
dienraštį Laisvę. O pradėjęs 
skaityti Laisvę, tai jūs jausitės 
turįs savo namuose tikrą gy
venimo kelrodį. Dienraštis 
Laisvė kainuoja metams tik 
$7. Laisvės antrašas yra: 
427 Lorimer St., Brooklyn 6, 
N. Y.

Massachusetts lietuviai ir jų 
organizacijos šiemet rengia 
dienraščio Laisvės atžymėji- 
mui 30 metų gyvavimo milži
nišką pikniką, kuris atsibus 
liepos (July) 3 d., Voses Pa
vilion Parke, Maynard, Mass.

Rengėjai tam piknikui ski
ria net $300 piniginių dovą- 
nų prie įžangos tikieto. Do
vanos bus tokios: $50, 4-rios 
dovanos po $25, 10 dovanų po 
$10 ir 10 po $5.

Bus didelė dainų programa, 

Worcester, Mass.

Literatūros Draugijos 11 ir 155 kuopos rengia

BANKIETĄ
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 Niaura
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 šių istorinę sukaktį.

29 Endicott Street, Worcester, Mas&
Pradžia 5 valandą vakaro

Lietuvių Salėje

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Kctvirt., Bal. 14, 1949 .

dainuos net kelių valstijų cho* 
rai, gros 7-nių muzikantų or
kestras, kalbės dienraščicLj" 
Laisvės redaktorius. Jau da
bar po visas Naujosios Angli
jos kolonijas prasidėjo smar
kus veikimas dėl to milžiniš
ko pikniko. Aišku, kad visi 
lietuviai liepos (July) 3 d. su
važiuos į Maynard, Mass., A- 
čiu!

Newark, N. J.
PALAIDOJUS A. ŠVILPĄ 
šeštadienį, balandžio 9 d., 

Evergreen kapinėse tapo pa
laidotas Aleksandra Švilpa. 
Tūli newark*iečiai seniau jį ži
nojo, kaipo Benderį. Velionis 
priklausė prie LLD 136 kuo
pos ir kol sveikata leido, tai 
veikė. Jis mirė nuo širdies 
atakos. Per daugelį metų^ 
skundėsi širdies nesveikavi-i 
mais.

Prie kapo kalbėjo D.'M. 
šolomskas, LLD Centro Komi
teto sekretorius. Jis pažymė
jo, kad velionį pažino virš 36 
metų, dar iš veikimo Philadel- 
phijoj, kur seniau jie abu gy
veno. Velionis Philadelphijoj 
gyveno rytinėje dalyje ir 
energingai veikė. Jis daugiau
siai veikė teatrų vaidini
me, ne vien patsai vaidino, 
bet pamokydavo ir kitus. Pa
žymėjo ir tą, kad Aleksandra 
jaunas būdamas veikė Rygo
je, ypatingai dalyvavo 190J 
metų revoliuciniame judėjime 
prieš carizmą.
z Laidotuvėse dalyvavo ir ve-^ 
lionio sūnus Antanas švilpa, 
sūnus nuo pirmosios žmonos, 
kuri taip pat yra mirusi. Jau
nasis švilpa gyvena Philadel
phijoj, į šermenis atvyko iš 
dienraščio Laisvės sužinojęs. 
Atvyko su žmona ir dukrėle.

Velionis švilpa dideliame 
nuliūdime paliko savo antrą 
žmoną — Marijoną, taipgi 
sūnų nuo pirmos žmonos ir 
draugus. Laidotuvėmis rūpi
nosi graborius A. Bujauskas 
(Bayus), kuris gražią šerme
ninę užlaiko, 426 Lafayette 
St., Newarke.. Lai būna A- 
leksandrai švilpai lengva že- * 
mele, o jo žmonai, sūnui ir 
draugams užuojauta.

Velionio Draugas.

i
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DETROIT, MICH.
LLD 52 Kuopa

Kovo mėnesio susirinkime 
buvo padaryta pastaba, kad 
permažai spaudoj matosi iš 
mūsų kuopos veikimo. Tiesa, 
kad mažai rašoma, i>ct kuo
pa negana pasirodo su tokiu 
veikimu, apie kurį būtų gali
ma rašyti. #

Vien rašyti tik tam, kad 
apie kuopą rašyti, tai nėra 
sense. Korespondentai gali 
rašyti tik apie naudingą vei
kimą, Įdominanti visuomenę. 
Kuomi galime pasigirti? čia 
Įvyko Civilinių Teisių Kon
greso Suvažiavimas ir mūsų 
kuopa išrinko tik du delega
tus, o galėjo daug daugiau jų 
išrinkti. Aukų sukėlėme tik 
$12.75. Ar tai gana? Ir kas 
blogiau, kad suvažiavime il
tie du delegatai nedalyvavo!

Taip, tai 52 kuopa didelė, 
skaitlinga nariais, jau keturi 
penktadaliai sumokėjo duok
les už 1919 metus, gauta še
ši nauji nariai, ačiū veiklai 
J. Gugo, bet tai negana .

Kur kitų nauji nariai? 
Kiekvienas turime pažįstamų, 
kaip ir J. Gugas, tai kodėl 
nepasirūpiname juos Įrašyti i 
Draugiją ?

Artinasi festivalis. taipgi 
spaudos piknikas. Vis tai di
deli darbai ir reikia veikt, 
reikia apie tai rašyti. Nepy
kite, draugai, kad darau kietų 
pastabų, bet žinokite, kad 
korespondentas turi rašyti tik 
apie svarbius dalykus.

Taigi visi ir visos būkite 
kuopos susirinkime, kurs Įvyks 
sekmadenĮ, balandžio 17 d.. 
2 vai. po pietų, Draugijų Sve
tainėje, padarykime gerų ta

CHARLES J. ROMAN

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.,

telefonuokite:
Slloreioad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite. .

Ar

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
*FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. .

I ,__

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

rimų, tai ir bus apie ką ra
šyti.

LLD 52 Kp. Koiresp. .

Velykų dienoj, sekmadienį, 
17 d. balandžio, Draugijų 
Svetainėje, ant Porter St., at
sibus LDS 208 kuopos, jau
nuolių parengimas, Manau, 
kad visi ir visos atsilankysime 
pas juos, kad smagiai laiką 
praleidus. Bus ir programa.

Pulkininkas J. C. Crockett, 
kuris, kaipo karo atašė, buvo 
Berlyne nuo 1933 iki 1937 
metų, o vėliau USA karinėje 
informacijų komisijoje Mask
voje, čia sakė kalbą.

•Jis tvirtino, kad Sovietų Prū
sija yra turtingiausia šalis 
pasaulyje Įvairiais žaliadaik- 
čiais. Jis sajyė, kad ji ir in
dustriniai nėra taip toli nuo 
Jungtinių Valstijų pasilikus, 
kaip mūsų piliečiai Įsivaizdi
na. Jis sakė, kad nėra vilties, 
kad tarybinė tvarka pati su
griūtų, tai yra, kad .hpĄpkia 
vidujinė jėga nuverstų. To
liau jis sakė, kad toji pagal
ba. kurią Sovietai gavo iš A- 
merikos laike karo, nebuvo 
sprendžiamoji jėga nugalėti 
Vokietiją. Jis sakė, kad so
vietiniai išradėjai yra pasiekę 
aukšto lapsnio.

'Miesto tarybos prezidentas 
George Edwards yra gerai pa
žįstamas darbįninkams. ypa
tingai Fordo, su kuriais jis sy
kiu prakalbas sakė, kada kan
didatavo i miesto majorą.

Jis jau 8 metai, kaip yra 
miesto taryboj. Tai pažangus 
žmogus. JĮ remia unijos. Rems 
ir progresyviai piliečiai.

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

! Na, ateina šiltos dienos, tai 
būkite atsargūs" nuo “nuogu
mo.!’ Mat, pereitais metais 
nudistai kaitinosi prieš saulę 
imdami vitaminų iš spindulių. 
Tūlas šerifas Ray Gensler 
niekaip negalėjo pro medžius 
Įžiūrėti .jų “prasikaltimo,“ tai 
tą padarė iš lėktuvo. Rug
pjūčio 29 dieną areštavo apie 
du tuzinus. Dabar teismas 
kiekvieną iš nudistų nubaudė 
po $75 bausmės ir po tiek 

Teismo kaštų. Spartakas.

San Francisco, Cal.
ABELNI DALYKĖLIAI 
Nuvykus Į Kaliforniją, ne 

po ilgo prisiėjo dalyvauti 
Oaklande ir priemiestyj San 
Leandro, vėliaus senajam 
Kalifornijos mieste San Fran
cisco. Jau daugelis ‘ lietuvių, 
kurie čia kada nors atsilanko, 
žino, kad visados esti su drau
giškumu priimti. Taip ir aš 
sutikau keletą lietuvių, kurie 
labai malonūs ir draugiški.

Pirmas apsistojimas buvo 
•pas Karosus San Leandro, o 
San Francisco mieste pas 
Sutkus. Nors aš čia išbuvau 
keletą dienų, bet visą laiką 
buvau paguodotas kaipo gar
bingas svečias ir dalyvavau jų 
organizacijų susirinkimuose ir 
kitose sueigose.
Pavyzdingas LLD 
Susirinkimas

Svečiuojantis pas San Fran
cisco lietuvius buvau pakvies
tas dalyvauti LLD 153 kuo
pos susirinkime. ' Nors sulig 
lietuvių nedidelės kolonijos ir 
susirinkimas buvo neskaitlin
gas. bet man buvo labai Įdo
mus dalykas, kad ir nedide
lis skaičius narių, bet kiekvie
ną pakeltą klausimą atydžiai 
diskusavo. Tas kaip tik ir pa
daro organizaciją gyvesne, - 
kada nariai pareiškia savo 
mintis.

Kitas dalykas yra geras, 
kad kuopa turi sumanią ir 
darbščią valdybą. Pirminin
kės pareigas atlieka d. V. 
Sutkienė; ji nepraleido nė 
vieno svarbesnio klausimo, 
kuris rišasi su šių elienų rei
kalais. Kaip jau žinom, kad 
apie d. Sutkienę mažai’1 kas 
prisimena, bet ji savo drabš- 
tumu yra atlikus daug orga
nizaciniu darbu. 4- t

Antras valdybos narys už
rašų raštininkas, tai d. Povilas 
Čiapas. Jis pagirtinai' atlie
ka - raštininko darbą. Fin. 
raštininko pareigas gerai at
lieka d. I). Sutkus, jam kaip 
tik ir pritinka raštininko dar
bas. Girdėjau, kad iždinin
ko pareigas užima d. J. Kė
blinas, bet dėl kliūčių neda
lyvavo susirinkime.

Susirinkime buvo svarstyta 
aukavimo arba finansinės pa
ramos atsišaukimai. Kiekvie
nam atsišaukimui buvo aukau
ta po stambią sumą pinigų. 
Todėl man dabar aišku, kodėl 
ši maža kolonija, o taip daug 
išaukauja visuomeniniams rei
kalams, už tai, kad gausiai 
aukauja ir neduoda iždui ii- d ' 
sėtis ramiai.

Kitas pagirtinas dalykas, 
kad savo susirinkimuose ne
pamiršta savo narių, esančių 
ligoj ar nelaimėj. Kuopos 
pirmininkė nuosekliai persta
tė reikalus, kuriems yra rei
kalas užuojautos ,ar pagal
bos . Susirinkimas paskyrė 
komisiją ar Įgalino valdybą 
aplankyti ligonius.

Tuo laiku teko nugirsti, 
kad yrą trys sergantieji na
riai, tai d. C. K. Kisielius, 
liūs, kuris randasi Sonomo ap
skrities ligoninėj, netoli Santa 
Rosa miestelio. Antras d. J. 
Jazikevičius — turi sužeistas 
kojas ir d. J. Backer, kuris 
gyvena Vale jo, Gal.

Kuopa turi išrinkus komi
siją bendrai veikti su Oak- 
lando organizacijomis, kad 
pasekmingai prirengti darbą, 
nes. sekantį rudenį Los An
geles Mixmasteriu lošėjų gru
pe yra užkviesta atvykti ir 
sulošti veikalą “Ekscelencija.“ 
Komisija jau energingai ruo

šiasi prie darbo ir rugsėjo 
pradžioj laike dviejų švenčių 
bus suvaidintas minėtas veika
las.

Pirmininkavo d. M. Majat. 
Susirinkimas ėjo labai sklan
džiai. Užbaigoj' buvo pro
ga su šios kolonijos draugais 
ir draugėmis pasimatyti ir pa
sikalbėti. (

Norisi priminti mano seni 
pažįstami draugai pittsbur- 
ghiečiai Norkai. Apie šiuos 
draugus net buvau pamiršęs 
ir nežinojau, kur jie gyvena, 
bet susirinkimo gavau puikią 
progą pasikalbėti. Draugai 
užsiima siuvinio darbu savo 
namuose ir gerai gyvena. Tik 
d. P. Norkus skundėsi, kad 
kada mirė jo duktė d. Gasiū- 
nienė, tuo laiku jam iš gailes
čio pakirto narvų spėką. Til
da Kingiene dalyvauja orga
nizacijų susirinkimuose ir su
lig išgalės darbuojasi.

Gaila, kad dd. Baronai na
miniais reikalais labai užimti, 
neteko matyti.

Kuopa nutarė padaryti pa
rengimą dėl LLD centro kny
gų fondo. Taipgi turės tarp
tautinį pikniką birželio 19 d. 
Tai, kaip matom turi pasibrė- 
žę daug gerų darbų atlikti.

Rengiasi Į Ilgą Kelionę
San Leandro gyventojai, 

veikėjai draugai Burdai šiuo 
laiku rengiasi vykti su savo 
automobiliu Į tolimus rytus. 
Mano apsilankyti New Yorke 
ir Brooklyne, o pakeliui su
stos pas savo senus pažįsta
mus ir gimines, nes jie yra ten 
gyvenę eilę metų. Laimingos 
kelionės, malonūs draugai.

Alvinas.
____________ t_______________

Madison, Wis.
Išsigando Pagrūmojimo

O
Seimelio atstovas M a r k 

Catlin, Jr., iš Appleton, buvo 
pildavęs valstijos seimeliui 
sumanymą sudaryti komitetą, 
kuris tyrinėtų “neamerikinę 
veiklą“ darbavietėse. Tai bu
vo “Joint Resolution 29-A.“

Sužinojus apie tokią ragan- 
gaudišką rezoliuciją, darbo 
unijų, vadai, ūkininkų vadai 
ir eiliniai darbininkai subruz
do ir rengėsi- siųsti Į Madi- 
soną skaitlingą delegaciją, ka
da ta rezoliucija būtų skaito
ma ir svarstoma Seimelio 
Sprendžiamam Komitete. Iš
girdęs apie lai, Mark Catlin 
ištraukė savo rezoliucija. 
Reiškia, liaudies protestai su
mušė ragangaudiską bilių.

Bet Amerikos Legionas pa
skelbė, .kad dėsiąs pastangas, 
kad būtų pravesta jo pasiūly
mas suregistruoti visus«“ko
munistus bei revoliucionie
rius“ ir bausti iki 10 metų 
kalėjimo ir $10,000 tuos, ku
rie atsisakys registruotis. Rei
kėsią tik 10 žmonių paduoto 
skundo prieš bile asmenį įta
riant jį esant konlunistu ar re
voliucionierium ir toks asmuo 
turėtų registruotis pas valsti
jos sekretorių arba susilaukti 
viršminėtos bausmės.

.Prieš' tokią propoziciją iš
ėjo net “Capital Times“ ir 
Hearsto “Milwaukee Senti
nel.”

“Capital Times“ redakto
rius William T. Evjue apie tai 
rašo:

“šio laikraščio redaktorius 
veik neabejoja, kad šioje apy
linkėje 'atsirastų 50 kartų po 
10 žmonių, kurie sutiktų pa
duoti tokį skundą prieš jį.”

Visgi reikia tikėtis, kad A- 
merikos Legionas nepasiduos 
taip lengvai prieš protestus, 
kaip pasidavė Mark Catlin, ir 
sa?o užmačias varys, darant 
spaudimą ant atstovų, ir jeigu 
nebus iš kitos pusės didesnio 
spaudimo, panašių Įstatymų 
galime susilaukti. Tad visi 
turime kelti protestus prieš 
tokius pasimoj.imuš išreiškiant 
savo nusistatymus laiškais, at
virutėmis bei telegramomis.

Nedaleiskime reakcinin
kams įvesti policinę kontrolę 
ant mūsų veikimo ir mąstymo.

’ Budringas. •

Partizanai Kovoja už 
Graikijos Čįelybę

PR AG A. — Laisvųjų
Graikų radijas paskelbė 
Graikijos Komunistų Par
tijos pareiškimą, jog parti
zanai kovoja už visišką ša
lies nepriklausomybę, už 
jos išlaisvinimą nuo anglų - 
amerikonų okupantų ir už 
panaikinimą monkrcho-fa- 
šistinės diktatūros. •>

Taip graikų komunistai 
atsakė į monarchistų mini
stro Rentiso pasakas, būk 
komunistai stoją už šiauri
nių Graikijos provincijų at
skyrimą.

Komunistų Partijos pa
reiškimas sako:

— Rentis tokiais įtari
mais mėgina nukreipti žmo
nių akis nuo monarchistų 
suktybių ir kitų skandalų; 
tokiomis pasakomis jis taip 
pat nori nukreipti gyven
tojų dėmesį nuo smūgių, 
kuriuos partizanai kerta 
monarchistams, ir paruošti 
pateisinimą' naujoms žmo
nių žudynėms, kurias pla
nuoja monarcho - fašistų 
valdžia. «

— Mes kovojame, — tę
sia komunistų- pareiškimas, 
— kad išlaikytume savo tė
vynės čielybę visiems joje 
gyvenantiems žmonėm; tuo 
tikslu mes visi drauge ve
dame kovą — graikai, sla
vai, makedonai, turkai ir 
albanai. O kai sutriuškinsi
me priešą ir laimėsinhe lais
vę, tuomet patys mūsų 
žmonės pasirinks, kokiais 
keliais toliau eiti.

Syrijos Valdžia Nuversta 
Pagal Jankiu-Anglu Planą

MASKVA. — Sovietų ko- 
munistu laikraštis Pravda 
tvirtina, kad Syrijos gene
rolai, pagal anglų - ameri
konų padiktavimą, nuvertė 
Syrijos prezidento valdžią 
ir įvedė savo karinę dikta
tūrą. Esą/ to norėjo Ame- 

'rika ir Anglija, kad sustip
rinti savo pozicijas prieš 
Sovietus Viduriniuose Ry
tuose.

Streikas Uždarė Visus 
Washingtono Dienraščius

WASHINGTON. — Strei- 
kuoja visų keturių čionaiti- 
nių dienraščių presmanai ir 
stereotipistai, Darbo Fede
racijos uhijistai, Dėl to su
stabdyti visi Washingtono 
dienraščiai.

Streikieriai reikalauja 
pakelti algą $9 per savaitę 
ir sutrumpinti darbo savai
tę nuo 37 valandų ir pusės 
iki 35 valandų.

Royall Sako, kad Daugiau 
Jankių Reikią Vokietijai

WASHINGTON. — Am- 
erikos armijos sekretorius 
Royall, 1 'raportuodamas 

' Kongresui, tvirtino, J?ūk 
vokiečiai vienbalsiai prašą 
dauggiau jankių kariuome
nės, esą, apsaugai nuo So
vietų. Jis ragino jokiu būdu 
nemažinti -ginkluotų ameri
kinių jėgų Vokietijoje.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Balandžio 17, 10:30 vai. ryto 
įvyks Lietuvių Progresyvių Balsuo
tojų Klubo susirinkimas, 29 Endi
cott St. Visi delegatai malonėkite 
būt laiku. — Seki’/ (87-88)

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Progr. Partijos Klubas 

rengia gegužinį išvažiavimų, M 
Kutčinsko1 farmoje, Lihthicum, Md 
Įvyks geg. 1 d., 11 vąl. ryto. Įsigy
kite narystes korteles ir dalyvauki
te, atžymėsime šitą didelę ir gar
bingą tarptautinę darbininkų šven
tę. Bus kalbėtojai iš Progresyvių 
Partijos, kurie paaiškins reikšmę 
šios gegužinės šventės. Turėsimo 
valgių ir gėrimų. Viskas tik $1. 
Narystės kortelės bus parduodamos 
tik iki balandžio 29 d. Kortelė gali
ma gauti pas P. Paserskį, K. Juš- 
kauską ir S. Raymond. Tel. Ed- 
munson 4439J. (86-87) <

Bulgarija Užginčija Neva 
Masinius Areštus

• SOFIJA, Bulgarija. — 
Bulgarų vyriausybė užgin
čijo “provokatoriškas Ju- 
'goslavijos laikraščių me
lus,” būk Bulgarijos vald
žia areštavus “300 komu
nistų ir valdininkų.” Jugo
slavijos spauda pasakojo, 
kad jie veikę prieš “kom- 
informinę” Bulgarijos poli
tiką.

Jugoslavų Valdovas Tito 
Gerinasi “Vakarams”

BELGRAD, Jugoslavija.
— Jugoslavų valdovas mar
šalas Tito savo “liaudies 
fronto” suvažiavime plūdo 
devynių šalių komunistus, 
suėjusius į tarptautinį Ko
munistų Žinių Biurą; baži- 
josi, kad vykdąs Jugoslavi
joj “marksizmą - leniniz
mą,” ir prašėsi plačios pre
kybos su Amerika, Anglija 
ir kitais vadinamais “vaka
ru kraštais.”

14 NACIŲ ATRASTI 
KALTAIS Už 6,000,000 
.ŽYDŲ IŠŽUDYMĄ
v'NURNBĘRG, Vokietijai

— Amerikonų teismas atra
do kaltais 14 nacių buvusių 
diplomatų, ministrų ir ofi- 
cierų, kaip karinius krimi
nalistus, kurie dalyvavo še
šių milionų žydų išžudyme.
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotast Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus .

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

LAISVES
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 

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

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

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

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

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:

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

i>xi

fe

i

3
5
s

3

5j

-3 b

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238
4><į>'H'**4,*4,***4>4**4***'M*4rt*4*<HK4

5 publ.—Laisve (Libel ty^Lilh. Daily)- Kclvirt., Bal. 14, 1949

čechoslovakija suėmė Am
erikos ambasados narį kaip 
karinį šnipą.

f

WASHINGTON. ‘ — Nu
matoma, kad šiemet kvie
čių užderės 1,019,000,000 
bušelių.

“40, 50, 60 m. Senas”?
—Klajoji, Žmogau

Pamirškite savo amžių! Tūkstančiai yra 
jraivūs po 70 m. Pabandykite "gaivinimą” 
su Ostrex. Turi toniką dėl silpnų, nuvar
gintų jausmų iš priežasties vien tik kūnui 
trūkumo geležies, ką daugelis vyrų ir mo
terų vadina "senumu.” Pabandykite Ostrex 
Tonic Tablets dėl gaivumo, jautimosi jau
nesniu, šiandien pat. Naujas “susipažin
kite” size tik 50c. Parsiduoda visose vais
tinėse, visur.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboIdt 2-7964

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

□
Laidotuvių Direktorius

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

MArket 2-5172

£
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(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499



New
SVEČIAI

Antradienį po piet Laisvės 
įstaigoje lankėsi Ona Mažui- 
kienė, iš South Boston (Dor
chester), Mass. Viešnia da
lyvavo sekmadienį ir Liet. 
Liaudies Teatro perstatyme 
“Gieda Gaideliai,” sakosi jai 
labai patiko veikalas ir suvai- 
d in imas.

Pirm negu grįš namon, dar 
sustos pas seserį, gyvenančią 
Stamford, Conn.- Ji keliom 
dienom pasisvečiavo pas sa
vo pažįstamus Brooklyno ir 
apylinkėje. Atsisveikindama 
su - laisviečiais, Mažuikienė 
paaukojo $1 Laisvės reika
lams.

Antradienio rytą buvo už
ėjęs Pijus Stankevičius iš Ma- 
hanoy City, atvykęs NewYor- 
kan su reikalais. įdomavo, 
kaip gyvuojame mes ir kaip 
gyvuoja jų miesto auklėtinės 
Jeskevičiūtės. Užrašė 
broliui dienraštį Laisvę.

savo

Aidiečiams
su-Svarbu visiems nariams 

sirinkti lygiai 8 valandą penk
tadienio vakarą, nes tik 3 sa
vaitės liko iki statymo opere
tės “Čigonai,” kurią vaidinsi
me sekmadienį, gegužės 8 d., 
Liberty Auditorijoje. x 

Choro Pirmininkė.

Šešiolika Šeimų 
Viename Bloke Tapo 
Išmestos iš Namų

šešiolika šeimų, didžiuma 
su ‘mažais vaikais, o tūlos ir 
su ligoniais tapo išmestos iš 
namų ant West 52nd Street, 
New Yorke, šv. Klaros ligoni
nei sumanius tuos namus nu
griauti ir toje vietoje pasta
tyti slaugėms bendrabutį.

Įsteigus bendrabutį, galės 
po mažiau slaugėms mokėti ir 
bile valandomis pašaukti at
gal prie darbo, ko negali pa
daryti slaugėms gyvenant pa
sklidai po visą viestą. Apsieis 
su mažiau slaugių.

Susiedijos moterys, vado
vaujamos komunisčių, išėjo 
pikietuoti ligoninę protestui 
prieš išmetimą žmonių ir jų 
vargano turtelio gatvėn.

- t ————————————

Mieste Išsibaigiąs Alus?
v

Bravarnių savininkams vis 
dar nesusitaikanf su savo 
darbininkais, o streikuojan
tiems darbininkams laikantis 
solidariai ,visame New Yorko 
didmiestyje su artimomis apy
linkėmis pradėjęs išsibaigti j 
alus. Iš kitų valstijų streikie- 
riai mažai tepraleidžia įvežti, 
praleidžia tik kitų, nepriklau
somų firmų alų, o tokių vi
sai mažai. Didžiuma ir kitų 
bravarnių yra newyorkieciu 
didžiųjų firmų skyriais.

Alaus stoką skelbia alų- 
džių savininkai, tūli išsistatę 
užeigose skelbimus, būk be- 
parduos tik po 
3 ar 4 stiklus 
meriui. Ir tuo 
kainas po 15 c. 
už stiklą.

Kėlimas kainų leidžia 
abejoti tikrumu stokos, 
priprasta pasipinigavimo 
tema. Maisto gaminimas 
niekur nėra užstreikuotas, 
maisto nestok uo j a, tačiau vi
sų šventėms vartojamų 
dūktų kainos 
pora savaičių 
tapo pakeltos.

Firmos jau
ti algos priedo po $3 per sa
vaitę, po 2 ir pusę centų prie- 
do per valandą naktiniams, su 
dar kitu priedu bonų už nak
ties darbą, taipgi dar vieną 
Šventadienj su alga, viso per

4

Adelė Rainienė - Balandžio 24 d. Mokslas per Radiją 
Ji Bus Teklė Kukutienė

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo; Parėmė 
Organų Tiesų

darydami ? 
organizaei-

Pasigeriančius Atleido 
Kaipo Ligonius

bus smagiau 
gaminti,” 

Kukutienė

“Sakau, užeisiu pas Šilkus 
ir issigersiu 
niui vakarienė 
sakoj a Teklė 
cei Vilkienei.

se-
pa-
Lu-

Teklių mindo
Jų

Daug tokių 
mūsų miestų šaligatvius, 
yra Brook lyne, jų yra Cik 
goję ir kiekviename mieste.

Lucė klauso Teklės, bet ne
tiki visu tuo, ką ši pasakoja. 
Kai Teklė išeina iš šilkų spi-

kizės, Lucė sako:
“Tai butų gerai, jei jos vy

ras šią naktį jai gerai kaulus 
aplaužytu!...”

Teklės Kukutienėš rolę su- 
gabiai vaidina Adelė Rainie
ne, ilgametė Brooklyno lietu
vių aktorė - mėgėja, jau spė
jusi gražiai 
d y boję.

Matysite ją 
sų Gyvenimo 
III-čioji apskritis 
pastatys š. m. I 
dieną Liberty 
Režisuoja Jonas 
Vaidinime dalyvauja 
niai aktoriai.

Pradžia 4 vai. p. 
vaidinimo — šokiai, 
J u r g i o K a z a k e v i č i a u s 
trui.

Brooklyno ir apylinkės lie
tuviai kviečiami dalyvauti.

įsigykit tikietus iš anksto. 
Jiė gaunami Laisvės adminis
tracijoje, pas rengėjus, pačius 
aktorius ir visuomenininkus.

Rengėjai.

pasižymėti vai-

dramoje “Mū-
Žaizdos”; LMS 

; šį veikalą 
balandžio 24
Auditorijoje.

Valentu, 
rinkti-

Pop.
grojant

Miestė yra 504 vaikai vidu
rinės mokyklos mokinių am
žiaus, kurie del ilgo pabėgi
mo negali lankyti mokyklų. 
Jiems pamokas teikia (pagal 
jų išgalę jomis pasinaudoti) 
67 mokytojai, lankydami vai
kus namuose.

Pastaruoju laiku pnrdėtos 
pamokos per radiją iš stoties 
WNYE, esančios Brooklyno 
Technical High School. Jas 
gali girdėti turintieji FM ra
diją, 91.5 megacycles. Dau
gelis tų radijo priimtuvų vai
kams suaukauti, būt dar no 
visi juos turi. Turintieji tokius 
radijus ir laiko suaugusieji 
taipgi gali pasinaudoti tomis 
pamokomis.-

Iš pradžių (penkiomis dar
bo dienomis) per pusvalandį 
moko anglų kalbos, kitą pus
valandį dėsto iš socialio moks
lo. Ateityje planuojama įves
ti mašinėle rašymo pamokas, 
jeigu gaus nemažą skaičių 
mašinėlių galintiems jas 
toti.

mažai mūsų kuopos narių yra 
susispendavusių. Draugai, ką 
jūs manote taip 
Atšilo is kite savo
jai, kad paskui nereikėtų gai
lėtis.

Draugas J. Grubis pridavė 
I naują narį. Garbė tau, 
draugo!

Sekamas kuopos susirinki
mas bus gegužės (May) 5 d. 
Nepamirškite ateiti ir užsimo-

Užsibaigus kuopos reika
lams, d. Sasna atsišaukė į na
rius, kad visi dalyvautų Pir
mosios Gegužės parade šešta
dieni, balandžio 30-tą. Tą 
darbininkų šventę įvyks de
monstracijos už darbininkų 
reikalus, prieš siaučiančią re-

* Consolidated Edison firma 
skelbia' bėgiu pastarųjų dve
jų metų priėjusi išvados, kad 
nuolat x nusigeriantieji -asme
nys yra ligoniais ir kaipo to
kius juos atstatinėjo iš darbo. 
Tuo laikotarpiu dėl tos prie
žasties atstatydinę iš darbo po 
Ule iki L5 asmenų per me
tus. Bėgiu pastarųjų'6 mė
nesių dėl to atstatyti 5 asme
nys.

RANDAVOJIMAI

v a r-

Kriaučiai Atsišaukė į Narius 
Maršuoti Gegužinėje

pa
nų o-

Kriaučių Gegužinės Komi- 
visus kriau- 
juos mar- 
parade ba- 
Atsišau k i me

tetas atsišaukė į 
uius. ragindamas 
šuoti gegužinės 
landžio 30-tą.

yra Amerikos 
Amerikos dar
ko vose už 8 

dieną, už sau-

“Gegužinė 
Šventė, gimusi 
b in inkų masių 
valandų darbo
gumą ir geresnį gyvenimą...

“Gegužinė yra jūsų diena, 
kadangi ji kalba apie darbi
ninkams reikalingiausius da
lykus — taiką, saugumą, (te
mok rati ją.

“Mes tą dieną maršuosime 
gynimui visos liaudies, visų

Amerikos darbininkų intere
sų. Mes maršuosime prieš 
isteriją ir šaltąjį karą. . . Mes 
maršuosime prieš nedarbą ir 
krizę, kuri atneša baimę ir 
tragediją Amerikos darbinin
kų namuosna. Mes maršuosi
me prieš pastangas atsteigti 
nacių Vokietiją ir sunaikinti 
šalių laisvę ir nepriklausomy
bę.

“Gegužinei reikia jūsų. O 
jums reikia Gegužinės. Mar
guokite gegužinės parade šeš
tadienį, balandžio 30-tą. Sto-’ 
kite eilėsna tų, kurie kovoja 
už laivą, taikią ir saugią A- 
meriką!”

Automobilistams
Gubernatorius Dewey 

sirašė bilių, ‘kuris įsako 
dugniai tyrinėti, išegzaminuo
ti kiekvieną motoristą bėgiu 
18-kos mėnesių turėjusį 3 au
to nelaimes, jeigu jose būtų 
sužeistų ar užmuštų ,arba jei
gu' žala turtui siektų virš

Sakoma, kad per 18 mene
sių valstijoje atsiras 
tūkstančiai motoristų, 
jeigu negali pataikyti 
kitą, tai daužo tvoras
nas. Kas kelintas mėnuo jie 
turi kur nors įvažiuoti.

bent 7 
kurie, 

viens į 
ar sie-

ir

Ką Reiškia Bilionais Doleriui 
Sumažėjimas Pajamų?

mūsų šalies 
pajamos nu-

Mūsų valdžia Washingtone 
paskelbė, kad vienu tiktai va
sario mėnesiu 
žmonių asmens
mažėjo dviemis ir puse bili- 
onų dolerių ($2,500,000,000). 
Didžiuma tos sumos buvo nu- 
mažėjusiomis algomis 
merių pajamomis.

Ar sumažėjimas 
reiškia gerovę, apie 
taip garsiai kalbėjo
kalba mūsų šalies komercinė 
spauda, valdininkai, fabrikan
tai?

ir far-

pajamų 
kurią 

ir tebe-

Šis bus tik vienu iš svar-

j Blogi Laikai?

2, o tūlas po 
vienam kostu- 
pačiu skelbia 
ar po daugiau

pa- 
Tai 
sis- 
,iuk

pro- 
pastarosiomis 

pirm Velykų

sutikusios duo-

gal ne ta- 
gyvenate, 
randami ?

Sapnuojate! O 
me krašte miesto 
kur gerieji -laikai 
New Yorko biržoje — Wall
Stryte — L'nion Oil Co. pa
skelbė pernai pelniusi dau
giau negu bile kada pirmiau 
savo gytenime. Pelniusi po 
$3.85 nuo šėro už 1947 me
tus, už 1948 pelnė j<iu po 
$6.5.1 nuo šėro.

Toji firma ne viena tokia, 
didelės didžiumos firmų pel
nai už 1.948 panašiais nuošim
čiais pakilo. Tai dėl ko rankų 
ir protų darbo reikalas ir ver
tybė sumažėjo?! T-as.

metus 9 apmokamus šventa
dienius.

Tačiau unija sako, kad šie 
dalykėliai yra antraeiliais, 
apie svarbiuosius firmos dar 
nekalba derybose. O svar
biausiais yra: numažinti dar
bo savaitę nuo 40 iki 35 va
landų, siųsti po du. vyrus su 
vienu sunkvežimiu, ir pensijų 
plano, kurin firmos mokėtų 
po 5 centus nuo kožnos bač
kos alaus.

priimti.
LDS centro 

lėšų fondą.
buvo diskusijų.
tą fondą paaiski-

Kuopos Korespondentė.
p ra-

Balandžio 7 d. įvyko LDS 
1-mos kuopos susirinkimas 
Laisvės svetainėje. Kaip ir 
visadAv kuopos prezidentui A. 
V e 1 i č k t i d a r i u s susirinki
mą, pirmiausia skaitytas pro
tokolas ir išklausyti visos val
dybos raportai. Fin. sekreto
rius A. Cilmanas pranešė, 
kad iždo pinigų yra $22.25. 
Iždininkas P. Kapickas pažy
mėjo, kad dabar buvo atmo
kėtos skolos delegatams, va
žiavusiems į seimą Cleveland, 
Ohio, viso $125. Visos valdy
bos raportai

Laiškas iš 
še paremti 
n omą, kame 
Plapiau apie
no d. J. Siurba, sakydamas, 
kad į tą fondą iš kitų fondų 
pinigų perkelti negalima, nors 
pašalpų ir apdraudų fondai 
yra turtingi. Tad jeigu lėšų 
fondo nariai neparems, Tie
sa negalės eiti du sykius per 
mėnesį. ;

Grupė draugų argumenta
vo, kad Tiesa turėtų išeiti 
kaip eina dabar, po du kar
tus per mėnesį, nes apie 25 
nuošimčiai mūsų narių tik Tie
są ir teskaito. Kad Tiesa yra 
ne vien tik mūsų savišalpos 
organas ,bet ir apšvietos šalti
nis. Jie siūlė, kad tam prita
riantieji savanoriai paaukotų 
lėšų fondui. Ir buvo paau
kota. Aukos bus skelbiamos 
organe Tiesoje.

Finansų sekretorius prane
šė, kad kuopa ligonių turi tik 
1, tai d. M. Kraujai). S. Pet-

Taksy Raštinės Neveiks

Pasirandavoja furnišiuotas kamba
rys, arti transportacijų. Del daugiau 
informacijų, prašome kreiptis j Hap
py Days Restaurant, 426 So. 5th St., 
Brooklyn, N. Y. (86-87)

Dėl prasidėjusių velykinių 
švenčių taksų priėmimo raš
tinės neveiks ketvirtadieni ir 
penktadienį. Bet veiks šešta
dienį nuo 9 ryto lig 6 vakaro, 
o pirmadieni ir antradieni, 
paskutinėmis dienomis, nuo 9 
ryto lig 9 vakaro. Sumokė
jimo terminas šiemet yra pra
tęstas nuo 15-tos, baigsis 19- 
tą balandžio.

Balandžio 12-tą New Yorke 
buvo šilumos 63.3 laipsniai. 
Normališka tai dienai tempe
ratūra būtų 48 laipsniai.

i Pasirandavoja du fomišiuoti kam
bariai, vienas vienam vyrui, antras 
dviem vyram ar vedusių porai. Pa
geidaujame lietuvių rendauninkų, 
Vieta Williamsburghe, gera trauki
nių komunikacija, arti gerų restau
rant ų. Prašome kreiptis 402 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Šeimininkė vi
sada namie. (85-87)

REIKALAVIMAI
Reikalinga viduramžė moteriškė, 

prižiūrėjimui 4 kambarių apartmen- 
to 'ir vieno vyro. Norint, galėtų iš
tekėti, jeigu sutiktume. Prašau 
kreiptis laiškais: J. S., 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (86-88)

Reikalinga mergina ar moteriškė
kienė pranešė, kad Kraujalis ]<urj pageidauja gražių namų prie
tebėra sunegalėjęs nuo su
žeidimo. Sirgo, bet jau atsi- 
maldavo Ch, Klastauskas ir d. 
žvirblis. Ir pranešė, kad ne-

DRABUŽIAI JŪSŲ GIMINftM 
IR DRAUGAM LIETUVOJE

Vyrams Overcoats ir Siūtai
Moterims Siūtai ir Cinthcoats 

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

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

1 Block West of Broadway 
“New Yorko Didžioji Favvnšapč”

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

biųjų visuomeniškų klausimų, 
kurie bus kalbėtojų paliesti 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1-mos kuopos ruošiamose 
prakalbose. Kalbės svečias iš 
Chicagos, dienraščio Vilnies 
redaktorius Vincas Andrulis, 
ir Antanas Bimba, brookly- 
nietis, dienraščio Laisvės 
d aktorius. X

Prakalbos įvyks jau šį 
tradienį, balandžio 19-tą,

PARDAVIMAI
TURIME GREIT PARDUOTI

Parsiduoda fotografijos Studija 
sykiu namas, su 5 kambariais
maudyne ir visais kitais moderniniais 

j taisymais. Priežastis pardavimo
yra savininko mirtis, o jo žmonai 
vienai sunku vesti fotografijos sių
st ūdiją. Studija išlaikyta Bush wick 
apylinkėje per 19 metų. Dėl daugiau 
informacijų, prašomo kreiptis pas:

Mrs. Adele Stokos, 512 Marion 
Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas 
GLenmore 5-6191. Galite-kreiptis bi
le laiku. (87-100)

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

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842
4«4> •fr+4,4>+4,++4,4»«!MM« •!♦•!♦
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įvyks

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. susirinkimas
14 d. balandžio, 8 vai. vak., 419 Lo
rimer St. Būtinai visi nariai daly
vaukite, nes bus išduotas raportas 
iš Tarptautinio Komiteto dėl Gegu
žės Pirmos apvaikščiojimo —- prisi
rengimo. —Valdyba. (86-87)

re-

an
tie-

bo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyne. įžanga nemoka
ma. Pradžia lygiai 8 va!., 
durys atdaros anksčiau.

Motelių Darbininkams

darbininkai strei- 
skebų verbavimo 
to nesaky damos
darbo, po paža- 

ateities, ' New 
ir

Atsargiai su skelbimais, 
kviečiančiais Į Atlantic City 
dirbti! Ten 
kuoja. O 
agentūros, 
ieškantiems
dais gražios 
Yorke sumobilizavusios 
specialiais busais jau nuvežu- 
sios šimtus darbininkui skebi- 
niams darbams.

Daleistina, kad tarp paieš- 
'kančių randasi ir teisingai 
reikalaujančių darbininkų, 
neužstreikuotų vietų, tačiau 
tokių rasis labai mažai.

B. R. D. .

Majoro pavaduotojas John 
Bennett sakė, kad miesto 

valdžia planuoja namų klau
simą visiškai pavesti privatiš- 
kiems interesams.

J

New Yorko valstijinė Cha
rities Aid Association, 
žiūrinti vaikų padavimą 
klėt ar įsimintu atsišaukė 
suomenę $75,000 aukų 
darbui.

pri- 
au- 

į Vi
tam

Turiu du automobilius. Man reikia 
tiktai vieno. Turiu 1948 Nash, 4 
durų Sedan; išvažiuota tiktai 5600 
mylių. Kitas automobilius tai 1948 
Chevrolet, taipgi 4 durų . Sedan. Šis 
išvažiuotas tik apie 7000 myl. Abu 
atrodo kaip nauji, vienų noriu par
duoti. Galite pasirinkti kurį tfk no
rite. Adresas: 216 Ridgewood Ave. 
Brooklyn, N. Y.
Telefonai: TA. 7-6731 ir VI. 9-0842.

(86-88)

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

krėipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Fyank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

GYDYTOJAS

S. S. Locket, M. D.
22^oouth 4th Street

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

.A,

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

TONY’S
JJP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

'71TUWQ R AP 411 GRAND STREET /AJL10 D/AIt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN '

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas 
EVergreen 4-7729

i-- i e . d )

'Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

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

•4

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooop

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUATŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių t —♦
ATDARA DD^NĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

Si

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

- DEGTINES, VYNAI IR ALUS "

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD *

Telefonas 
EVergreen 4-9407.
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