
Mokslininkai už taiką. 
Anglijos darbiečių bėdos. 
Portugalija ir Ispanija. 
Kinietė apie Londoną. 
Neeksportuokite demokra- 
Ne pro tas duris. [tjjos...

Rašo A. BIMBA

I

i

No. 88

Darbo Žmonių' 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 

KOPIJA 5c

THE LITHUANIAN DAILY
Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Balandžio - April 15, 1949 Metai XXXIX.

Mokslininkai, kurie kelia 
balsą už taiką, yra drąsūs vy
rai. Dabar tokia mada: jei 
kalbi už taiką, esi arba tikras 
raudonasis, 
sankeleivis. 
fesi ją, tau 
Jeigu dirbi 
įstaigoje 
si darbo.

Todėl 
sveikinti 
mokslininkų,' kurie šiomis die
nomis išdrįso atvirai išstoti 
prieš šiaurės Atlanto Paktą, 
kaipo didelį žygį arčiau prie 
naujo karo.

Taika yra šventas reikalas. 
Kas šiandien padeda naujo 
karo kurstytojams, tas atsi
stoja žmoniškumo ir progreso 

, priešų eilėse.

arba raudonųjų 
Jeigu turi pro- 
skelbs boikotą, 

kapitalistinėje 
ar valdžioje,

karščiausiai 
tuos tris

netek-

reikia 
šimtus
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N. Y. Gubernatorius 
Užgyrė Šiokią Tokią 
Sveikatos Apdraudą

’ė | Darbininkai Ligoje Gausią.
Po $10-26 per 13 Savaičių

mies-
Dar-

Anglijoje tik praėjo 
tų ir pavietu rinkimai, 
biečiai skaudžiai pralaimėjo.

♦ Net neteko vadovybės Londo
no Miesto Taryboje, kurią 
jie tiek daug metų valdė!

Kame to pralaimėjimo prie
žastis ? »

Kalta darbiečių politika. 
Tarptautinėje arenoje jie am
žinai parsidavę Wall Strytui. 
Naminiais reikalais žadėtąjį 
socializmą jie pamiršo, o 
kiekvieną darbininkų reikala
vimą pagerinti būklę sudaužo 
annijos pagalba.

I

Anglijos buržuazija turi sa
vo partiją. Tai konservato
rių partija. Jai vadovauja 
Churchill ir Eden.

Darbo Partija turėtų būti 
darbininkų partija. Bet An
glijos darbininkai netenka ta 
partija pasitikėjimo.

Ką pasakys 1950 
parlamento rinkimai?

metais

T

Portugalija garbingai 
imta i šiaurės Atlanto sąjun
gą. Jos didžiausia globotoja 
yra Anglija.

Bet Portugalija sakosi ne- 
sijaučianti gerai, kad toje 
sąjungoje nesiranda Ispanijos. 
Ji nori, kad tuojau ir Ispa
nija būtų įtraukta į “demo
kratijų šeimą.”

Gandai eina, kad šitoje 
Asamblėjos sesijoje mūsų ša
lies delegacija pritars judėji
mui už nuėmimą Jungtinių 
Tautų prakeiksmo nuo kru
vinojo Franco* galvos. Tai 
atidarytų duris Ispanijai į 
šiaurės Atlanto Sąjungą.

pri-

Asamblė- 
su viena 
dirba už

Puikiai moka abi kai-

metu ji gyvenus ir mo- 
lankiusi Anglijoje. Pa-

Jungtinių Tautų 
joje teko išsikalbėti 
jauna kiniete. Ji 
perkalbėtoją — iš kinų kalbos
i anglų, ir iš anglų kalbos j 
kinų, 
bas.

Du 
kyklą
Čiam Londone negyvenus, bet 
dažnai ji aplankydavus. Lon
donas jai labai nepatikęs. Tai 
esąs purvini^usias, nešvariau<- 
sias civilizuotas miestas. Kli
matas taip pat sunkus, ne
sveikas. New Yorkas jai šim
tą kartų viskuo geriau patin
kąs.

Ji gimusi šanghaįuje. Sa
kau : Ką manote apie Kinijos 
padėti, kuo baigsis civilinis 
karas? Mergiotė patraukė 
pečiais, paskui nusijuokė ir 
pasakė: Turės susitaikyti. 
Jau aišku, kas laimės!

kalbėdamas
Vengrijos ir

Asamblėioje 
prieš tempimą 
Bulgarijos klausimo į darbo
tvarkę, Lenkijos atstovas at
sikreipė į Amerikos delegaci- 
ją ir pareiškė: “Susimildami, 

* j liaukitės demokratiją ekspo.r-
* tavę į Europą, nes jos ne per 

daug teturite.” Jis pataikė į
pn*L)

/š Jungtinių Tautų Asamblėjos
* ' į

Angly - Amerikonų Blokas su Atlanto Paktu 
Ir Piešdamas Aprėžti Veto Teisę Gręsia 
Sunaikinti Jungt Tautas,—Sako Gromyko

Kongresmanas Ragina Atominėmis Bom
bomis Sutriuškint Rusijos Miestus per 
Savaitę nuo Busimojo Karo Pradžios. .

‘ALBANY, N. Y. — New 
Yorko valstijos guberna
torius Thomas Dewey savo 
parašu užgyrė seimelio pri
imtą Mailler’io bilių dėl 
sveikatos apdraudos darbi
ninkams. Taigi bilius tapo 
įstatymu, pagal kurį dir
bantieji arba imantieji ne
darbo pensijas gaus po $10 
iki $26 apdraudos ligoje 
per 13 savaičių.

Apdrauda ligoje įvedama 
pirmiausiai bedarbiams, 
gaunantiems nedarbo pen
sijas; paskui fa apdrauda 
būsianti paplatinta, . kad 
apimtų ir susergančius be
dirbant.

Sveikatos apdraudos fon
das bus palaikomas samdy
tojų ir darbininkų įmokė j i- 
mais. Samdytojai turės tuo 
tikslu atskaityti pusę nuo
šimčio savaitinės darbinin
kų algos, bet ne- daugiau 
kaip 30 centų per savaitę.

Sveikatos apdraudos iš
mokėjimai prasidės nuo 
1950 metų liepos 1 d.

Niekam nebus sykiu mo
kama sveikatos apdrauda 
ir nedarbo pensija.

Nuo šio įstatymo, “pa- 
liuosuojami” tokie darbi
ninkai, kuriems samdytojai 
yra įvedę savas\įįgos pen
sijas.

CIO unijų vadai kritika
vo tą apdraudos bilių, kai
po per silpną.

Žemės Drebėjime 
Washington Valstijoj 
Žuvo 7 Žmonės

SEATTLE, Washington. 
— Smarkiai drebėjo žemė 
šiaurvakarinėje Washingto- 
no valstijoje, 150,000 ket
virtainių mylių plote; pa
darė milionus dolerių nuo
stolių Seattle, Tacomoj, 
Olympijoj ir kituose mies
tuose. žuvo bent 7 žmonės, 
daugiausiai užmušti krin
tančiais mūrinių namų 
griuvėsiais. Sužeistieji tuzi
nais skaitomi.

Skylant žemės paviršiui, 
atsivėrė grioviai, kurie per
traukė traukinių važiavi
mą.

Mūrų plytos ir akmenys, 
krisdami miestuose, sudau
žė daug automobilių. Tūlos 
Seattle’o gatvės taip už
verstos griuvėsiais, kad ne
galima pravažiuoti.

Žemės drebėjimas papur
tė ir 5 kitas vakarų valsti
jas.

SEATTLE, Washingt. — 
Naujausios žinios sako, jog 
žemes drebėjimas šioje val
stijoje pražudė 8 žmones ir 
padarė $10,000,000 nuosto
lių.

Rašo Laisves Korespondentas
FLUSHING MEADOWS, 

N. Y., bal. 13 d., po pietų. 
— Ši Asamblėjos sesija su
silaukė seniai numatytos 
audros, kuriai galo dar ne
simato. Visos Jungtinės 
Tautos tapo pastatytos ant 
kryžkelio. Kur link jos eis? 
Geriau pasakius, kur jas to
liau ves Anglijos ir Jungti
nių Valstijų blokas?
Senas klausimas naujuose 

rėmuose
Asamblėjos prezidentas 

pareiškia, kad dabar priei
name prie klausimo, kuris 
jau buvo rimtai pakeltas 
Paryžiaus susirinkime. Ten 
buvo sudaryta komisija to 
klausimo studijavimui. Da
bar turime komisijos 'pa-^ 
siūlymus. <

Tai klausimas Saugtųno 
Tarybos balsavimo siste
mos. Kaip žinome, Jungti
nių Tautų Čarteris aiškiai 
pasako, kad visais esmi
niais klausimais turk vienu 
balsu pritarti penkios di
džiosios valstybės. kurios 
yra pastoviomis Saugumo 
Tarybos narėmis, arba 
klausimas negali būti nu
tartas. Čia įeina taip vadi
nama vetavimo teisė.

Prieš šitą didžiųjų vals
tybių teisę eina kova nuo 
pat San Francisco konfe
rencijos. Jau toj konferen
cijoj Čili ir kitos mažos ša
lys protestavo prieš tokią 
didžiųjų valstybių galią. 
Paskui buvo dedamos pas
tangos vienaip ar kitaip ši
tą didžiųjų valstybių vie
ningumą apeiti, iškraipyti, 
sulaužyti.

Visa kova, aišku, atkreip
ta prieš Tarybų Sąjungą. 
Kadangi ji yra mažumoje, 
tai ji dažniausiai yra pri
versta veto teisę panaudo
ti, kad neprileidus nutari
mo, kuris būtų nukreiptas 
prieš jos interesus ir inte
resus visos pažangiosios 
žmonijos.

Taigi dabar šis klausimas 
iš Paryžiaus atsidūrė Flush
ing Meadows. Asamblėjos 
prezidentas pakviečia Eku- 
adoro delegatą Viteri-La
fronte padaryti . pranešimą 
apie komisijos rekomenda
cijas dėl balsavimo tvarkos' 
Saugumo Taryboje. Jis nu
rodo, kad šis klausimas yra 
didžiausios svarbos. Komi
sija padarius išvadą, kad 
veto teisės negalima panai
kinti nepakeitus Jungtinių 
Tautų Čarterio. O tuo tar
pu Čarterį keisti būtų sun
ku. Tuo būdu komisiją iš
dirbo planą ir siūlo priimti, 
kuriame vetavimo teisė yra 
aprėžiama. > Šis visas pla
nas, jis pripažįsta, buvo pa
teiktas Jungtinių Valstijų, 
Anglijos, Francūzijos ir Ki-

/

uz-

pa-

nijos, o komisija jį tik 
gyrė.

Aštrios diskusijos
Reikia žinoti, kad tai

čiai komisijai savo rezoliu
ciją buvo įteikus tuo pačiu 
klausimu ir Tarybų Sąjun
ga. Toje rezoliucijoje tik 
raginamos didžiosios vals
tybės daugiau stengtis susi
tarti, susikalbėti, J<ad kuo 
mažiausia reikėtų veto tei
sę naudoti bent kuriai vals
tybei. Joje kalbama apie 
stiprinimą Jungtinių Tautų 
organizacijos. Tapiau ponas 
Viteri-Lafronte apie Sovie
tų rezoliuciją nė prisiminti 
neprisiminė.

Diskusijos prasideda su 
UCinijos delegato Dr. Shuhsi 
Ūsu trumpu pareiškimu, 
kad Kinijos ' delegacija pil
nai pritaria komisijos re
komendacijai. Jis nori, kad 
visa Asamblėja tą reko
mendaciją priimtų. :

Kalba Jungtinių Valstijų 
delegacijos pir/mininkas 
Varreri R. Austin. Jis pa
sako ilgą ir karštą prakal
bą. Jis teigia, kad Amerika 
nesiūlo veto teisės panaiki
nimo, bet griežtai stoja už 
jos aprubežiavimą. Jis pri
pažįsta, kad komisijos re
komendacijos yra Anglijos, 
Amerikos, Francūzijos ir 
Kinijos planas. Jos susita
rė ir tuo reikalu laikosi iš
vien.

Austin aštriai pasmerkia 
veto teisės naudojimą. Veto 
esą visiškai suparalyžiavęs 
veikimą ne tik Saugumo 
Tarybos, bet ir visos orga
nizacijos. x Veto teisės pa
naudojimas padidinąs skir
tumus tarpe valstybių ir 
esąs priešingas vieningumo

principui. Kai buvo priima
mas organizacijos Čarteris, 
niekas nė nesapnavęs, kad 
veto teisė bus šitaip dažnai 
naudojama prieš Saugumo 
Tarybos daugumą. Visą kal
tę jis suverčia ant Tarybų 
Sąjungos. Kas nors reikėję 
daryti, ir todėl buvo suda
ryta komisija padėties pa
keitimui. Čarterio dabar 
taisyti negalima, bet toliau 
tokį veto naudojimą pakęs
ti nebegalima.

Jis kalba apie minėtų ke
turių valstybių pareiškimą. 
Girdi, kai kas sako, kad tas 
pareiškimas arba planas dėl 
veto pavaduoja Jungtinių 
Tautų Čarterį. Bet nieko 
panašaus nesą. Jis pakarto
ja, kad tas planas nepakei
čia Čarterio ir negali pa
keisti. Jis. sako, kad komisi
joje už rekomendacijas bal
savo 38 valstybės, prieš bal
savo tik 6, o 4 susilaikė nuo 
balsavimo. Jis siūlo, kad 
Asamblėja rekomendacijas 
užgirtų.

Kalba Švedijos ir čili at
stovai ir karštai remia ko
misijos rekomendacijas.

, Tarybų Sąjungos pozicija
‘ Australas \dr. Evatt, As

amblėjos pirmininkas, per
statė Tarybų Sąjungos de
legacijos pirmininką Gro
myko. Užeina ant estrados 
aukštas tvirtas vyras. Kal
ba lėtai, bet jo balsas stip
rus. •

Gromyko kalbėjo dau
giau, kaip valandą laiko. 
Jis lietė klausimą iš esmės 
ir nesigailėjo “komplimen
tų” tiems, kurie nori veto 
teisę panaikinti arba suka- 
neveikti. Jis nurodo, kad

(Pąbaiga 5-tam pusi.)

Iš Komunistų Teismo
FBI ŠNIPAI “ATIDEN
GIA,” JOG KOMUNISTAI 
RĖMĖ STREIKUS

NEW YORK. — Du FBI 
slaptosios policijos agentai 
liudijo teisme prieš 11 ko
munistų vadų ,jog komunis
tai veikliai rėmė didžiuosius 
plieno, automobilių, skerdy
klų ir elektrinių fabrikų 
darbininkų streikus 1946- 
li947 metų žiemą.

Vienas kaltinamųjų, Carl 
Winter, atsiliepdamas, pa
reiškė, jog jis didžiuojasi, 
kad komunistai uoliai pa
dėjo darbininkams kovoti.

Trečias valdžios liudyto
jas buvo vadinamas “amži
nasis studentas” Frank S. 
M‘eyer. Jis 1945 metais pa
bėgo iš Komunistų Partijos 
todėl, jog Browderio vado
vauta Politinė Komunistų 
Sąjunga buyo dada peror
ganizuota atgal į Komunis-

tų Partiją. Meyer sekė pa
sakišką Browderio teoriją, 
būk Jungtinės Valstijos ir 
Anglija po karo taikiai ben
dradarbiaus su Sovietu Są
jungą.

Meyer liudydamas pasa
kojo, kad komunistai, girdi, 
tiktai savais tikslais naudo
ją prez. Robsevelto vardą 
ir girią jo programą. Jisai 
sakė, jog pats mokytojąvęs 
komunistų mokyklose, kur 
vartojama Markso - Lenir 
no veikalai, o tatai būk 
reiškią, kad ten esą moko
ma “nuversti Amerikos val
džią jėga bei prievarta.”

FBI agentai tiktai ,tiek 
galėjo “pasviečyt,” kad jie 
1946 m. dalyvavo Lenino 
paminėjimo susirinkime De
troite, kur kalbėjo ir vienas 
teisiamųjų, Carl Winter, 
Michigan valstijos Komu
nistų Partijos pirmininkas.

Perša Tik Kitu Kraštu Kariuomenę Siusti Į Karo Ugnį; 
Kongresmanai Skiria $15,909,116,000 Karo Tikslams

WASHINGTON. — De
mokratas kongresmanas 
Clarence Cannon, Kongre
so Atstovų Rūmo lėšų ko
miteto pirmininkas, šaukė 
daugiau atominių bombų ir 
daugiau lėktuvų joms ne
šioti ir mėtyti, esą, kad ga
lima būtų per vieną savai
tę nuo naujo karo pradžios 
sunaikinti Maskvą ir kitus 
Sovietų Sąjungos miestus.

Taip kongr. Cannon 
smarkavo, kuomet Kongre- 
smanų Rūmas svarstė kari
nių lėšų skyrimą sekamiems 
metams. Cannon daugiau
sia pinigų reikalavo atomi
niams ir kitiems didiesiems 
bombanešiams.

Kongresmanai 271 balsu 
prieš 1 nutarė karinėms iš
laidoms paskirti $15,909,- 
116,800 per 12 mėnesių, 
pradedant nuo. liepos 1 d. 
šiemet. Tai yra $630,735,- 
100 daugiau, negu prez. 
Trumanas reikalavo.. Prieš 
tas didžiausias karines lė
šas taikos metu balsavo tik
tai darbietis kongresmanas 
Vito Marcantonio.

Oro jėgoms skiriama $6,- 
215,709,000, kariniam laivy- 
nuo $5,018,873,600, o armi
jai $4,480,834,000.
Perša Tik Svetinių Kraštų 
Kareivius Naujam Karui
Kongresmanas 

deklamavo:

— Mes turime oro bom
bomis smogti Maskvą ir 
kiekvieną kitą miestą Rusi
joj per savaitę nuo sekamo
jo karo pradžios.

Pasirašius Atlanto sutar
ti, mes turime tinkamas ba- V 7
zes savo bombanešiams.

Jungtinės Valstijos turi 
apginkluoti kitų šalių ka
reivius, ir tegul jos siunčia 
savo vyrukus į karo gaisrą, 
kad mums nereikėtų siųsti 
savo berniukų į tą ugnį. 
Štai ką reiškia faktas, kad 
Jungtinės Valstijos turi 
atominę bombą.

Cannon * pranašavo, jog 
Sovietų Sąjunga per 60 die: 
nų nuo karo pradžios galė
tų užvaldyti visą Europos 
žemyną.

— Todėl, — šaukė Can
non, — Jungtinių Valstijų 
oro jėgos turi kirsti mirti
nus smūgius Sovietų Sąjun
gai, nelaukiant tų 60 dienų.
Pranašauja Karą 1952 m.

Republikonas kongresma- 
nas Carl Hinshaw prasita
rė, kada Amerikos genero
lai planuoja pradėti užpuo
limo karą prieš Sovietų Są
jungą; girdi, “mums sakė, 
jog karinio taikinio laikas 
bus 1952 metais.”

Cannon
i

Jungtines Valstijos 
Palaiko Karinius 
Vokiečių Fabrikus

Unijos Pradeda Kampaniją 
Prieš Atlanto Paktą
' SAN FRANCISCO. 
Septyniolikos CIO ir Dar
bo Federacijos unijų va
dai pradėjo plačią kampa
niją, kurioje reikalauja at
mesti karinę Atlanto sutar
tį, o per taikias derybas 
susitarti su Sovietų Sąjun-WASHINGTON. — Ame- 

rikos valstybės departmen- 
tas įsakė palaikyti vakari
nėje Vokietijoje 159 di
džiuosius fabrikus, kurių 
mašinerija, pagal Potsda
mo sutartį, turėjo būti ati
duota į atpildus Sovie
tams ir skaudžiausiai nuo 
nacių karo nukentėjusiems 
kraštams. Tai plieno, maši
nų ir kitų svarbių pramo
nių fabrikai, kuriuos gali
ma greitai paverst ginklų 
ir amunicijos daryklomis.

Francijos valdžia iš pra
džios priešinosi šių fabrikų 
palikimui vokiečiams. Ame
rikos valdovai todėl pagrū
mojo atimt Franci jai Mar- 
shaiio piano paramą jeigu į Aleksandrą Stephensą 
n nosiirikc en run Kfikvrrm ” r

Susitarta, Kiek Pinigų 
Duot Marshallo Planui

WASHINGTON. — Suė- 
ję senatorių ir kongresma- 
nų įgaliotiniai nutarė skir
ti Marshallo planui $5,430,- 
000,000 per 15 mėnesių, at
spirčiai prieš komunizmą 
vakarinėje Europoje.

Dar pats Senatas ir Kon
greso Atstovų Rūmas tvir
tins šį nutarimą.

ji nesutiks su tuo įsakymu. 
Tad Franci j os valdžia
nutilo.

ir

Albanijos - Sovietų 
Prekyba

LONDON. — Sovietų Są
junga ir Albanija pasirašė 
prekybos sutartį, pagal ku
rią Sovietai bargan parda
vinės Albanijai dirbinius ir 
medžiagas.

ORAS. — Būsią lietaus.

WASHINGTON. — Atei- 
vybės komisionierius įsakė 
Vengrijon deportuoti Alek
sandrą Stephensą todėl, kad 
jis priklausė Komunistų 
Partijai, nebūdamas Jung
tinių Valstijų piliečiu. Ste
phens yra vedęs Amerikos 
pilietę ir išgyvenęs šioje 
šalyje 21 metus.

Sveturgimįų Gynimo Ko
mitetas duoda apeliaciją 
prieš tą įsakymą.
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PATYS SAU 
PRIEŠTARAUJA

“Šiaurės Atlanto 
mo sutartis jau pasirašyta. 
Demokratinės valstybės, 
vadovybėje J. A. Valstijų, 
aiškiai pasakė Maskvos val
dovams, kad jų plėšikavi
mams ir užkariavimams 
turi ateiti galas.”

Taip rašo ir džiaugiasi 
menševikų Keleivis. Tuo 
būdu- viskas tvarkoje: visi 
galime ramiai miegoti.

Betgi Keleivio redakto- 
, riai vistiek užmigti negali. 
(Jie tebėra persigandę. Kie- 
! kvienam straipsnyje jie “te
begarbina” ir/tebekolioja 
tuos “Maskvos valdovus.” 
Nepalieka Šiaurės Atlanto 
Saugumo sutarčiai su jais 
apsidirbti, 

Saugu-

Japonijoje
Apie darbo žmonių būseną Japonijoj mes retai kada 

parašome. Tiesa, nedaug iš ten gąlima gauti ir patiki
mų žinių, — žinios kurias gauname, daugiausiai telpa 
komercinėje spaudoje.ir jos esti gerokai “apčiupinėtos,” 
apcenzūruotos.

Darbo žmonių padėtis Japonijoje tebėra sunki, nors 
kapitalistai ir monarchistai ten gyvena, galima sakyti, 
senu gyvenimu. O tai reiškia: jie visko pilni.

Gerai gyvena MacArthuro valdomojoj Japonijoj ir j 
visoki juodosios rinkos karaliai, raketieriai ir šmugel- 
ninkai.

Prieš karą, kaip žinoma, Japonijoje darbininkų judė
jimas buvo palaužtas — darbo unijų, tikrų darbo unijų, 
ten nebuvo, o politinė darbininkų partija — komunistų 
— buvo pavaryta pogrindin. Apie komunistinį judėjimą 
Japonijos darbininkai mažai tegirdėjo, o valstietija be
veik nieko negirdėjo. Valstietija Japonijoje, atsiminkime, 
gyvena didžiulį skurdą, — tik dvarponiai ir stambesnieji 
buožės tesinaudoja gyvenimo patogumais.

Po karo darbo unijos pradėjo veikti viešai, taipgi at
virai veikia ir Japonijos Komunistų Partija. Komunis
tų Partijos įtaka auga tiek darbininkuose, tiek valstie
čiuose, sodžiuje.

Neseniai įvykusiuose parlamento atstovų rinkimuose 
Japonijos komunistinė partija gavo apie 4,000,000 bal
sų. Vadinasi, ji parodė savo tvirtybę. Komercinė Ame
rikos spauda pranašavo, būk JKP išrinksianti .parlamen- 
tan apie 14 atstovų, o ji iš tikrųjų išrinko apie 40 at
stovų !

Darbo unijose taipgi komunistai įsigijo didžiulės įta- sulaikė užsienio reikalų se
kos ir jie šiandien ten vaidina svarbų vaidmenį.

Japonijos socialdemokratų partija, kurią remia bur
žuazija ir gen. MacArthuras, tirpsta. Nemažai jos na
rių, nepasitenkinę savo partijos vadovybe, palieka parti
jos eiles, pereidami į Japonijos Komunistų Partiją.

Dar sparčiau skleidžiasi japonų komunistų literatūra, 
ypačiai josios spauda. Šimtais tūkstančių egzempliorių j tas prieš buvusįjį 
laikraščiai platinasi ir jų tiražas, cirkuliacija, vis auga. ' x tt.-xi__._-_

Visa tai nugąsdino Japonijos kapitalistus ir generolą 
MacArthurą.

Japonijos monarchistai - kapitalistai, taigi, galvojo ir 
sugalvojo būdą “komunistams suvaržyti.”

Popieriaus gamyba Japonijoje yra. valdžios kontrolė
je. Kiekvienas laikraštis tegali būti spaudžiamas tik su- 
lyg tuo, kiek jis gali gauti iš valdžios popieriaus.

Ir štai, valdžia paskelbia, jog popierius bus išduoda
mas spaudai sulyg partijomis ir sulyg tuo, kiek kuri 
partija turi savo atstovų parlamente.

Japonijos komunistai, kurių spauda, aišku, yra di
delė, bet parlamente narių jie teturi dar mažiau už tris 
kitas partijas, vadinasi, dabar gaus mažiau popieriaus 
savo spaudai.
i Ligi šiol Japonijos Komunistų Partija galėjo gauti 
pirktis kiekvieną mėnesį po 86,000 svarų popieriaus, o 
nuo dabar tegalės pirktis tik po 20,000 svarų kiekvieną 
mėnesį.

Na, kai kurios kitos partijos, kurios spaudos beveik 
neturi, gaus popieriaus daugiau, jpi norės, nors joms ir 
nebus reikalingas.

Šitokį “triksą” sugalvojo Japonijos valdančioji klasę. 
Jrmano, jog tuo būdu ji sumažins komunistų įtaką liau
dyje ir pakels įtaką kapitalistiniu partijų.

Mes, tačiau, abejojame, ar jai tai pavyks padaryti.

Plepalai apie Anti-Semitizmą Tarybų Sųjungoj
Pastaruoju metu tūli komerciniai laikraščiai pradėjo 

dažnokai,rašyti, būk, girdi, Tarybų Sąjungoje atgimstąs 
anti-semitizmas. Taip rašo “Newsweek” savaitraštis, 
taip dažnai rašo dienraštis “New York Times” ir kiti.

Šitaip rašydama, Amerikos stambioji spauda nori su
kelti prieš Tarybų Sąjungą žydų kilmės amerikiečius. O 
kai ši spauda nori ką nors atlikti, tai jai tikslas visuo
met pateisina priemones.

Kuo gi ši spauda savo teigimus remia?
Ogi tuo, kad prieš tūlą laiką T. Sąjungoje rašytojas 

Uja Erenburgas parašė straipsnį, kritikuojantį zionis- 
tus; tuo, kad T. Sąjungos spauda, pritardama naujai 
žydų valstybei Izraeliui, neprataria zionistams. Paga
liau, tuo, kad T. Sąjungoje nesfckiai buvo smarkiai kri
tikuoti tūli literatai bei kritikai, nešioja žydiškas pa
vardes.

Netenka nei sakyti, kad šitie komercinės spaudos 
“vaitojimai” yra krokodiliaus ašaros. Tarybų Sąjungo
je nebuvo, nėra ir negali būti anti-semitizmo dėl to, kad 
ten yra išleisti specialūs įstatymai, griežtai draudžiu 
pažeminti bent kurią tautybę ar rasę. Ten Visos tautos, 
visų rasių žmonės yra pilnateisiai. Kitaip socialistiniame 
krašte ir negali būti!

O jeigu tarybinėje spaudoje pakritikuojamas tas ar 
kitas rašytojas, tai jis kritikuojamas ne dėl to, kad yra 
tos ar kitos tautybes žmogus, bet dėl to, kad jis kreivai 
nurašo, neteisingai dalykus aiškina. Daug T. Sąjungoje 
rašytojų buvo kritikuota ir dab jų bus kritikuota. Mums 
atrodo, jog ten daugiau Rašytojų yra kritikuojama, ne-

PRIMINIMAS Iš 
ISTORIJOS

Ispanietis liberalas 
Vayo sakosi negalįs pakęs- veikloje 
ti -Bekritikavęs Amerikos i 
vyriausybės atsinešimo lin
kui fašistinės Ispanijos. Jis 
mano, kad tas atsinešimas 
ir nepateisinamas, ir labai 
žalingas. Jo supratimu, ko
va prieš gen. Franco dikta
tūrą ir gynimas Ispanijos 
respublikos paliekama ru
sams ir komunistams. Visu 
šiuo reikalu, girdi, “vakari
nių demokratijų 
yra juodas.”

Net naivįškai 
klausia.: “Kas gi

rekordas

del Vayo 
ant svieto

kretoriu Bevina ir’Britani
jos Darbo Partijos kabine
tą nuo apgynimo Ispanijos 
respublikos? Kodėl gi jie 
nebuvo tais, kurie sumobili
zuotų visas Jungtines Tau- 

i priešą, 
prieš ta Hitlerio talkinin
ką?” 

Mes žinome ir pasakysi- rfoj Schneidernlan nėbūtų n'lnrlnl z-i Ann-lnnn •/ ‘me: Todėl, kad Anglijos 
darbiečiai jau seniai eina 
pareigas anglo - saksų im
perializmo lekajų. Keista, 
kad del Vayo tos tiesos dar 
nemato.

Į Labai teisingai de Vayo 
mūsų valstybės departmen- 
to politiką vadina “pro- 
frankiška.” Jis eina toliau 
ir nurodo, kad pateisini
mui tos politikos “net šiuo 
tarpu yra falsifikuojamas 
Ispanijos fašistinio režimo 
rekordas.” Prie to priside
da ir Winston Churchill. Jis 
tiesiog garbina Franco, kad 
Jjs oficiališkai neįstojęs į 

.karą Hitlerio pusėje. Fak
tas yra,, kad Franco norėjo 
stoti karan, bet tik norėjo, 
kad Hitleris užmokėtu tam 
tikrą kainą. Hitleris atsisa
kė tą kainą užmokėti (tai 
yra, tam tikras teritorines 
koncesijas padaryti) ir tor 
dėl Franco susilaikė nuo 

i prisidėjimo prie karo.
Istorija yra aiški. Del 

Vayo neturi jokio sunkumo 
tą istoriją parodyti. Prad
žioje karo Ispanijos valdžia 
pasiuntė Vokietijos amba
sadoriui Madride memo
randumą, kuriame Franco 
pasižadėjo stoti į Fašisti
nės Ašies kąrą, jeigu Hitle-
ris padarys tam tikrų fa-1 Federacijos*

gu giriama. Kritika ten pateikiama ne tain, kad žmo
gų “nunakinti,” bet tam, kad jam padėti, kad jį pakelti.

NiŪjorkiškis žydų dienraštis “Freiheit” išjuokia tuos, 
kurie plepa apie anti-semitizmą T. Sąjungoje. Dienraš
tis nurodo, jog tik prieš savaitę Tarybų Sąjungoje buvo, 
apdovanota daugybė rašytojų, mokslininkų, menininkų 
ir aktorių stalininėmis premijomis, na, ir tarp tų pre
mijų gavėjų yra i nemažai . žydiškomis pavardėmis ir 
mokslininkų ir rašytojų iiJ menirtirikų.

Be to, turime atsiminti, jog tik ačiū Tarybų Sąjuhgai, 
šiandien gyvuoja Izraelis., T. Sąjunga Jungtinėse tau
tose kovojo už, Izraelio nepriklausdhiybęj T. Sąjunga 
buvo viėna pirmųjų valstybių Izraelį pH^ažihusi.

Kitais žbdžiąis, buržuazijos plepalai apie anti-sėmitiž- 
mą. T. Sąjungoje plepalais ir liekasi.
U -te* • 5*%/ 'ALAX/V'.’ <.■ A

_____

šistinei Ispanijai nusileidi
mų. Prieš pat puolimą Pa
ryžiaus, gen. Franco pa
siuntė Hitleriui pasveikini
mą už vokiečių pasiseki
mus. 1940 metais Franco 
pareiškė, kad Ispanija gali 
į karą mesti du milijonus 
kareivių. Tai buvo liepos 
mėnesį. Tų pačių metu rug
sėjo 17 d. Franco pasiuntė 
Berlynan. Serrano Suner, 
kad būtų Hitleriui pasiūly
ta Ispanijos karinė parama. 
O to paties mėnesio 22 d. 
Franco parašė laišką -Hit
leriui, išreikšdamas pilniau
sią pasitenkinimą karo ei
ga. Spalių 23 d. Franco ir* 
Hitleris turėjo konferen
ciją. Po konferencijos iš
leido bendrą pareiškimą;

MŪSŲ DARBO UNIJOS
del 44 metai darbo unijų

NEW YORK. — 1903 
metais susiorganizavo taip 
vadinama • Moterų Darbo 
Unijos Lyga. 1905 metais 
jon įstojo Rose Schneider
man. Prieš .trisdešimt vie- 
neris metus ji tapo New 
Yorko skyriaus prezidente. 
Kiek vėliau buvo išrinkta 
naciohalės organizacijos 
prezidente.

Dabar Rose Schneider- 
( man, jau sulaukus gražios 
senatvės, rezignavo iš New 
Yorko skyriaus prezidęn- 
tės vietos'. Kol kas tačiau ji 
pasilieka nacionalės orga
nizacijos prezidente. s

Per keturiasdešimt ket- 
veris metus ši moteriškė 
darbavosi darbo unijų ju
dėjime, kad į jį įtraukti 
darbininkes moteris. Tai di
delis kiekis metu. BeveikV o- 
nebuvo tokios dienos, ku7 

aktyyiškai dalyvavus tame 
judėjime.

Ypatingu entuziazmu ji
nai prisimena New Yorko 
siuvėjų streiką 1909-1910 
metais, kuomet dvidešimt 
penki tūkstančiai darbinin
kių stojo kovon už teisę su
siorganizuoti į darbo uniją. 
Tame streike Rose Schnei
derman veikliai dalyvavo. 
Ji buvo ne tik darbininkių 
organizatorė, bet taipgi 
smarki agitatorka. Sakė 
prakalbas streikielriams 
gatvėse ir salėse.

„Ji sako, kad jos darbas 
nebuvo veltui. Jos pastan
gos dėl Amerikos darbinin
kių per tuos 44'metus pri
sidėjo prie išugdymo darbo 
unijų judėjimo.

Unijos prieš fašistinius 
bilius *

CHICAGO,* Ill. — Illino- 
jaūs Darbo Federacija turi 
apie 800,000 narių. Ji nuta
rė paremti tą judėjimą, ku
ris priešingas valstijos sei
meliu įneštiems biliams, va- 
dinamiemę “Broyles Bills.” 
Tai .fašistiniai biliai, prieš 
kuriuos kovoja visa pažan
gioji visuomenė. \

Tieriis biliams priešintis 
nutarė Federacijos taryba.

' prezidentas 

as tow

kuriame Franco išreiškė 
sutikimą įstoti į Anti- Ko- 
minterno Paktą, kaipo pir
mą žingsnį į karą. Ispani
jos fašistinė spauda tą žygį 
karštai sveikino.*

1 11941 metų vasario. 12 d. 
gen. Franco laikė konferen
ciją Su Mussoiihiu. Musso- 
linis paklausė, ar Ispanija 
įstotų į karą, jeigu Hitle
ris išpildytų tam tikrus 
reikalavimus. Frdncb atsa
kė, “taip, įstotų.”

Visa tai yra nesena isto
rija. Visa tai dabar mūsų 
diplomatai bando pamiršti. 
Del Vayo sako tiesą, kad 
dar šioje Jungtinių Tautų 
Asamblėjos sesijoje Ameri
ka ir Anglija stengsis lik
viduoti visus nesusiprati
mus su Franco ir įtraukti 
jį į sąjungą prieš Tarybų 
Sąjungą.

Reuben Soderstrom pareiš
kė, kad šitie biliai, tapę 
Įstatymais, panaikintų Illi- 
nojaus valstijoje žodžio ir

Reikia žinoti, kad ir Chi- 
cagos Darbo Federacija 
yra pasisakius prieš Broy
les bilius. Tie biliai jau yra 
užgirti valstijos senato. Ne
užilgo jie bus svarstomi 
valstijos atstovų bute.

Kovon prieš šiuos bilius 
yra įsitraukusios ir kitos 
darbo unijos. Prieš juos pa
sisakė neseniai įvykus šio 
distrikto United Automobi
le Workers konferencija.

Gauta pranešinąs, kad 
prieš bilius pasisakė ir II- 
lino'jaus Bažnyčių Taryba. 
Tarybą sudaro protestan
tiškas bažnyčios.

Nors tuose biliuose puo
lami neva tik komunistai, 
bet juos labai gražiai reak- 
cijonieriai galėtų panaudo
ti prieš kiekvieną pažan
gos ir laisvė judėjimą. Tai 
supranta darbo unijos ir 
stoja kovon prieš juos.

Reikalauja ištirti nuteisi
ntą mirtin
\ United Electrical Work
ers unijos pildomoji taryba 
kreipiasi į NeVy Jersey val
stijos gubernatorių su svar
biu reikalavimu. Taryba 
reikalauja, kad būtų tuojau 
ištirtas nuteisimas mirtin 
šešių negrų Trenton mies
te.

Savo telegramoje guber
natoriui unijos preziden
tas Albert J? Fitzgerald sa
ko, kad taryba ‘kalba var
du 600,000 unijistų. Jis nu
rodo, kad kyla rimtų abe
jojimų, ar šitie šeši žmo
nės nuteisti mirtin pasire
miant tvirtais jų kaltumo 
įrodymais. Labai galimas 
daiktas, kad jie yra suokal
bio auka. Atrodo, kad jie 
yra auka tos isterijos, ku
ri yra .sukelta visoje šaly
je. Faktai roęlo, kad jie yra 
nekaltai nuteisti. Guberna- 

da-torius turi tuojau visą 
lyką nuodugniai ištirti.

“Apkausto” Įmonės 
Pasiekimas j

KAUNAS, sAus. 10.-Didelio 
laimėjimo sujsilaukč “Apkaus
to” metalo apdirbimo įmonė. 
Jos kolektyvas jau įvykdė 
penkmetinė programą.

“Apkausto” įmonė pateikė 
šaliai' 1.5' milijono šaukštų, 
95Q tūkstančių arbatinių 
šaukštelių, 500 tūkstančių sa
kučiu. ' •. *

Per praėjusius metus dar
bo našumas padidėjo čia 161 
procentu, savikdiria sumažinta 
34 procentais. Sutaupyti di
deli antbihib aiiumihijaus ir. 

kiekiai.

Iš Jungt. Tautų Asamblėjos
Rašo Laisves Korespondentas

(Tąsa)
Jis nurodo pagaliau, kad 

tie dvasininkai buvo teisia
mi ir nuteisti, ne kaipo dva
sininkai, bet kaipo tų šalių 
piliečiai, kurie kriminališkai 
prieš savo šalis prasižengė.

Čechoslovakijos atstovas 
pasakoja apie kardinolo 
Mindszėnty veiklą ir filo- 
fiją dar prieš’karą. Jis nu
rodo, kad tas kardinolas bu
vo diktatoriaus Horthy, 
įrankis, fašistinio režimo 
rėmėjas. Horthy kardinolą 
išnaudojo kovai prieš Če- 
choslūvakiją. Mindszenty 
tikslas buvo atsteigti Cen- 
tralinėje Europoje Haps- 
burgų dihastiją. Mindszen- 
ty buvo Hitlerio įrankis 
taipgi. Jis nepakėlė balso 
prieš skerdimą žydų. Jis 
priešas demokratijos. Jo by
lą nori panaudoti pasaulio 
reakcija kurstymui naujo 
karo.
Jungtinių Valstijų Delegato 

Argumentai
Mūsų šalies delegacijos 

atstovas kalba trumpai. Jis 
tvirtina, kad šis klausimas 
turi būti įdėtas į darbotvar
kę ir apsvarstytas, kad tai 
pilnai sutinka su Jungt. 
Tautų Čarteriu. Klausimas 
pakankamai svarbus, kad 
jis būtų Asamblėjos svars
tomas. Tos dvi šalys, girdi, 
nesilaiko taikos sutarties.

Mūsų atstovas sako, kad 
čia-neina klausimas apie .tų 
šalių baudimą. Baudimas 
visai kitas klausimas., To 
klausimo dabar niekas čia 
nekelia. Jeigu kils klausi
mas baudimo, tada gal rei
kės laikytis taikos sutarty
se nurodytos procedūros. 
Viskas, ko čia1 dabar nori
ma, tai klausimą išdisku- 
suoti, apkalbėti.

Lenkijos atstovo kalba
Nepaprastai reikšmingą 

prakalbą pasakė Lenkijos 
delegatas. Jis kalbėjo pla
čiai. Pirmiausiai hūrodė, 
kad šis klausimas nepri
klauso Asamblėjai,' dar kar
tą priminė taikos sutartis. 
Jis kalba, kad po maska 
taip vadinamų “pamatinių 
žmogaus teisių” yra bąpdo- 
mas sukurti gaisras. Kas 
nors tuo yra užinteresuotas. 
Jis sako, kad viskas išeina 
iš Amerikos. Mat,. čia rin
kimų kampanija nesiliauja 
ir politikieriai pataikauja 
katalikų dvasininkijai.

Mindszenty buvo teisia
mas ir nuteistas kaipo Ven
grijos pilietis, kuris prasi
žengė 'prieš savo kraštą. Jis 
nurodo, kad teisme daly va 
vo pora tuz. užsienio kores
pondentų, kurie atmetė blo- 
fą, būk kardinolas buvęs 
vaistais apnuodytas ir todėl 
prisipažinęs.

Lenkijos delegatas smar
kiai užvažiuoja Australijai 
ir Bolivijai. Jis parodo, kad 
Australijoje nesilaikoma 
pamatinių žmogaus teisių. 
Sako, kad ten skaitlinga 
vietinių gyventojų tauta 
neturi jokių teisių, kad ji
nai baigiama išnaikinti.

O kaip su Bolivija ir reli
gijos laisve? Žiūrėkite, sa
ko, toje Bolivijoje, kuri 
taip susirūpinus “religijos 
laisve” Vengrijoje, yra įsta
tymas, kuriame sakoma: 
Kas bandytų steigti kokią 
nors kitą religiją, apart 
viešpataujančios katalikų 
religijos, taptų Bolivijos iš
daviku ir būtų baudžiamas 
mirtimi!.

Paskui jis sugrįžta prie 
Amerikos ir smarkiai, ją 
kritikuoja. Sako, jeigu čia 
svarstyti Mindszenty bylą, 
tai kodėl neiškelti ir neap
2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Bal. 15, 1949

¥į

svarstyti Sacco ir Vanzetti 
reikalo? Jis nurodo, kad 
kardinolas Spellman yra 
susirišęs su kardinolo Min
dszenty suokalbiu nuversti 
Vengrijos demokratinę vy
riausybę ir atsteigti mo
narchiją. Taipgi susirišę 
yra Amerikos atstovai Vo
kietijoje.

Bolivijos delegatas
Bolivijos delegatas teisi

na savo pasiūlymą. Jis gi
ria Australiją. Sako, “mum 
garbė išvien dirbti su Aus
tralija.” Bolivijos žmonės 
esą susirūpinę padėtimi 
Vengrijoje ir Bulgarijoje. 
Šis klausimas turįs vietą 
Jungtinių Tautų Asamblė
joje. Jis sako, kad jis kal
ba ne kaip katalikas, bet 
kaip “atstovas visų žmo
nių.” Jis skundžiasi, kad 
Vengrijoje “visos pamati
nės žmogaus teisės, yra su
naikintos.” Girdi, nėra jo
kios religijos laisvės. Žiūrė
kite, sako, valdžia uždarė 
katalikiškas organizacijas 
ir konfiskavo jų turtą, tai
pgi panaikino parapijines 
mokyklas. Todėl jis reika
lauja, kad Asamblėja padė
tį Vengrijoje apsvarstytų..

Rezultatai
Kaip jau sakyta pradžio

je, tos šalys, kurios pri
klauso nuo Marshall Plano, 
jokiu būdu negali Asamblė
joje balsuoti prieš Ameri
kos ’delegacijos nusistaty
mą. Nepaisant argumentų, 
nepaisant visų įrodymų, kad 
dvasininkų nubaudimas yra 
Vengrijos ir Bulgarijos na
minis reikalas ir nepriklau
sę Jungtinėms Tautoms, 30 
delegacijų balsavo už Stee
ring Komiteto pasiūlymą, 
septynios delegacijos balsa
vo prieš, o dvidešimt dele
gacijų susilaikė nuo balsa
vimo. Vadinasi, Vengrijos 
ir Bulgarijos klausimas į- 
trauktas į Asamblėjos dar
botvarkę. Dabar tenka lau
kti karštų diskusijų ir susi
kirtimų, kai pats klausimas 
bus Asamblėjos pilnoje se
sijoje diskusuo jamas.

Klausimai ir

Klausimas
Pamečiau Laisvę už tai, 

kad buvau įdėjus Į Laisvės 
B-vę daug pinigų, o Lais
vės B-vė manė apgavo, nu
suko — neatmokėjo mano 
Įdėlių. Vien tik dėl to ir 
palikau Laisvę, gerbiamas 
klebone!

Taip pasakė Jonas Bui
vydas, kada jis nuėjo į lie
tuvišką parapiją prisirašy
ti, klebonui kamantinėjant 
J. Buivydą, kodėl atėjai, 
Jonai, čia?

Gerb L. red., atsakykit 
per dienraštį, kiek J. Bui
vydas yra įnešęs į Laisvės 
B-vę pinigų ir dėl kokios 
priežasties jam rieatmokė- 
jot?, • . M. A.
Atsakymas

1919 metais J. Buivydas 
pirkę-mūsų bendrovės 2 šė- 
rus ir 1922 metais 2 serus, 

I viso labo 4 šėrus. Tai reiš
kia, kad jis yra į bendrovę 
įdėjęs tik $20. ‘

Neatsimename, kad Bui
vydas būtų prašęs jam tuos 
šėrus atmokėti.

Esantis Vilniuje, komjauni
mo gatvėje Nr: 20, erdvus pa
statas Ministrų Tarybos nuta
rimu perduodamas dailininkų 
sąjungai. Atlikus remontą, 
čia bus sukurtas nuolatinis 
dailės parodų pavilijonaš.



JUSTAS PALECKIS

*,■ Nauji Tarybų Lietuvos Ūkio Laimėjimai

Lietuvos darbo žmonės 
atliko didelį darbą atku
riant ir išvystant pramonę 
bei transportą, įvykdant 
pokarinį penkmečio planą. 
Atkurtos visos pagrindinės 
maisto ir mėsos bei pieno 

4 pramonės šakos, sukurta
žuvies pramonė. Atliktas 

i žymus darbas atkuriant,
\ * rekonstr uojant ir iš-
> plečiant lengvosios pramo-

J nės įmones. Kapitalo inves
ticijos į tas pramonės šakas 
sudarė per paskutiniuosius 
metus daugiau kaip 45 mi
lijonus rublių.

Sėkmingai vyko darbas 
atkuriant metalo apdirbi
mo įmones. Respublikoje 
įsisavintos naujos metalo 
apdirbamosios pramonės 
produkcijos rūšys: elektro- 
motorai, matavimo prietai-

* sai ir kt. 1948 metais pra
dėjo veikti alebastro gamy-

• kla. Stiprinama pramonės 
kuro bazė, plečiami energe
tiniai pajėgumai. Per pir
muosius trejus penkmečio 
metus respublikos pramo
nės bendroji produk
cija išaugo beveik tris kar
tus, palyginti su 1945 me
tais.

Pirmųjų trejų penkme
čio metų planą mūsų pra
monė įvykdė 105 proc. Vi
sumoje mūsų respublikos 
pramonė bendrosios pro-

* dukcijos gamyboje jau pra-. 
šoko prieškarinį lygį. Pra
monės lyginamasis svoris 
respublikos liaudies ūkyje

* išaugo nuo 35 proc. 1945 
metais ligi 46 proc. — 1948 
metais. Pramonės įmonių 
skaičius per tuos trejus me
tus išaugo daugiau kaip du 
kartus, o senųjų įnąonių at
kūrimą lydėjo jų rekons
trukcija ir aprūpiniftias 
moderniais technikos įren
gimais.

Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės garbingai * įvykdė 
savo įsipareigojimus ir da
vė per 32 milijonus rublių 
viršumplaninių sankaupų.

Darbininkų klasės 
j L, . Augimas

., Žymiai išaugo respubli
kos darbininkų klasė. Dar-, 
bininkų skaičius prašoko 
prieškarinį lygį. Tarybų 

i ■ Lietuvoj fabrikuose ir ga
myklose išaugo tikri gamy
bos novatoriai, racionali
zatoriai, išradėjai, stacha- 
novininkai, rodantieji so
cialistiniame lenktyniavime 
socialistinės pažiūros į dar
bą pavyzdžius.

Stambūs laimėjimai pa
siekti atkuriant respubli
kos sostinę — Vilnių. Tiem 
laimėjimams milžiniškos 
reikšmės turėjo Sąjunginės

* Vyriausybės nutarimas, pa- 
. i si rašytas Stalino, dėl pa-

. galbos priemonių Vilniui

atkurti. Vilniaus darbo 
žmonės atsiliepė į tą nuta
rimą plačiu patriotiniu 'są
jūdžiu ir savo noru davė 
milijonus darbo valandų 
savo miestui atkurti. Gau
siuose susirinkimuose Lie
tuvos darbo žmonės pareiš
kė karštą padėką Sąjungi
nei Vyriausybei ir asmeniš
kai Stalinui už tėvišką rū
pinimąsi mūsų sostinės at
kūrimu.
Medžiaginio ir kultūrinio 

lygio pakilimas
Dėka laimėjimų, pasiek

tų atkuriant ir išvystant 
respublikos liaudies ūkį, 
žymiai pakilo materialinis 
bei kultūrinis Lietuvos dar
bo žmonių lygis. Palyginti 
su 1944 metais, vidutiniš
kas mėnesinis darbininkų 
uždarbis išaugo vidutiniš
kai respublikoje 30 pro
centų, realusis darbo užmo
kestis po piniginės refor
mos padidėjo daugiau kaip 
dvigubai, o dabar ryšium 
su tolesniu kainų sumažini
mu, ■— dar daugiau.

Lietuvių tauta šiuo metu 
pergyvena didžiausios reik
šmės istorinį etapą. Tai — 
Lietuvos žemės ūkio socia
listinis pertvarkymas. Ko
lektyvinių ūkių sąjūdis pas 
mus prasidėjo Ii947 metais. 
Šiuo metu kolektyvinių 
ūkių sąjūdis įgijo platų po
būdį. 1948 metų pavasarį 
pas mus buvo tik pirmieji 
20 kolektyvinių ūkių. 1949 
metų vasayio 15 dienai bu
vo 926 kolektyviniai ūkiai, 
o dabar kolektyvinių ūkių 
skaičius jau siekia 1,136 ir 
yra per 500 iniciatyvinių 
grupių naujiems kolektyvi
niams ūkiams organizuoti.
žemės ūkio perorganizavi

mo reikšmė
Kolektyvinių ūkių san

tvarkos pranašumai prieš 
individualihį ūkininkavimo 
būdą neginčytini. Tai įtiki
namai įrodo tas faktas, kad 
mūsų jaunieji kolektyviniai 
ūkiai pasiekė didelių rezul
tatų pirmųjų metų laiko
tarpiu. Grūdinių kultūrų 
derlius dąugely kolektyvi
nių' ūkių 20-25 proc. virši
ja individualinių valstiečių 
derlių. 1948 metų pavasarį 
įkurtieji respublikos kolek
tyviniai ūkiai pirma laiko 
įvykdė žemės ūkio produk
tų pristatymus valstybei, 
išmoka kolektyvinių ūkių 
valstiečiams už darbadienį 
vidutiniškai po 5 — 8 kilo
gramus grūdų, žymų kiekį 
kitų žemės ūkio - produktų 
ir pinigų.

Žemės ūkio perėjimas į 
kolektyvinių ūkių kelią 
griauna senąsias, atsiliku
sias ūkininkavimo formas 
Lietuvos kaime, kuris spar- 

čiais tempais keičia savo 
išvaizdą. Kolektyviniai ū- 
kiai pertvarko kaimą, lik
viduoja žemės ūkio atsiliki
mą, tampa tarybinių akty
vistų naujų kadrų kalve. 
Jeigu anksčiau kaime buvo 
maža partijos narių, kom
jaunuolių, tai dabar kolek
tyviniuose ūkiuose sparčiai 
auga partinės organizaci
jos, kandidatinės grupės, 
komjaunimo organizacijos. 
Tiesiog mūsų akyse auga 
nauji žmonės, gabūs orga
nizatoriai, kovotojai dėl 
gausių derlių. Tūkstančiai 
jaunų žmonių sėda ant tra
ktorių, įsisavina sudėtin
giausių žemės ūkio mašinų 
darbo techniką. Kolektyvi
nių ūkių sąjūdis tapo galin
ga priemone valstiečių ma
sių'sąmoningumui ir akty
vumui pakelti. Šis sąjūdis 
atveria kelią į pasiturintį 
gyvenimą ir sukuria prie
laidas galutinai likviduoti 
klasinei diferenciacijai, už
tikrina socializmo statybą 
kaime.

Neseniai pasibaigęs Lie
tuvos KP (b) VI suvažiavi
mas, apsvarstęs tolesnio 
kolektyvinių ūkių sąjūdžio 
vystymosi perspektyvas, 
priėjo išvadą, jog respubli
koje yra visos galimybės 
artimiausiu metu visiškai 
kolektyvinių Jūkių santvar
kos pergalei pasiekti.

Mūsų kraštui didelė 
, parama

Sprendžiamą reikšmę, 
toliau vystant respublikos 
žemės ūkį' ir stiprinant pa
galbą kolektyviniams lo
kiams, turi priimtas Sąjun
ginės Vyriausybės nutari
mas dėl organizavimo šiais 
metais 15 MTS respublikoj, 
dėl traktorių, traktorinių 
plūgų, kultivatorių, o taip 
taip pat sunkvežimių, auto
cisternų, kilnojamųjų dirb
tuvių, kuliamųjų, kombai
nų ir kitų žemės ūkio maši
nų paskyrimo Lietuvos 
TSR. Lietuvos darbo žmo
nės su didžiausiu entuziaz
mu sutiko' pranešimą apie 
šią didžiulę pagalbą, teikia
mą Lietuvos žemės ūkiui, 
matydami joje rūpinimąsi 
respublikos liaudies ūkio 
vystymuisi.

Žemės ūkio perėjimas į\ 
kolektyvinių ūkių santvar
kos vėžes sudaro sąlygas 
plačiai pritaikyti mokslo 
pasiekimus, siekiant pakel
ti laukų derlingumą ir iš
vystyti gyvulininkystę. Lie
tuvos TSR Mokslų Akade
mija savo mokslinę veiklą 
vis labiau sieja su aktua
liais socialistinės statybos 
uždaviniais.

Lietuvos biudžetas
Pramonės, žemės ūkio ir 

prekybos vystymasis užtik
rino spartų Lietuvos TSR 
Valstybinio biudžeto išau
gimą. Lietuvos TSR vals
tybinis biudžetas kas metai 
didėja ir 1948 metais pa
siekė 1,133 milijonus rublių, 
palyginti su 608.3 milijo
no rublių 1945 metais. 1949 
metais respublikos biudže
tas sudarys 1,307 milijonus 
rublių.

,So. Boston, Mass.
Amberlando Radijo Programa 
WKOX, 1190 Kilocycles, 
Sekmadienių Rytais, 9 Vai.
Balandžio 17-tą, sekmadie

nį, 9 vai. ryto, Gintarų Ra
dijo Programoj girdėsite dai
nuojant Oną Mineikytę, ir 
kalbelę pasakys apie Velykų 
Margučius Ona B. Kubilius.

Jeigu norite ką nors pa
skelbti ar pranešti, tai siųski
te savo pranešimus ir viso
kios rūšies sveikinimus bei 
skelbimus šiuo adresu:

B. F. KUBILIUS,
P. O. Box 23, >
So. Boston 27, Mass.

<•

Žengiame j Šviesų Gyvenimą Kanklininkai Dar Kartą Pasimokino
Rašo M. JACKEVIČIUS

NOREIKIŠKIAI, 1949 m. 
sausio 1 d.— Dvarąi, dvarai, 
dvarai... Kur tik bepažvelg
si, visur, kas pus varstį, riog
sojo pąsislėpę šimtamečių me
džių paunksmėje ištaigingi 
dvarininkų pastatai, milžiniš
ki svirnai bei klojimai. Bet 
kiek atokiau stovėjo eilė su
krypusių, prie žemės prilipu
sių lūšnų, kurių tamsiuose> 
siauručiais langais kamba
riuose glaudėsi valstiečiai.

Sunkus, kupinas skriaudų 
bei vargų buvo buržuazinės 
Lietuvos kumečių gyvenimas. 
Tai .jų jlqil ieto prakaito są
skaita turtėjo, ūžė dvarinin
kai. Skaisčiai apšviestų dva
rų salionuose per rengiamus 
Naujųjų Metų balius liedavo
si vynas, o netoliese esančio
se grytelėse kumečiai žinojo, 
kad ir sekantieji metai jiems 
nieko gero neatneš.

Valdydami žemę ir turėdami 
savo rankose žemės ūkio ma
šinas, bei gyvulius, dvarinin
kai ir buožės smaugė darbo 
valstieti. Vargingieji valstie
čiai būdavo priversti nuomo
ti iš dvarininkų ir buožių že
mės dirbimo Įrankius, skolin
tis arklius ir sėklas. Už tai 
jie ištisus metus lenkdavo nu
garą, kaskart vis giliau įbris- 
davo į skolų balą, kurioje, 
pagaliau, ir nuskęsdavo. Po 
Įvykusių varžytynių turtą su
pirkdavo aplinkiniai dvarinin
kai, o naujakuriai, vėl pavirtę 
kumečiais, buvo priversti pra
šyti dvarininkų malonės, kad 
užsidirbtų pragyvenimo mini
mumą.

1933 metų kovo mėp. 11 d. 
“Vyriausybės žinios” savo 
407-me numeryje paskelbė že
mės reformos Įstatymo pakei
timą, kuriame, tarp kita ko, 
§ 762 buvo rašoma: “Skait
muo “80” pakeičiamas skait
meniu ”150.”

Išvertus i , paprastą kalbą, 
tai reiškė, jog vietoje 80-hek
tarų, buožėms ir dvarinin
kams leidžiama įsigyti '150 
hektarų.

Ypač daug dvarų išdygo 
apie Kauną, (v;ia kūrė ir plėtė 
savo “rezidencijas” ministrai, 
turtingieji klerikalai, aukštie
ji karininkai.

Vien tik Kauno apskrityje 
buvo finansų ministro Karve
lio, teisingumo ministro, vė
liau vyriausiojo notaro Žilins
ko, Merkio, Vagnerio ir kitų 
dvarai.

—Karvelis, — pasakoja bu
vusi kumetė Marija Venkaus- 
kaitė, — laikė 37 kumečius. 
Kumetis uždirbdavo centus ir 
gaudavo šiokį tokį maistą. O 
toliau, kaip išmanai.

Lygiai taip pat elgdavosi su, 
savo kumečiais Karvelio kai
mynas, lietuviškosios buržua
zijos šulas Žilinskas. <

Dar ir dabar valstiečiai pri
simena jį su pykčiu. Lyg ne
norėdamas atkurti buvusio 
skurdaus gyvenimo vaizdų, 
pradeda savo pasakojimą bu
vęs kumetis Petras čižinaus- 
kas.

—Žilinskas dažnai girdavo
si. Kai aš jį kartais vežda
vau arkliais į autobusų susto
jimo vietą, sakydavo: “Man 
nėra tos dienos, kad neuž
dirbčiau 500 litų.” O mes už 
darbą gaudavome penkis šim
tus kartų mažiau dienai.

—Pas Žilinską, — tęsia Či- 
žinauslęas savo pasakojimą,— 
pradėjau dirbti 1935 metais. 
Tuomet jis turėjo 175 hekta
rus žemės, nors buvo žinoma, 
kad vienose rankose galima 
laikyti tik 150 hektarų. Kai 
kurie mūsų sakydavo: “Juk 
jis ponas, o. pas j u os’ran k a 
ranką plauna.” Ir tai mes 
dažnai matydavome. Kai at
važiuodavo darbo inspekto
riai, ir mes drįsdavome pasi
skųsti, tai jie sakydavo, kad 
“ponas pats ministras, ir jam 
galima.” O tas ministras elg
davosi su žmonėmis kaip su 
gyvuliais. Prisimenu, kartą 
galvijai pradėjo .niežais sirgti. 
Atėjo Žilinskas į tvartą jų

I

' : i.. . 

pažiūrėti. Aš jam ir sakau: 
“Arkliai sūsta, mes taip pat 
užsikrėsime.” O jis šyptelė
jo ir paskui piktai suriko: 
“Jūs patys niežus dantimis 
iškrapštysite.”

Tarybų valdžios Įkūrimas 
Lietuvoje nutraukė visokių 
karvelių, Žilinskų ir į juos pa
našių veiklą. žemės vertel
gos buvo priversti palikti sa
vo dvarus. Tarybų valdžia 
atitaisė seną skriaudą, ir tie, 
kurių prakaitu persunkta že
mė, gavo teisę amžinai ja nau
dotis.

! Bet jau po metų, hitleri
ninkams užgrobus Lietuvą, Į 
žemės paviršių vėl išlindo bu
vusieji dvarininkai. Jie norėjo 
susigrąžinti netektuosius tur
tus. Sugrįžo ir Karvelis Iš 
Vokietijos, kurion jis išdūmė. 
Tačiau jo dvare jau spėjo at- 
sisęsti tūlas Fridrichas iš 
Land bewirtschaftungsgeselL 
schaft - Ostland. Karveliui 
dvaro negrąžino. Mauras jau 
buvo atlikęs savo darbą ir ga
lėjo eiti.

šiandien buvusių Karvelio 
ir Žilinsko dvarų vietoje yra 
Noreikiškių mokomasis ūkis, 
kuriame praktikos darbus at
lieka žemės Ūkio Akademi
jos studentai. Su kokiu užsi
degimu pasakoja apie ūkio 
ateities planus vyr. agronomas 
Jonas Savičiūnas. Pačiuose 
Noreikiškiuose kuriamas sodi- 
ninkystės-daržininkystės ūkis, 
Zagrados skyriuje tobulins sa
vo žinias būsimieji laukinin
kystės specialistai, Tirkeliš- 
kiuose—gyvulininkystės, čia, 
anksčiau dvarininkų neteisė
tai užgrobtoje žemėje, dabar 
mokosi būsimieji mūsų respu
blikos agronomai bei zootech
nikai, kuriems padės visi mo
komojo ūkio darbuotojai, li
gai ne visi studentai žinos, 
kad faunas, faip šauniai že
mę ariantis, traktorininkas 
Adolfas A p u o k as, mel
žėja Marija Venkauskaitė, 
arklių šėrikas Petras čiži- 
nauskas yra buvę kumečiai, 
kuriems tik tarybinė santvar
ka padėjo nusikratyti neap
kenčiamu dvarininkų - išnau
dotojų jungu.

šeštą kartą Noreikiškių gy
ventojai sutiko Naujuosius 
Metus laisvo; tarybinio gyve
nimo sąlygomis. Vakare, kai 
laikrodžio rodyklė priartėjo 
prie pusiaunakčio, šviesiuose 
kambariuose už - stalų susėdo 
gausi mokomojo ūkio darbuo
toj ii šeima, čia buvo trakto
rininkas Apuokas, direktorius 
Gustaitis' ir kiti šio darnaus 
kolektyvo nariai. Jie visi ben
drai pasidžiaugė praėjusiųjų 
metų laimėjimais, pasižadėda
mi ateinančiuose dirbti dar 
geriau ir. našiau.

Lietuvos Sostines 
Rekonstrukcija

VILNIUS. — Lietuyos mi
nistrų taryba užgyrė genera- 
lį projektą Vilniaus rekons
trukcijos, kurį pagamino mie
sto tarybos pildomojo komi
teto komisiją, 'vadovaujama 
architekto Mikučionio.

Planas numato rekonstruk
ciją pamatinių gatvių. Kom
jaunimo, Liudo Giros ir tūlos 
kitos gatvės bus praplėstos 
iki 30-40 metrų.

I centralinį miesto ansam
blį įeis Tarybų aikštė, Gedi
mino gatvė ir Neries* paupis. 
Taurokalny bus pastaytas di
dingas Pergalės paminklas. 
Tarybų aikštėje iškils Lietu
vos valstybiniai rūmai, moks
lo darbininkų rūmai, naujos 
operos ir baleto teatras, ki- 
noteatras (judžiai) Pergalė 
ir visa eilė kitų rūmų.

Vilnius pralobs , naujais 
parkais,' aikštėmis ir bulva
rais. Jie užims plotą, lygų 

82 hektarams. Bus įsteigtas 
centralinis kultūros ir poilsio 
parkas.

Mieste bus pravestos naujos 
troleibusų linijos.

MONTREAL. — Per
eitą kartą padariau trumpą 
peržvalgą čia įvykusio tarybi
niu kų suvažiavimo, kuris įvy
ko kovo 26 ir 27 dienomis, 
paliesdama daugiausia pirmos 
dienos eigą. Neturiu intenci
jos smulkmeniškai aprašyti, 
nes apart ginčų, peštynių, nie
ko gero, naudingo neįvyko. 
Tai pirmu sykiu tokiame tuš
čiai triukšmingame suvažiavi
me teko dalyvauti. Bet yra 
reikalas šį tą. parašyti apie 
šio suvažiavimo pabaigą, kad 
Laisvės skaitytojai galėtų tu
rėti vaizdą, kuo tas suvažįa- 
vimas užsibaigė.

Po ilgų, ir bereikšmių ginčų 
pirmą dieną, tarybininkai 
(Centralinė Taryba) turėjo 
nusileisti ir leisti/ antrą dieną 
iki pietų užimti skyrių atsto
vų pasitarimui. ča iškarto 
buvo pasiginčyta, ar leisti šia
me pasitarime dalyvauti Cen- 
tralinei Tarybai, ar ne. Dvie
jų balsų rezultatai parodė, 

( kad centras neturi teisės da
lyvauti. Jiems prisiėjo virtu
vėje sandvičius valgyti ir “po
sėdžiauti.”

Taigi, antra suvažiavimo 
diena prasidėjo skyrių pasita
rimu, kuriame centras nedaly
vavo. Atstovų pasitarimo re
zultatai sekanti:

Skyriai nutarė ir sutvėrė 
naują organizaciją —Kanados 
Lietuvių Sąjungą, išsirinko 
centrą Montreale, pasiėmė iki 
šiol suorganizuotus taryhjnįn/ 
kų skyrius, priėmė statutą, 
apsideda mokesčiais, kuriuos 
mokės naujai sudarytos orga
nizacijos centrui. Tuo jų su
važiavimas ir baigėsi.

Po skyrių atstovų pasitari
mo buvo pertrauka. Girdisi 
visokių diskusijų, ginčų, 
džiaugsmingų kalbų. Skyrių 
atstovai, atsiekę savo tikslo, 
patenkinti, sveikinasi su savo 
prieteliais, džiaugdamiesi, kad 
jie laimėtojai. Girdžiu, kal
basi trys delegatai, vienas ki
tam aiškindami: “Tarybinin
kai ižde turi tik $2,000, gi 
s k a i ty to j ai (Nepriklausomos 
Lietuvos) skyrių rankose.” 
Vadinasi, išsibaigus tiems 
dviems tūkstančiams, Nepri
klausomai Lietuvai bus ka
put. Tarybininkų šalininkai, 
ypač seni kanadiečiai, dėl to 
skilimo nei kiek nenusimena. 
Jie jaučiasi tvirti finansiniai. 
Sako, ką gi tie ubagai dipu
kai* pradės, biedni būdami ? 
Kiti rodo nusiminimą, kad iš
tikimųjų N. L. likimas tamsus, 
kad yra kuo rimtai susirūpin
ti. Girdi, nesant vieningumo, 
ir Lietuvos “išlaisvinimas” ne
bus įmano;nas. Ko gero, jie 
ir visą Kanados lietuvių judė
jimą pasigrobsią į savo ran
kas, kaip 1926' metais pasi
grobė smurto keliu visą Lie
tuvos valstybės vairą. ' Gy
vendami tremtyje stengęsi 
palaikyti savo, diktatūrą, tai ir 
čia norį kitiem diktuoti. Ir 
ko laike šios pertraukos nete
ko girdėti!

Po pertraukos, apie 2" va
landą po piet, taip sakant, su
važiavimas prasidėjo oficia
liai. Buvo išrinktas prezidi- 
Trmas. Sulig pirmesnio susi
tarimo, turėjo dalyvauti ir 
skyrių atstovai. Apsižvalgius 
aplink, nedaug matėsi skyrių 
idelegatų. Kiti atėjo žymiai 
pavėluotai.

Iš mandatų komisijos pra
nešimo buvo galima suprasti, 
kad šiame suvažiavime daly
vauja gana didelis skaičius 
delegatų, net apie 60, kurie 
atstovauja gerą skaičių lie
tuvių (nepažymėjo kiek), 
įvairios mažos grupelės įr£i 
buvo skaitomos organizacijo
mis, kaip tai skautai, amati
ninkai, menininkai, rašytojai. 
Mandatų komisija perskaitė, 
kad ir nuo Vytauto Klubo da
lyvauja 4 delegatai, čia de
legatas Rudinskas pakelia 
klausimą, kokiu būdu atsirado 
Vytauto Klubo delegatai, nes 
jam esą žinoma, kad Vytau
to Klubas šėrininkų susirinki
me griežtai atmetė delegatų 
3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—. Penkt, Bal. 15, 1949
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siuntimą. Čia kilo karštos dis
kusijos. Mandatų komisija 
turi ieškoti, kas pasirašė man
datus. Paaiški, kad Vytauto 
Klubo sekretorius Albertas 
Norkeliūnas pasielgė sauva- 
liškai, išeidamas prieš šėrinin- 
kų valią. Tas pats delegatas 
Rudinskas klausia, iš kur de
legatai nuo Darbininkų Drau
gijos, apie kurią jam netekę 
girdėti, čia atsistoja V. Kiškis 
ir aiškina, kad kadaise tokia 
draugija gyvavusi ir turėjusi 
74 narius (tikrenybėje, turėjo 
7 narius). Girdi, kada tai 
ruošę balių, buvę keli šimtai 
žmonių, tai ji turinti teisę 
atstovauti bent kokius 300 
žmonių. Kiek anksčiau, ka
da jis buvo paklaustas, kiek 
narių atstovauja, tai jis sakė, 
kad dar nežinąs, nes dar ne
susiorganizavę. Jis tikįs, kad 
po suvažiavimo susiorgani
zuos.

Vėliau svarstė naujos kons
titucijos priėmimą. Po to, Gi
rinis atvejų atvejais kėlė klau
simą, kaip bus su laikraščiu. 
Jis kreipėsi į skyrių delega
tus, kurie jau susiorganizavo 
į naują organizaciją, ar jie 
rems Nepriklausomą Lietuvą 
finansiniai. Pastarieji aiški
nasi, kad jie neturį galios 
šiuo klausimu pasisakyti; kad 
jie nesą įgalioti, ir kad jie 
maną turėti savo organą.

Prieš pradedant svarstyti 
paskutinį dienotvarkės punk
tą, tai yra rinkimą Kanados 
Lietuvių Tarybos Centro Ko
miteto, pirmininkas paaiškina, 
kad jau vienas iš skyrių de
legatų padavęs ' raštišką pa
reiškimą, kad jis rinkimuose 
nedalyvaus, kadangi čia at
stovaujamos politinės organi
zacijos. šio delegato pareiš
kimą paseka ir kiti delegatai. 
Kyla išmetinėjimai už vieny
bės ardymą, skaldymą . Gir
di, važiavę su tikslu vienin
gai veikti 'už Lietuvos “išva
davimą,” o ne ardyti vienybę, 
tverti organizacijas. Vienas 
iš tarybininkų išneša griežtą 
pasmerkimą vienybės ardyto
jams, paprašo juos išeiti. Iš 
publikos, kurios buvo jau ne
mažai “jo ekscelencijos mi- 
nisterio” Sidzikausko prakal
bos pasiklausyti, pasigirdo ir 
nelabai “švarių” žodžių: 
“Lauk, fašistai, lauk ' smeto- 
nininkai, lauk lietuvių tautos 
nenaudėliai! Nebevaldysite 
Lietuvos,” ir tt. čia skyrių 
delegatai apleidžia salę, o fo
tografai skuba traukti jų at
vaizdus.

šis įvykis Jaudino visus. 
Dvasia buvo labai prislėgta. 
Delegatai pradėjo aimanuoti 
dėl šio tragiško suvažiavimo 
likimo. Kilo susirūpinimas 
laikraščiu, žiūriu, viešnia De- 
venienė, kuri vakar taip karš
tai agitavo Kanados. lietuvius 
kviesti kuo daugiausia dipu
kų, kad sudarius kuo dides
nes jėgas už “išlaisvinimą” 
Lietuvos, apsiašarojus, kad 
jos viltis nusinešė šuo ant uo
degos. Atsistoja Kardelis. 
Prislėgtu, graudžiu balsu, su 
ašaromis akyse, aiškina, kad 
jie esą apgauti. Girdi, nors 
jie. visą laiką darę nuolaidas, 
vienok šie juos apgavę. Kar
delis yra labai minkštos ir 
geros širdies, jis buvo pamir
šęs ir tas žaizdas, kurias sme- 
tonininkai buvo padarę 1926 
metais, kuomet jo partijos 
teisėtai išrinktą valdžią nu
vertė smurto * keliu. Jis už
miršta viską ir ašaroja dėl tų 
“paklydėlių.” Jis dar turįs 
viltį, kad jie sugrįš.

Kyla klausimas, kas lieka 
toliau daryti? Siūloma tęsti 
darbą toliau, iki sekančio su
važiavimo, kuris turėtų tuoj 
įvykti, palikti seną centralinę 
tarybą. Vėliau buvo susitarta 
palikti seną, papildant iki 25 
narių. ■

Tai taip ir baigėsi ilgai 
būbnytas suvažiavimas, be jo
kių nutarimų, be rezoliucijų, 
referatų.

Jūsų Korespondentas,

I



j APLINK ŽEMĘ PER 80 DIENŲ
*' Parašė Išvertė T
:: JULĖS VERNE ★ J. BALČIKONIS t
!1 3-12-49 L -30— t

Worcester, Mass

(Tąsa)

Ta palapinė priklausė Batulkarui, di
rektoriui tos garsiosios šokėjų, juokda
rių, klounų, akrobatų, ekvilibristų ir 
gimnastų trupės, kuri, kaip skelbime bu
vo pasakyta, prieš išvažiuodama iš Sau
lės Imperijos į Ameriką, paskutinį kartą 
turėjo pasirodyti publikai.

Paspartutas įlindo į palapinę ir pasi
sakė norįs matyti patį Batulkarą. Batul- 
karas tuojau atėjo.

— Ko tamsta nori? — paklausė jis 
Paspartuto, kurį palaikė iš pradžių ja
ponu.

— Ar nereikalautum tamsta kartais 
tarno? — tarė Paspartutas.

— Tarno? — sušuko Batulkaras glos
tydamas savo tankią barzdikę. — Aš 
turiu du klausius tarnus, kurie, niekuo
met nuo manęs neatstodami, teisingai 
tarnauja ir jokios algos neima. Štai jie! 
— pridėjo jis rodydamas Paspartutui 
dvi tvirtas gyslėtas rankas.

—Vadinas, tamstai aš nereikalingas?
— Ne, ne!

— Gaila! Man būtų patogu su tams
tomis važiuoti į Ameriką.

— A! — sušuko Batulkaras: — tam
sta, kaip aš matau, toks japonas, koks 
aš beždžionė! Tai kam tamsta' taip apsi
taisei? .

— Žmogus taįp taisosi, kaip jis gali.
— Tai tiesa. Tamsta prancūzas?
— Taip, paryžietis.
— Vadinas, tamsta,moki grimasų da

lyti.
— Tiesa, -— atsakė Paspartutas, ne

patenkintas tokia nuomone apie prancū
zų tautos gabumus, — mes mokame da
ryti grimasų, bet ne geriau už amerikie
čius.

— Gerai sakai. Todėl, jei aš negaliu 
paimti tamstos už tarną, imu už juok
darį. Supranti tamsta? Prancūzijoje ro
do kitų kraštų juokdarius, o kituose 
kraštuose rodo prancūzų juokdarius!

— A!
— Tamsta, turbūt, stiprus esi?
— Ypač jei stipriai pavalgau.
— Moki dainuoti?
—•' Moku,. — atsakė Paspartutas, ku

ris kadai dalyvaudavo gatvės koncertuo
se.

-— Bet ar tamsta mokėsi dainuoti, jei 
reiks stovėti ant galvos ir laikytį ant^ 
kairės kojos pado vilką, kada sukasi, o 
ant dešinės kojos pusiausvirą kalaviją?

— Kodėl ne! — atsakė Paspartutas, 
atsiminęs savo pirmuosius gimnastikos 
ir ekvilibristikos bandymus.

t— Tai daugiau nieko ir nereikia, — 
tarė palapinės direktorius.

Sutartis buvo tuojau padaryta.
» w

Pagaliau Paspartutas rado sau kur 
prisišlieti. Jis buvo pasamdytas viso
kioms rolėms vaidinti toje garsioje ak
robatų trupėje. Tai buvo menka laimė, 
bet už kokios savaitės jis jau galėjo ke
liauti į San-FYanciską.

Vaidinimas, kurį buvo paskelbęs Ba
tulkaras, turėjo prasidėti lygiai trijomis. 
Netrukus japonų orkestro instrumentai, 

. būgnai ir tam-tamai, ėmė baisiai belsti 
ir trenkti prie durų. Suprantamas daik
tas, šiam kartui Paspartutas negalėjo iš
mokti rolės. J-isi turėjo atsigulti ir lai
kyti savo tvirtais ^pečiais žmonių pirami
dę, kuria “ilganosiai” • norėjo pabaigti 
savo rodymus.

Dar prieš trečią valandą žiūrėtojų 
prisirinko pilna palapinė. Europiečiai ir 
vietiniai gyventojai, kinai ir japonai, 
vyrai, moterys ir vaikai, skubinosi susės
ti į savo vietas siauruose suoluose arba 
ložose, kurios buvo priešais scenos.

Tuojau prasidėjo rodymas. Reikia pri
pažinti, kad japonai pirmieji ekvilibris
tai pasauly. Vienas, pasiėmęs vėduok
lę ir kelis mažus kąsnelius popieriaus, 
rodė drugių skraidymą. Kitas, leisdamas 
iš pypkės kvepiančius dūmus, rašė ore 
melsvas raides ir ištisus komplimentus 
publikai. Tas darė visokias išdaigas ir, 
darydamas, kartu degiojo ir gesė žva
kes. Tas leido suktis vilkus ir darė iš jų 
įvairiausių kombinacijų: jo rankose jie 
kaukė kaip gyvi, šokinėjo ant pypkės, 
ant kalavijo ašmenų, sukosi ant laibų 
vielų, kurios, kaip. plaukeliai, buvo iš- 

, tiestos per visą sceną nuo vienos iki an

tros pusės, šoko vazos kraštais, laipiojo 
kopėčiomis ir, pagaliau, bimbdami laks
tė po visas palapinės kertes. Tas gim- 
bimas buvo panašus į kažkokią muziką, 
bet nemalonią. Kitas pagaudavo tuos 
vilkus ir išmesdavo aukštyn — jie ir 
ore sukdavosi; jei juos įkišdavo į kišenę 
ir vėl išmesdavo, taip pat nenustodavo 
suktis. Jie tol sukasi, kol padilsta tam ti
krus plaunksnelės, ir tada jie pavirsta 
fejerverku!

Nėra naudos aprašinėti visų tos akro- 
-batų ir gimnastų trupės gudrybių. Jie 
tikrus stebuklus darė su kopėčiomis, su 
kartimis, su sviediniu ir kitais panašiais 
įrankiais. Iš visų stebuklų didžiausias 
buvo — “Ilganosių” piramidė. Tą pira
midę rodė mikliausi ekvilibristai, kurių 
Europa dar nebuvo mačiusi.

Tie “Ilganosiai” yra kaip ir kokia 
draugija, kurios globėju laikomas pats 
dievas Tingu. Jie buvo apsivilkę kaip vi
duramžio karžygiai ir nešiojo ant pečių 
po du didelius blizgančius sparnus. Bet 
įdomiausias daiktas—jų ilgos nosys. Tos 
nosys daromos iš bambuko medžio ir tu
ri nuo penkių, šešių lig dešimties pėdų 
ilgumo. Vienos buvo tiesios, kitos ries
tos, vienos lygios, kitos gumbuotos. To
mis nosimis garsieji ekvilibristai rodė 
visokius nepaprastus dalykus.

Koks tuzinas dievo Tingu* garbintojų 
sugulė ant nugarų, kiti užšoko ant jų 
nosių, barkšančių kaip griausmalaidžiai, 
ir ėmė jomis lakstyti, šokinėti, stovėda
mi ant jų kraipytis ir daryti visokias iš
daigas.

Vaidinimas tuyėjo pasibaigti žmonių 
piramide, kurioj kokios penkios dešimtys 
“Ilganosių” norėjo parodyti “Džager- 
nauto ratus.” Batulkaro artistai, dary
dami tą piramidę, turėjo stoti vienas ki
tam ne ant pečių, bet ant nosių. Beveik 
prieš pat vaidinimą vienas artistas, ku
riam reikėjo rodyti ratų apačią, išėjo iš 
trupės, ir kadangi čia buvo reikalingas 
žmogus stiprus ir vikrus, direktorius 
pavedė tą rolę Paspartutui.

Tiesą pasakius, berniokas jautėsi ne
labai smagus, kada — liūdnas jaunųjų 
dienų atminimas — jis užsitempė ant 
savęs viduramžio drabužius^ papuoštus 
iš užpakalio dideliais margais sparnais, 
ir prisirišo prie burnos šešių pėdų ilgu
mo nosį! Bet ką darysi: • ta nosis dabar 
buvo jo duona, ir jis negalėjo perdaug 
pūstis.

Paspartutas. išėjo į sceną kartu su ki
tais artistais, turėjusiais taip pat būti 
“Džagernauto ratų” apačioje. Visi jie 

.sugulė ant grindų atvertę nosis aukštyn. 
Ant jų nosių atsigulė kita ekvilibristų 
eilė, taip pat nosimis aukštyn, ant antro
sios trečia, ant trečios ketvirta, ir paskui 
tol lipo “Ilganosiai” ant vieni kitų, kol 
išaugo žmonių piramidė lig pat teatro lu
bų.

Delnų plojimas buvo neapsakomas. 
Orkestras trenkė kaip koks griausmas. 
Tuo tarpu iš apačios išlindo viena nosis, 
piramidė sujudėjo, nebeteko pusiausvy
ros, ir dievo ratai vienu akimirksniu su
iro ...

Tos nelaimės kaltininkąs buvo Paspar
tutas. Šokęs iš’savo vietos, jis kaip vi
jurkas nusiraitė nuo scenos pro degan
čias lempas į salę, pribėgo prie ložos iš 

, dešinės pusės ir puolė po vieno žiūrėtojo 
kojų šaukdamas:

— A! mano ponas! mane ponas!
— Tai tamsta? — paklausė Fogas.
— Aš!
— Gerai/ tai prašom tuojau eiti į lai

vą!...
Fogas, Auda, taip pat atėjusi pažiop

soti, ir Paspartutas — visi šoko eiti iš 
palapinės. Einant pro duris, jiems užsto
jo kelią beveik siusdamas iš piktumo 
Batulkaras ir pareikalavo iš Paspartu
to už išardymą ratų užmėkėti nuosto
lius. Metęs saują banko bilietų, Fogas 
numalšino jo pyktį. Pusę septintos Fo
gas, Aura ir Paspartutas, prieš /pat iš
plaukiant, sulipo į Amerikos pakebotą. 
Paspartutas nepaspėjo nė persitaisyti: 
užpakaly tebemaskatavo sparnai, ir prie 
burnos jam tebekabėjo šešių pėdų bam
buko nosis!

(Daugiau bus)

Aido Choras yra apsiėmęs 
daug dalyvauti. Kur tik pa
matysi pagarsinimą, ar girdė
si žmones kalbant, vis Aido 
Choras! Balandžio 3 d. buvo 
choro vakarienė su programa. 
Balandžio 10 d. choras daly
vavo Progresyvi ii Partijos 
bankiete. Balandžio 24 d. 
dainuos Laisvės parengime. 
Gegužės 15 d. pats choras tu
rės koncertą.

★
Worcesterio industrija ma

ži)) a darbą. Visos dirbtuvės 
atleidžia iš darbo žmones. 
Kalbos eina : “Kitas karas, kad 
būtu, tai būtu daugiau dar
bu.’’

•' A
Antrojo pasaulinio karo ve

teranai, galima sakyt pri
versti grįžti i kariuomenę, kai 
tik netenka darbo.

★
Marė Deksniūtė (Aido Cho

ro, narė) prisirašė prie US 
Nurse Corps, laivyne.

★
Balandžio 10 d. Progresy

viu Partijos bankiete buvo 
daug tautu žmonių, bet lie
tuvių labai mažai. Keli cho
ristai po programos tuoj iš
bėgo. Tas nelabai gražu — 
norime, kad ką atsiekti, bet 
tik keli palieka dirbti, o kiti 
bėga. Kirvis.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

t ... ...
LLD 136 kuopos vakarėlis, 

kuris atsibuvo balandžio 2 d., 
puikiai pavyko, šiame vaka
rėlyje, apart kuopos narių, tu
rėjome ir iš toliau svečių : 
Stanioniai ir Janušonienė iš 
Livingston, Stočkai ir Anuš- 
kis iš Newarko. Kearney’ės ir 
Ilarrisono draugai esame šir
dingai dėkingi jums, svečiai, 
už nuolatinį atsilankymą į mū
sų ’ parengime liūs.

Taigi turėjome gražų bū
relį malonių draugų, kur 
linksmai ir naudingai pralei
dome vakarėlį. -Taip pat ta
riame širdingą ačių muzikan
tui A. Lambardui už šokių 
muziką, prie kurios smagiai 
pasišoko, kurie tik norėjo, nes 
reikia pasakyti, kad A. Lam- 
bardas pusėtinai mikliai var
toja didįjį armoniką-pianolą. 
Reikia dar priminti, kad drg. 
A. LamBardas už patarnavi
mą nieko neėmė#

Taip pat reikia priminti, 
kad šis vakarėlis davė gra
žaus pelno — apie 41 dol. su 
centais, kurie bus sunaudoja
mi geriems reikalams. 1 o

Komisija viršminėto vaka
rėlio buvo: B. Kushlienė, O. 
Žilinskienė, A. Kushlis, V. 'Ži
linskas. Komisija darbavosi 
pagal išgalę. Dar reikia pri
minti, .jog Kushlis dar gerą 
atliekamą pečių atvežė į sve
tainėje ir pritaisė, kuris bus 
čionai labai reikalingas.

ALDjLD 136 kuopos susi
rinkimas atsibuvo balandžio 3 
d. Iš svarbesnių nutarimų bus 
šie: Susirinkimai nutarta iš 
sekmadienių perkelti į penk
tadienių vakarus, visai vasa
rai. Taigi per vasarą susi
rinkimai įvyks kiekvieno mė
nesio pirmo penktadienio va
kare,. 7:30. Taigi, sekantis 
susirinkimas įvyks jau gegu
žės pirmą penktadienį, 7:30 
vai. vakare..

Taip pat nutarta paaukoti 
$20 dėl gynimo civilių teisių.

Antros Apskrities pikniko 
reikale. įžangos bilietai* ir 
knygelės tapp>perduota susi
rinkimui, o susirinkimas nu
tarė pervesti į V. Žilinsko 
kontrolę. . Jau keletas pasi- 
pirko bei pasiėmė .įžangos bi
lietų irj\hygelių platinimui. 
Dabar yra svarbiausias reika
las su pikniko darbininkais, 
kurių reikės daug moterų ir 
vyrų, kurie, būtų iŠ New Jer
sey valstijos. Janiūnas, ap
skrities komiteto narys, man

pranešė, kad brooklyniečiai 
griežtai atsisakė šiame pikni
ke dirbti, nes jie daug dirbę 
praeituose piknikuose.

Taigi, šiame piknike prisi
eis mums, vietinams draugams 
ir draugėms pasirodyti, ką 
galime padaryti. Todėl, mes, 
draugai: Ilarrisono, Newarko, 
Elizabeth©, Lindeno ir Bayon- 
nės, ateinančiame susirinkime 
turime išrinkti darbininkes ir 
darbininkus, nes tai paskuti
nis susirinkimas prieš pikni
ką. V. Žilinskas.

■> s

Minersville, Pa.
Balandžio 1 d. mirė Petras 

Merkevičius, senas Miners
ville miesto laisvamanis, dar 
nuo šliupo laikų. Tai jis' pir
mas iš lietuvių ėmė civilinį 
šliūbą, vedė Marijoną Stanke
vičiūtę' 1892 metais. Jo mo
teris mirė apie 10 metų tam 
atgal. Petras buvo jau virš 
80 metų amžiaus.

I Ameriką jis atvyko 1887 
metais. Iš Lietuvos paėjo iš 
Suvalkijos, Vilkaviškio apskri
ties, Gražiškių parapijos, iš 
pasiturinčios šeimos. Palai
dotas 4 d. balandžio, 2 vai. 
po pietų, iš V. Tucino šer
meninės. Laidotuvėmis rūpi
nosi jo brolio Jurgio dukra ir 
sūnus. Jurgis Merkevičius jau 
yra miręs apie 30 metų at
gal.

Iš LLD Ifite Kuopos Veikimo
Mūsų kuopa jau antri metai 

pasirodė gerai. Pereitais me
tais naujų narių gavome virš 
30 ir už tai gavome dovaną 
iš centro. Parengimų srityj 
taipgi gerai pasirodėme. Tu- 
rėjoine du išvažiavimus, kas 
sustiprino kuopą finansiniai.

šią žiemą turėjom dvi va
karienes, per abi pelno gauta 
virš $300. Tai geros pasek
mės ! Dabar ruošiamės va
saros parengimams — išva
žiavimų reikale.

Rūpinamės ir kuopą auklė
ti — gauname naujų narių. 
Sekmadienį, 17 »d. balandžio, 
iš ryto, 11 th ir Jenaus Street, 
turėsime kuopos susirinkimą. 
Visi nariai kviečiami dalyvau
ti ir naujų narių pakviesti į 
susirinkimą. x Dabar mūsų 
Draugijos vajus už naujų na
rių gavimą. Narys.

Iš MOTERŲ VAKARIENES
Sekmadienį, Lietuvių Mote

rų Pažangos Kliubas, buvo 
surengęs šaunią vakarienę.

Velionis Petras buvo links
mo būdo žmogus ir to'dėl tu
rėjo daug draugų ir priete- 
lių. Jis savo laiku užlaikė 
užeigą, buvo pasiturintis žmo
gus, bet nuolatos skaitė dar
bininkišką spaudą ir rėmė tą 
judėjimą.

Bet dabar, tai vargingai gy
veno, nes yertėsi iš $30 į mė
nesį senatvės pašalpos. Jis 
buvo apsigyvenęs pas gera
širdę Aleną Ragauskienę, ku
ri nuoširadžiai ir prižiūrėjo 
Petrą. Lai būna Petrui am
žinas ramumas!

V. Ramanauskas.

Bridgeport, Conn.
Pigių namų gyvenimui sta

tybą trukdo bankai ir pel- 
nagrobiai. Richard J. Walk
er, prezidentas Advanced 
Activities, Inc., pareiškė, kad 

■jo statybą penkių kambarių 
gyvennamio, kurio, kaina tik 
virš $7,000, tai trukdo ban
kas, kuris turi $5,000;000 ka
pitalo.

Jis sakė, kad susidūrė šu 
dirbtinu trukdymu gavime 
statybos medžiagų, apšildymo 
įrengimų;’ vandens sistemos 
reikmenų ir tt.t Matyti, kad 
dideli piniguočiai, kurie daro
si didelį pelną statydami na
mus ir juos brangiai parduo
dami. susitarę kenkia pigesnių 
gyvennamių statybai.

Darb. *

Darbo žmonija apvaikščios 
savo šventę pirmą dieną ge
gužės atžymėjimur pirmųjų 
kovų už astuonių darbo valan
dų diena, c- v

Dabar jau ir aštuonių va
landų darbo dienos perilgos, 
nes neištenka norintiems dirb
ti. Daugybė darbininkų pa
leista iš darbo ir vis daugiau 
leidžia, tai ir reikalavimai 
šiame laike yra skirtingi.

Pirmos gegužės dienoje dar
bo liaudis demonstruos pa
smerk dama imperialistus, 
naujo karo kurstytojus ir 
“paktų” lipdytojus prieš liau
diškas šalis. Demonstracijo
se mirgės išstatyti šūkiai už 
taiką, prieš karą, už darbą 
bedarbiams, už trumpesnes 
valandas dienai su 40 valan
dų mokestimi.

Vietos darbininkiškos orga
nizacijos bendrai ruošia gražų 
pažmonį su įvairia meno pro-

M. J. ŠVILPA’S 
Miracle Ointment

No. 1 M. J. SVilpk'š Miracle Oint
ment, for toothache and hardening 
of gums.^ Tuoj prašalina danties 

skaudėjimą ir sustiprini dantų sme
genis. Kaina $1.

No. M. J. S. Salve, for external 
pains. Ši mostis gelbsti nuo įvairių 
paviršutinių skausmų, rankų, pusiau 
sąnarių ir raumenų. Sustingimą, ne
veiklumą, tirpymą. Kaina, - $1.

No. S M. J. Svilpa's Miracle Salve 
for Skin irritation, rash, sinus, 
Athlete’s Foot, burns, sores,? pimp
les, bruizes, ši mostis pagelbsti $uo 
įvairių odos ligų. Kaina $1.25.

No. 4 M. J, Svilpa’s New Disco
very Salve for Poison Ivy and Itch
ing skin, i*ąsh. Ši mostis tuoj prėša- 
lina įvairius odos niežėjimus. Kaina 
$1.25.
• No. 5 M. J. Svilpa's New Discove
ry Salve for Piles, relieves burning 
pains and soreness. Fights infection, 
promotes healing, ši Moštis tai nau
jas išradimas, kaip prašalint Piles 
(varvančias ar ne) be pjaustymo.
Kaina $2.56.

Parsiduoda vaistinėse. Vietiniai, 
galite gauti pas: E. Beirs Drug 
Store, 158 Park St., Hartforde.

Siunčiant užsakymus, prašome 
kartu ir prisiųsti čekį ar money or
derį. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA ;
4». O. B6x 73, Šta. A., 

Hartford, Conn.
Jeigu norite gauti užsakymą C.O.D.,, 

tai prisiųskite kartu ir 30c pašto 
ženkleliais. * (adv.)

DETROITO ŽINIOS ?
Nei vienas nęsiskundė dėl 
maisto, nes jo buvo skanaus 
ir pakankamai. Tiesa, kai 
kuriem# nepatiko kafterijos 
būdas, nors tas jau ne pirmu 
kartu praktikuojama. Gi va
karienės bilieto kaina buvo 
tik $1. Tai jau labai pigiai.

Vakarienė atsibuvo 3 d. ba
landžio, kuri davė ir pelno, 
kuris skiriamas Sveturgimių 
Gynimo Komitetui, nes ši or
ganizacija gina demokratinio 
nusistatymo žmones. O fi
nansų ten reikia daug. Todėl, 
kiekvienos organizacijos par
eiga visokiais būdais’ sukelti 
pinigų, kad "padėti ginti mū
sų pdčių reikalus.

Vieša Padėka
Tariame širdingai ačiū vi- 

siems ir visoms atsilankiu- x 
siems į mūsų vakarienę. Taip
gi Moterų Kliubas taria ačiū 
visoms ir” visiems dirbusiems 
laike vakarienės, Chas Pocevi- 
čiui už piniginę auką, A. Zig- 
mantienei už agurkus, K. 
Terzienei ir J. Latozai už sū
rius. ° Visiems didelis ačiū!

Komisija.

New Britain* Conn.
✓

grama ir trumpomis prakal- 
bėlėmis apie tait ką atneš 
žmonijai vakarinių šalių pak
tas, kas išdygs iš vedamo šal-^ 
tojo karo.

Minėtos darbo žmonių 4 
šventės atžymėjimo pramoga 
atsibus 1 d. gegužės, Rusų 
Nacionaliame Name, prie Elm 
St., 2:30 vai. po pietų.

Lietuviai privalome daly
vauti šiame daug reikšminga
me, gražiame parengime, kad 
prisiminti iškovotas trumpes
nes darbo valandas ir pasi
reikšti už taiką, civiles lais
ves ir tt.

Atitaisoma Klaida
Senokai Laisvės naudai pa- 

rengimėlyje Juozas Ambraze- i 
vičia-yra davęs auką $.1 dėl 
Laisvės, bet jo vardas spaudo- 
je nebuvo pažymėtas. Juo
zas bedarbis, bet atjaučia gra
žius reikalus. Atsiprašome jo.

Vietinis.

Worcester, Mass.

Literatūros Draugijos 11 ir 155 kuopos rengia

BANKIETA
IR

KONCERTĄ
Atžymėjimui

Dienraščio Laisvės 
30 Metų Sukakties

ĮVYKS SEKMADIENĮ

BALANDŽIO 24 APRIL

Graži Dainų Programa:
Worcesterio Aido Choro Vyrų Grupė 

vad. Josephine Karsokienės.
S

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 šią istorinę sukaktį.

29 Ėndicott Street, ' ' Worcester, Mass.
Pradžia 5 valandą Vakaro

Lietuvių Salėje
4 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)—Penkt., Bal. 15, 1949

Į



Worcester, Mass.
Dienraščio Laisves Jubiliejinio 

Pokylio Belaukiant
Visiems labai svarbu žinoti, 

kad balandžio 24 d. bus ban- 
kietas su koncertu kartu. Tai 
nepaprastai didis ir garbingas 
jubiliejinis darbas ant pečiu, 
bet. sakau, turėsim svečiu, j 
Mūsų draugės gaspadinės tu- ' 
ri darbo gausaus, bet, sakau. Į 
jos pasigamins bankietui Į 
maisto gardaus. O meniškų ■ 
patiekalų bus puikiausių dai- i 
nu. So. Bostono menininkai j 
Stasys Paura ir R. Niauta— 
tą dieną pas mus atvažiuos : 
ir mums gražiai padainuos. O ; 
mūsų Joną Sabaliauską dai
nuojant girdėti visiems yra i 
noras, nes jis yra puikus te- j 
noras.

Štai dar viena naujienėlė, 
kuri linksmins jūsų širdelę, 
sakau, pasakyti rūpi, nes ir 
Aido Vyrų grupė čia mums 
visiems uždainuos, kad net 
sienos susvyruos. Josephine 
Karsokienė daug Įdėjo valan
dų bemokydama vyrų grupę, 
daug iš gražiųjų dainų, ale 
ir gražiai dainuoja. Teisybę 
aš čia sakaitę atvažiuokit pa
matyti, čia jus visus užpra
šau. 29 Endicott St., 5 vai. 
po pietų, svetainėj’, šis pokylis

i bus gražus, sakau, čia atvykęs 
| kiekvienas gražiai priimtas 

bus. Laisvės 30 metų jubilie
jus bus minėtas, kur brangios 
valandos mūsų ir plačios A- 
merikos mūsų draugių ir drau
gių veikėjų sudėta. Mes’ čia 
apie jubiliejų Laisvės kalbė
sim ir besisvečiuodami mūsų 
dienrašti sveikinsim. Tad pra
šau, būkit mūsų svečiai, už
tikrinu, nesigailėsit, jubiliejų 
atmintyje ilgai turėsit. Ką 
aš čia parašiau, teisybę jums 
pasakiau. J. M. L.

Philadelphia, Pa.
JAU ARTINASI DIENA!
Tamsa ir juoda naktis jau ' 

traukiasi tolyn. Artėja švie
sesnė diena, žemės artojai 
purens, rėžys žemelę ir sės 
grūdus. Mes, miesčionys, ir
gi pagvvėsime. Atitrūkę nuo 
darbavietės jau nebeskubėsim 
i seną “gūžtelę,” bet žiūrėsi
me, kas čia aplinkui dedasi, 
kas darosi! Svarbu ką patai
syti, kam pagelbėti, ką pama
tyti, ką susitikti! O tai plati 
programa.

Lietuviai čia nėra uždary
ti “‘pūstclninkai,” myli susitik
ti pažįstamus. ar sueiti Į nau
ją pažinti, myli pasikalbėti,

Kam Kentėti Pilvo Skausmus?
Kotai Stomach Aid Medicine viii stebi tina pacalbn visokiem pilvo skausmam. 
Puikus pah n.uvinimas pilvo u ; iausi-irv skauduliams, nervingiems pilvams, apetito 
netekimui, viduriu n< virškini. iui. s'iiūr.us ms pilvams, l iemeniui, gcsinmms skaus
mams; iimizei paeinančiai nuo pilvu skausmu; inkstu ir kepenų nesveikumams 
ir viduriu užkietėjimui. Tikrai aukščiausios rūsies vaistas, parduodamas :-U 
pinigų suuiąžinimo užtiki inimu. jei Imsite nepatenkinti. Suteikite sau n X!»vo 
pilvui panaujinta gyvenimą. **Koyal Stomach Ai<i * yra .pardavinėjamas tiesiog 
nuo tramintojo. Kaina S5.00 už buteli. Siųskite Money Order;, čekj ar pinigus. 
Tai yru geriausias vestas vsoj • šalyje. Jus būsite tūkstantį sykių dėkingi, 
kiip ir kiti yra. atsiliepę j -j ski loinių.

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

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius
^3^

Liūdesio valandoj kreip
kitės'prie manęs dieną' 
ar naktį, greit suteiksi
me tfiodernišką patarna-. 
vimją. Patogiai ir gra- 
žiaiynioderniškai įruošta 
mūsų\ šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite Jpatenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

....L .a........ . ..^7=^ .

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

te lef on nokite:
Slloreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

* EVergreen 7-4774

Naujai išdekorubta 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. Mūsų telefonas niekad nemiega.

.^pasitarti ir matant reikalą ne- j 
skūpauja su pagalba. Dėlei 
to čia turėsime eilę svarbių 
sueigų.

štai, Lietuvių Republikojių 
Susivienijimas (Kliubas) ren
gia bent tris vakarus. Tai 
bus 22, 29 balandžio ir (j d. 
gegužės, tai bus puikūs pa- 
žmoniai. Bus užkviesti nariai, 
pašelpimai ir socialiai nariai 
su moterimis ar draugėmis. 
Bus padalinta tam tikras skai
čius narių Į vieną, kitą ir 
trečia vakara (žinoma, dėl , - ‘
vietos stokos). Bus vaišina
mi alučiu ir užkandžiais, kiek 
kas norės. Prie to, kiekvie
ną vakarą Lyros Choras duos 
gražią koncertinę programėlę, 
o po to pasišoks, kas norės. 
Viskas veltui, tas bus 1218 
Wallace St.

Balandžio 23 d. Lyros Cho
ras duos seniai jau žadėtą nė 
tik philadelphieciams, bet ir 
iš toliau atvykę galės gėrėtis 
ir linksmintis. Tai bus Lyros 
Choro koncertas ii’ balius. Tas 
Įvyks RUBA Hali, 411 Green 
St. šis puikus parengimėlis 
vertas ne tik visiems atsimin
ti ir atsilankyti, bet jam rei
kia ir pagelbėti. Jaunuolius 
visi myli ir jų darbais gėrisi. 
Šis jų pokylis surištas su ne
mažai išlaidų. Taigi, skait
lingas atsilankymas —-vienin
telė užuojauta. O to atsiekti 
reikia, kad visi, kas tik pri
jaučiu jaunuoliams, platintų 
jų garsinimus ir Įžangos bi
lietus. Tai lengva padaryti, 
nes bilietai nebrangūs, tik 75 
centai.

24 dieną balandžio, nepai
sant kaip,bus choristai nusi
dirbę, bet jie važiuos į Ches- 
teri ir ton vietiniam kliubui 
duos puikų koncertą. Toks 
pavasarinis pokylis labai svar
bus seniems ir jauniems, to
dėl visi pasidarbuokime dėl 
jo.

Richmondo Muzikalis Kliu
bas rengiasi savo narius gra
žiai pavaišinti, o tai bus jau 
Į galą gegužės.

Taigi, jau ne viena diena 
artinasi, kada linksminsimės 
visi sykiu. Kaimynas.

SANDĖLIS KNYGŲ
Aukso Altoriukas, maldų ^rnygn,

Ccluloido apdarais. Tilžės spaudimo 1.75 
Vainikėlis—jaunuomepės knyga ........... 75c.
Didysis Ramybės šaltinis. Knyga

panaši maldoms kaip didysis šaltinis, 
stambus .drukas, tvirtai apdaryta ....... 4.00

Visų metų gyv. Šventųjų, apdaryta 4.25 
Biblija, visas šv. raštas; apdaryta ....... 3.50
Evangelijų knyga (per metus), apd. 3.25 
Franci jos Lourdes, knyga apie 500 pusi.,

su paveikslais, tvirtai apdaryta 3.7.»
Lalio didysis žodvnas, apdarytas ....... 15.00
Lietuviškai'ųAngcIskas žodynas ............. 3.25
Lengvas būdas išmokt angliškai ........... 35c.
Naujausia didelė sapnų knyga ........... 1.75
Laimė ir Planetų nuspėjimai ................. 35c.
Sidabrinis Grabelis, graži apysaka ......... 25c.
Savizrolrfs, .didis štukorius ...................... 50c.
Velnias ir Kapitonas, įdomūs skaitymai,

3 tomai knyga, 400 pusi........ J.50
Lietuviška Gaspadinė, su 450 naudingų

receptų .............. k..................................... 1.25
Gudrus Piemenukas, graži apysaka 30c.
Raginis, gražios apysakos .................... 35c.
Pranašas imai apie Svieto Pabaigų .......... 1.25
Kaip Tapti .Dingt. Valst. Piliečiu ....... 25c.
Gražiausių Dainų Rinkinys, knyga .... 75c.
Gyvenimas, mirimas ir laidotuvės

girtuoklio, 15 paveikslų ................ 30c.
Nebijok įnirti, nes nuo mirties

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

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

skirtingų vaistiškų augmenų ........... 25c.
Apie Urlikų, didelį razbaininkų   35c. 
Žemaitės vaizdeliai v ir apie Čigonus 25c. 
Duktė akmenoriaus; graži apysaka ..... 25c.
Karalaitis ir Žmogus—atsitikimas   35c. 
Stebuklas—Kūčių Nakčia; dzūko pasaka 25c. 
Du broliai ir majoro duktė .............. 25c.
Raganiška lazdelė, juokingi skaitymai 25c. 
Paslaptys Talmudo Žydų; du mokiniai 25c. 
Apie Robertų Velnių ir gražių Irlandų 35c. 
Amžino Žydo kelionė per svietų ........ ... 25c.
Onutės raitnė ir balta vergija ........... 40c.

w - 

žoles Arbatos Formoje
Nuo nervų, išgąsčio, hemigč.t, galvoje

ir ausyse ūžimo ................................. 35c.
Nuo dusulio, astlimos; palengvina

atkosėti, varo laukan dulkes ........... f>0c.
Vyriškumo pataisymui; ši arbata gera

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

nušašėjimas, stabdo niežulį ir
apsaugoja nuo piažilimo .................. 00c.

Nebūk stitukęs, cik kūdyn .................. 85c.
Nuo visokių rhenmatiškų sausgėlų ....... 60c.
Nuo užsiaenčjusio kataro, hronkaitis,

hey fever arba Rose Catarrh ........ L25
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo ....... 60c.
Nuo geltligės ir tulžies ligų .......... 75c.
Nuo odos išbėrimų, pučkų ir tt........... 75c.
Sunkių mėnesinių reguliaviinns ........... 75c,
Nuo širdies ir vandeninės ligos .......... 60c.
Palangos /Prajunka, šaknys arielkai 75c.
Nuo kosulio, kokliušo, peršalimo ........... 60c.
Nuo surūgusio pilvo (heart burn)   85c.
Ntio aukšto kraujo spaudimo .............. L00
Kraujo valytojas; ši arbata valo kraujų 

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

Gražiausių Ramunėlių—svaras ......
Liepos Žiedų—svaras .....................
Trukžollų šaknų — svaras ..........
Pclūno Metelių — svaras ..........
Apvynių, — svaras .........................
Valerijonų šaknų—svaras .............

M. ŽUKAITIS
334 Dean Street, North, 

Spencerport, N/Y.

Anglų - Amerikonų Blokas
Gręsia Sunaikinti
Jungtines Tautas

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
didžiųjų valstybių vienin
gumo principas ‘ sudaro 
Jungtinių Tautų kertinį ak
menį. Bet Jungtinės Vals
tijos ir Didžioji Britanija 
jau seniai pradėjo kampa
niją prieš tą principą. Tuo- 
mi jos pilsto vandenį ant 
malūno tų, kurie nori Jung
tines Tautas sunaikinti. 
Vieningumo principas buvo 
pasiūlytas paties preziden
to Roosevelto. Jam pritarė 
Churchill Jaltos konferen
cijoje. Pritarė ir Stalinas. 
Tai buvo darbas trijų did
žiųjų valstybių. Pats Chur
chill nurodė, kad taikos iš
laikymas'priklauso nuo šių 
didžiųjų valstybių veikimo 
išvien. Dabar, kaip žinoma, 
tas Churchill apsivertė 
aukštyn kojomis ir visą lai
ką pašvenčia ruošimui ka
ro prieš Tarybų Sąjungą. 
Laikas nuo laiko jis pribū- 
na Amerikon pamobilizuoti 
sąyzfvienminčius tam karui.

Dabar kova prieš tą prin
cipą yra kova prieš Jungti
nes Tautas. Tai yra impe
rialistų maska paslėpimui 
savo atsakomybės dėl Jung
tinių Tautų nepasisekimo. 
Nepasisekimai Graikijoje, 
Turkijoje; nieko nepadaryt 
ta dėl atominės energijos 
tvarkymo; vietoje sumaži
nimo ginklų, apsiginklavi
mas didinama. Štai kas sle
piasi po šūkiu prieš veto.

Ar veto kaltas dėl padė
ties Indonezijoje, Palestino
je? Ne. Kaltos Anglija ir 
Jungtinės Valstijos. Sovie
tai siūlė imtis konkrečių 
žygių, bet tie pasiūlymai 
buvo atmesti. Jis nurodo, 
kad Trieste miestas dar ne
turi gubernatoriaus, nes jo 
nenori tos dvi šalys. Egipte 
tebesi randa Anglijos armi
ja.

Kova^prieš veto yra pla
nas padaryti Jungtines 
Tautas tam tikros viešpa
čių klikos įrankiu.
Gromyko Smerkia Karinį 

Atlanto Suokalbį
Paskui Gromyko perėjo 

prie Šiaurės Atlanto Sąjun
gos arba Pakto. Jis nuro
dė,, kad tai Anglijos ir Ame
rikos planas karui prieš Ta
rybų Sąjungą. Tai yra, sa
ko, karo kurstytojų pla
nas. Karo nenori Tarybų 
Sąjunga. Karo nenori pa
saulio žmonija. . Karo nori 
tik kapitalistai, tik profi- 
tieriai, pelnagrobiai.

Panaikinkite veto teisę, 
sako Gromyko, ir Jungtinės 
Tautos pasidarys pelnagro- 
bių ir karo kurstytojų įran
kis. Amerika kalba apie ato
minę bombą, steigia mili- 
tarines bazes visam pasau
lyje, Tarybų Sąjungos pa
nosėje. Ką Amerika pasa
kytų, jeigu Tarybų Sąjun
ga steigtų milrtarinės bazes 
prieš Jungtines Valstijas 
Meksikoje!

Gromyko pakartoja prieš 
Šiaurės Atlanto Paktą tuos

argumentus, kurie buvo iš
dėstyti Tarybų Sąjungos 
pareiškime, kai tas Paktas 
buvo paskelbtas. Jis nuro
do, kad tas Paktas sulaužė 
sutartis, kurias, yra Angli
ja ir Francūzija padariu
sios su Tarybų Sąjunga.

Gromyko baigia kalbą su 
pareiškimu, kad Tarybų 
Sąjunga tęs toliau kovą už 
Jungtinių Tautų principus 
ir prieš naujo karo kursty
tojus.

Už komisijos rekomenda
cijas ir prieš veto teisę kar
štai kalba Naujosios Zelan
dijos ir Peru delegatai.

Visa atmosfera labai įkai
tusi.

D r. Evatt pareiškia, kad 
ši sesija yra baigiama, bet 
klausimas pasilieka neiš
spręstas^.. Diskusijos eis ir 
rytoj. Jeigu- bus reikalas, 
įvyks ir naktinė Asamblė
jos sesija.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

labai skaudžią vietą. Galimas 
daiktas, kad panašiu patarimu 
mūsų šalis susilauks ir dau
giau, kai Vengrijos ir Bulga
rijos dvasininkų nubaudimo 
klausimas bus Asamblėjoje iš 
esmės disk u šilojam aš.

★ ★ ★

Senatorius Taylor turi eiti 
šešiems mėnesiams kalėjimai) 
už tai, kad Įėjo bažnyčion 
per duris, ant kurių užrašyta 
“tik negrams”! Ar ne gėda? 
O Asamblėjoje mūsų atstovai 
sušilo pasakoja, kad mes esa
me pamatinių žmogaus teisių 
čampijonai, kad tos teisės yra 
pamirštos ir paneigtos ten kur 
nors Vengrijoje arba Bulga
rijoje.

★ ★ ★
Net septyniose valstijose 

dvylika milijonų žmonių ne
pripažįstami žmonėmis. Pa
čioje sostinėje juodos spalvos 
žmogus nelaikomas lygiatei-' 
siu žmogumi. Jo nusidėjimas, 
kad jo oda juoda!

Štai kodėl mūsų delegacija 
ir komercinė spauda taip už
sigavo, kai lenkas patarė de
mokratijos nepardavinėti ki
tiems, kuomet jos ir taip ne 
per daug teturime čia pat.

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. —- Sekr. (87-88)

i: Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager J!

JOHN A. PAULEY :
Licensed Undertaker ’

:: ■’

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

j Tel. EVergreen 8-9770

Montello, Mass. «f™
Po neilgos ligos mirė Julia 

Ykaselienė, 56 metų amžiaus. 
Paliko nuliūdime šeimą, gimi
nes ir draugus. Velionė pri
klausė prie bažnytinių organi
zacijų.

Taipgi mirė Paulina Ruli- 
kienė, paliko nuliūdime gimi
nes ir draugus.

Balandžio 9 diena Antanas 
ir Petronė Orintai, ilgamečiai 
dienraščio Laisvėm skaitytojai, 
minėjo 25-kių metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Parengimą 
suruošė jų dukra Atilija O- 
rintaitė su pagalba giminių ir 
draugų, Lietuvių Tautiško Na
mo apatinėje svetainėje.

CLEVELAND, Ohio. — 
Miestinis teisėjas James C. 
Connell įsakė areštuoti 
bent 7 žmones, kurie žod
žiu ar laiškais kritikavo tei
sėją už tai, kad jis pasiun
tė kalėj iman dvyliką Faw- 
ick Airflex streiko pikieti- 
ninkų.

Tiem pikietininkam teisė
jas paskyrė viso 2 milionus, 
60 tūkstančių dolerių kau
cijų (belų). Bet apeliacijos 
teismas numušė kaucijų su
mą iki $42,500 iš viso.

60c.
1.75
2.25
2.50
75c.
1.75
2.50

Unija Atiiieta FBI Šnipiiko 
Pliilbricko Aplikaciją

BOSTON. — FBI'šriipu- 
kas H. Philbrick prašėsi į 
CIO Raštinių Tarnautojų 
Uniją. Jo aplikacija atmes
ta, kaipo šnipo, ir unijinio, 
judėjimo ardytojo.

Philbrick “šviėčijo” teis
me prieš komunistų .vadus 
New Yoi’ke.

_____ t------------------ 1' ■

ĖVERĖTT,Wash. — D. 
Federacijos Medžio Darbi- - 
ninku Unija pasmerkė At
lanto paktą. , \ f ;

.v* <« I • «

Egzaminuojam Akis,
: Rašome ReceptusDarome ir Pritaikome Akinius
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists
394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342rei. sr.
. ....... ' ! ‘

Sueigai pirmininkavo G. 
Stepanauskas, j ūbi lie j autų pa
garbai Rožė Merkeliūtė sudai
navo porą gražių dainelių, 
žmonių bu.vo arti 200, kurie 
laiką leido gražiai prie ska
nių valgių ir gėrimų. Buvo ir 
gera orkestrą.

★ ★ ★

Kiek laiko atgal “surprise 
pare” buvo surengta, dėl 
Antano ir Voros Beliūnų. Pa
re -surengė jų artimi ir sūnus, 
grįžęs iš karinės tarnybos, 
kuris tarnavo Kinijoj. Sūnus 
nauju auto išsivežė tėvus 
pavažinėti; kada jie sugrįžo, 
jau buvo tamsu, jų didžiai 
nuostabai rado pilną namą 
svečių. Žolynas.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) '

Laidotuvių Direktorius

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

MArket 2-5172

. r —..........................r, . ......... r,
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A'I TELEPHONE

STAGG 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME .
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsainuotpjas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

iiŽSff 1 ~ J ——————

i

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 angly kalbas.

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

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

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:

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

g

£

£

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 7-6288

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

.$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Penkt., Bal. 15, 1949
i



NowYorko^/^/aZlnioi
Studentai Pikietavo 
Majorą; Unijos Ateis 
Streikieriams Talkon

pikietavo 
praėjusį 

prieš po
st u (lentų.

praša-

Penki šimtai New 
ty College studentų 
majorą O’Dwyer 
trečiadienį protestui 
lie i jos atakas ant 
Delegacija reikalavo
linti tuos bereikalingus poli
cijos kordonus, nes studentai 
patys savo pi kietą gali susi
tvarkyti ir susitvarko.

Studentų 
priežastimi 
William E. 
instruktorius
vis. Pirmasis yra kaltinamas 
antisemitizme, kuris, jeigu ne-

streiko vyriausia 
yra profesorius 
Knickerbocker ir
William C. Da-

virti fašizmu.
. kaltinamas 
negrų, kas 
mu.

O antrasis yra 
diskriminavimo 

taipgi yra fašiz-

užsidarius Velykų 
ir streikas tapo 

tačiau studentų 
kad jeigu 

ir Davis ne

Kolegijai 
šventėms, 
pertrauktas, 
vadai pareiškė
Knickerbocker 
bus prašalinti, 
atsidarius kolegijai balandžio 
19-tą, po švenčių.

Kelios unijos ir kitos or
ganizacijos, atstovaujančios 
kelis šimtus tūkstančių narių, 
pasižadėjo studentus remti. 
Tūlos jau pradėjo talką. Di
džiosios darbininkų pašalpi- 
nės Emmam Lazarus Divizija 
praėjusį trečiadienį jau pri
buvo su sandvičiais ir karšta 

'kava
liaujanti 
abiejų 
—prie 
Hali.

pikietuqtojajms. Ke- 
virtuvė aprūpino 

pikieto linijų dalyvius 
kolegijos ir prie City

Padėka Aktoriams 
Ir Publikai

Širdingai ir su džiaugsmu 
dėkoju visiems aktoriams ir 
visiem darbuotojam už gražų, 
sutartingą kooperavimą laiko 
mokinimosi ir laike vaidinimo 
veikalo “Gieda Gaideliai.“ 
Mat, toks sutartinas koopera- 
vimas davė mums progą 
sklandžiai susimokinti ir su
vaidinti aukščiau minėtą vei- 

’kalą.

Ir taipgi, pats šio rašinėlio 
rašėjas, visi šio veikalo akto
riai ir visas Brooklyno Lietu
vių Liaudies Teatras širdin
gai dėkojam visai publikai, 
kuri taip skaitlingai pripildė 
pilną mūsų Liberty Auditori
ją. Gi toks publikos atsi
lankymas, toks atvažiavimas 
net iš kitų miestų, ir toks en
tuziastiškas sveikinimas akto
rių parodo, kad jūs įvertinat 
mūsų vaidintojų darbą ir tuo- 
mi priduodat mums daugiau 
energijos veikti meno darbe. 
O mes gi, vaidintojai, džiaug- 

, damiesi jūsų tokiu geru pri
tarimu, tokiu skaitlingu atsi
lankymu, pasižadam dar go
riau vaidinti ateityje.

Aukščiau minėto 
veikalo režisierius, 

JONAS 'JUŠKA.

Pranas Yakstys -- Balandžio 
24 d. Jis Bus

Mudu su . . . pasi- 
Mudu 

o ir

Antanas Šilkas
O jis, Antanas, — naujos 
dynės žmogus.

Kurio mokymai buvo klai
dingi, o kurio teistingi — ma
tysite keturių veiksnių dramo
je “Mūsų Gyvenimo Žaizdos.”

Matysite š. m. balandžio 24 
diena, sekmadieni, Liberty

g a

Už Garbę ir Dolerį 
Mergos Pavirto 
Gaidukais

-----------  ------------------- • — --- I
Visi lietuviai pamatykite Rojaus Mizaros ■ |

KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMĄ |

“Tėte! 
rinkome kitokį kelią, 
gyvensime ne tik sau, 
liaudžiai, visuomenei . .

Šitaip kalba Antanas šil
kas savo tėvui. Sūnus moko 
tėvą, o tėvas — sūnų.

Antano šilko tėvas — spi- 
kizės savininkas Brooklyno,

Pranas Yakštys — naujosios 
kartos vyras, jau spėjęs gra
žiai pasirodyti mūsų scenoje.

Visi “Mūsų Gyvenimo
rin kti-

va-

Mūsų 
’ aktoriai yra 

niai. Juos moko, jiems 
dovauja Jonas Valentis, 
ris, beje, ir pats turi svar-

Vaidinimas prasidės lygiai 
4 v. p. p.

įėjimas $1.25 vienam asme
niui. Tik šokiams—65c.

Brooklyno ir apylinkės 
tuviai raginami skaitlingai 
lyvauti šiame spektaklyj.

Įsigykit tikietus iš anksto!
Rengėjai.

Ad Reinhardt Kalbės Apie 
Meną, Auditorijoje

Ad Reinhardt, dailininkas, 
pasižadėjo atvykti LMS 3- 
sios Apskrities suruošton dai
lės parodon (Art Exhibit) šį 
sekmadienį, balandžio 
Liberty Audit ori jon.

Reinhardt, seniau ilgą 
PM * 
tarpu

vienoje iš 
įstaigų, 

parodoje 
Jis aiškins

laika 
štąbe 

yra
dirbęs laikraščio 
dailininku šiuo 

f

dailės mokytoju 
aukštesniojo mokslo 
Tad jisai ir šioje 
kalbės apie dailę.
apie specialę dailės šaką, va
dinamą “abstract art.”

Vieną iš tos rūšies dailės 
kūrinių jisai yra išstatęs ir 
šioje parodoje, tad jį panau
dodamas ii’ aiškins tos kūry
bos kilmę, prasmę, tikslą. Tai 
bus įdomi lekcija, ypač daili
ninkams ir pretenduojantiems 
į dailininkus.

Parodą (tik taip sau prabė
gamai, akimirka) teko matyti 
praėjusio trečiadienio vaka-

lie

ra. Nustebimo savo dydžiu ir 
turiniu — gausesnė ir gražes
nė, negu tikėjomės. Yra 
nuostabiai gražių dalykėlių iš 
kelių cfailės sričių, įskaitant 
ir moterų rankdarbius. Apie 
parodos turinį su laiku pla
čiau parašys tos srities eksper
tai.

Paroda uždara pirmadie
niais ir antradieniais. Kitais 
vakarais ir gale savaitės po
piečiais atidaroma. Jei valan
das pakeis, apie tai matysite 
Laisvėje. Įžanga nemokama, 
tačiau rengėjai priima paties 
dalyve nuožiūra suteikiamą 
dovanukę salės ir kitoms 
ruošimo lėšoms padengti.

Ad Reinhardt’o lekcija ba
landžio 17-tą- (Velykų popie
tį) prasidės lygiai 4 vai. 
si kviečiami po gerų 
kaičių atvykti įsigyti sau 
giau ir dąiliškojo skonio.

su-.

vely-
dau-
Ar.

Ar Skyrimas Bilioini Dolerių 
Ginklavimuisi Veda Taikon?

vienai tik Atominės Pajė
gos Komisijai kongresinė mū
sų šalies paskyrų komisija 
pasiūlė paskirti bilioną ir- 90 
milionų dolerių.

Ar randasi lietuviuose to
kie tėvas ąr motina, kurie ti
kisi, kad iš tų pinigų atsiųs 
jų sūnui vestuvių ar gimtadie
nio dovaną? O visgi ką. nors 
atsiųs. Jeigu ne dovaną, tai 
ką ?

Paskyromis 
labai džiaugiasi 
ir prekybininkai, 
to gaus? Ar 
džiaugtis tuomi, ką jie gaus?

Tokiais ir panašiais klausi
mais šiandien susirūpinę dau
gelis žmonių. Tačiau rūpes
tis dar njeko neišaiškina, rei
kia susieiti ir bendrai svars
tyti rūpimus- klausimus taikos

ginklavimuisi
fabrikantai

Ką jie iš
mums tinka

išlaikymo, išsaugojimo laisvių 
gavimo 
darbių, 
katai ir 
pasilsio.

Tokiais klausimais bus kal
bama Lietuvių Literatūros 
Draugijos 1-mos kuopos ren
giamose prakalbose. Kalbės:

Vincas Andrulis ir
Antanas Bimba.
Prakalbos įvyks jau šio 

tradienio vakara, 8 vai.
landžio 19-tą, Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo salėje, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Įžanga nemokama. Kviečia
mi visi. Rengėjai.

darbu ir tinkamu už- 
taipgi žmogaus svei- 
linksmybei reikalingo

an- 
ba-

JOHN YUSKA

^OAALl THl

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

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

Krautuvė tik 3 blokai nuo BMT lllth Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.

Susitikusios pildyti vie
noje vietoje p r o g r a m ą, 
bet žinodamos tai, kad 
paskutinis numeris skaito
mas goresniojo menininko 
numeriu, Georgia Sothcrn ir 
Joann Collier susiniovė puoš
nioje Bradley’s k arc i amo j e, 
161 E. 54th St.

Pradėjusios viduryje, mo
terys išsigrūmė koridoriun, o 
paskiau ii’ ant šaligatvio riš
li am osi os, k u mšč i u o d am osi os, 
pešiodamos viena kitą, atėju
siems jų meno, o jei ir ne 
meno, tai šlaunų , kraipymo 
pažiūrėti ar, .šiaip pagurkšno
ti vyrams ir moterims sve
čiams stebint tą cirką.'

Nors aklas jų kovos bū
das jas išstatė neapmokamo 
cirko klaunais, tačiau pama
tinė to viso priežastis yra 
liūd na.

Meno srities darbams kom- 
peticija yra daug aštresnė už 
kompeticiją bile- kokiems 
darbams gauti. Juo aštresnė 
ji už to darbo laipsnius. Pa
kilusiems į aukščiausį laipsnį 
artistams, brangiai apmoka
miems, nuėjus programos pil
dyti nereikia su kitu progra
mos pildytoji! .derėtis už 
laipsnį, jo-jos agentas yra iš 
anksto tą sutaręs su samdyto- 

programai, 
pasirašytas, 
programoje

tai

vieta

programoms, 
, savininkas

Banko Tarnautojas 
Parodė Daugiau Pinigų

Su oficialiais palydovais,

jimų biuro agentai, * vežini 
buvusiu banko tarnautoju Ri
chard H. Crowe, jo žmona ir 
jo advokatu, nuvažiavo į tū
las kapines Staten Islande. 
Ten, pagal Crowe nurodymą, 
iškasę medinę dėžę su $5, 
$10 ir $20 banknotais. Turtą 
nusivožę į prokuroro, raštinę 
rokuoti.

New Yorke 'po 12-kos die
nų streiko pradėjo išsibaigti 
alus, kurio normaliai, didmies
tyje suvartojama apie 4,000,1- 
000 stiklų dešimtyje tūkstan
čių alų d žiu ir restorantų.

"Mūsų Gyvenimo Žaizdos"
Režisierius Jonas Valentis x
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LIBERTY AUDITORIJOJE

110-06 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y.
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Jurgio Kazakevičiaus 
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LILIJA KAVALIAUSKAITE
Luces Silkienes rolėje

Lilija Kavaliauskaite — gabi aktorė. Dramoje ‘Mūsų Gyvenimo Žaizdas’ 
ji vaidins Lucės Šilkienės rolę. Kas Lucė Šilkienė? Tai spikizininko žmona 
iš Brooklyno. Matysite, ką ji atlieka ir kaip, atlieka! , “Mūsų Gyvenimo 
Žaizdos” vaizduoja Amerikos lietuvių gyvenimą, jų netolimą praeitį.

Veikale dalyvauja rinktiniausi aktoriai.
Visi kviečiami dalyvauti.
Įsigykite tikietus iš anksto; jie gaunami Laisvės administracijoje, pas 

rengėjus, taipgi pas aktorius ir kitus lietuvių veikėjus.

PARDAVIMAI

jais artisto 
kontraktas 
mokestis ir 
nustatyta.

Pigesnėms 
ypač karčiamose, 
suvaro tų vadinamų meninin
kų tiek i)* tokių, kiek ir ko
kių jis gali pigiausia gauti, o 
jūs žinokitės sau. Kad įtik
ti jam, kai kur dar privalu 
programos 
prielankia 
ir įsigerti, 
je ir šio

žinokitės sau. 
i kur dar

pi I dytoj ai būti 
jo svečiams, dar 
Tokiame tai stovy- 

cirko Georgijai su 
Joanna prisiėjo pačioms pasi
dalinti vietomis programoje. 
Pasekmės jau žinomos — iš
ėjo tikras komercinis “menas 
menui.“

Vaikai Nori Tapti 
Aktoriais

New Yorke veikianti School 
of Performing Arts pravedė 
audicijas ’ parinkti 160 moki
nių. Atsiliepė virš penki šim
tai aplikantų. Iš tų kandida
tais į egzaminus praleisti tik 
273.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 38 akrų farma, Phi- 

ladelphijos apylinkėje, visa dirbama 
žemė, geri pastatai, geros ganyklos, 
nuo miestelio Pennesburg apie 3 
mylios, nuo Red Hill pusė .mylios. 
Priežastis: mirtis mano vyro Jono 
Kutros. Norintieji plačiau su'žinoti 
rašykite angliškai
šiuo adresu: Anna Rutra, R. D., 
Pennesburg, Pa.

ar lietuviškai

(88-90)

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)

ir 
ir

TURIME GREIT PARDUOTI

Parsiduoda fotografijos Studija 
sykiu namas, su 5 kambariais 
maudyne ii’ visais kitais moderniniais
įtaisymais. Priežastis pardavimo 
yra savininko mirtis, o jo žmonai 
vienai sunku vesti fotografijos stu- 
studiją. Studija išlaikyta Bushwick 
apylinkėje per 19 metų. Del daugiau 
informacijų, prašome kreiptis pas:

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

----------r------
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, vieną noriu par
duoti. Galite pasirinkti kurį tik no
rite. Adresas: 216 Ridgewood Ave. 
Brooklyn, N. Y.
Telefonai: TA. 7-6731 ir VI> 9-0842.

(86-88)

Peter Kapiskas

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

/ Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32TenEyck St
f

Tel. EVergreen 4-8174

Buvęs apie savaitę laiko | 
veik žiemiškai šaltas oras, at
šilo, pirmadienį temperatūra 
buvo pakilusi iki 67 laipsnių.

GYDYTOJAS

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

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

F

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

GERI PIETOS!;
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop:
Frank Domikaitis

Savininkas į
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos’ ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių
• gražus pasirinkimas/

TT TDD^C DAR 411 grand street Lull o DAll BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergręen 4-9407

••••••• ••••••••■• ••••••.............................• ■
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