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Ne teismas, bet apgavystė. 
Koks jis per paukštis? 
Mūsų garbinga pareiga. 
Nepamirškite sekmadienio. 
Fosterio laiškas. 
Abieji lygūs.

Rašo A. BIMBA

Salonika mieste, Graikijoje, 
pasibaigė byla prieš Gregory 
Stachtopoulos ir jo motiną. 
Jie buvo kaltinami dalyvavę 
nužudyme Amerikos 
gaus korespondento 
Polk. •

pazan- 
George

r: v-

Fašistinės valdžios tikslas 
buvo apjuodinti Graikijos ko
munistus. Pats Stachtopoulos 
šaukė, kad “komunistai, Mas
kva Polką nužudė.” Kai jis 
suvedęs Polką su “komunis
tais,” jis nežinojęs, kad jie jį 
nužudys ir Įmes Į uostą.

★ ★ ★ *
Visas šis teismas yra bjauri 

apgavystė, išniekinimas viso
kio teisingumo. .

Stachtopoulos žodžiais gali 
tikėti tik tokie pat niekšai ir 
parsidavėliai, kaip jis pats.

Pasirodo, kad karo metu 
šis sutvėrimas dirbo vokie
čiams. Tuojau po karo, kai 
vokiečiai tapo supliekti ir iš
vyti, jis pasiskelbė “komunis
tu.” Kaip greitai partizanai 
buvo nugalėti ir anglai paėmė 
Graikiją ir pradėjo atsteigti 
fašizmą ir monarchiją, Stach
topoulos parsidavė jiems, ta
po jų šnipu ir Anglijos žinių 
agentūros “Reuters” kores
pondentu. Jis' bendradarbia
vo fašistiniams laikraščiams, 
tarnavo Graikijos fašistinei 
valdžiai.

George Polk gi gyvas būda
mas smarkiai kritikavo Grai
kijos valdžią. Jis buvo nu
žudytas, kai jis norėjo susi
siekti su partizanais ir pasau
liui pateikti jų argumentus 
šiame civiliniame kare. Joks 
padorus žmogus negali abe
joti. kad jį nužudė fašistai.

Laiko jau mažai beturime 
atlikimui savo garbingos par
eigos. Aš kalbu į visus pa
žangiuosius bruki yniečius. 
Mes beveik buvome pamiršę, 
kad gegužės 8 dieną įvyks 
Chicagos dienraščio Vilnies 
šėrininkų suvažiavimas. O 
mes turime jį gražiai ir šir-

Kasmet gerai pasirodyda- 
vome. 
met. 
dolerį 
skyrė

Neatsiliksime ir šie- 
Dalis bruklyniečių jau 
kitą tam reikalui pa- 
antradienį įvykusiose

prakalbose. Bet šimtai kitų 
dar nebuvo pasiekti ir papra
šyti prisidėti.

Girdėjau, kad Eva Mizarie- 
nė tuo laiku bus Chicagoje, 
dalyvaus Vilnies suvažiavime 
ir mūsų vardu jį pasveikins.

susitiksime ir pasima- 
sekmadienį Kultūrinio 
auditorijoje. Matysi- 
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KINU LIAUDIES ARMIJA PERSIKĖLE PER YANGTZE UPĘ
B

LIAUDININKU ŠOVINIAI Per Menesį Bedarbių Skaičius
SUŽALOJO 4 ŠNIPIŠKUS 
ANGLU KARINIUS LAIVUS
Liaudininkai-Komimistai Įsiveržė j Pietinę Kiniją

Šanghai, Kinija, bal. 21. 
— Kinų Liaudies Laisvini
mo Kariuomenė jau bent 
dviejose vietose persikėlė 
per didžiąją. Yangtze upę j 
pietinę Kiniją. Liaudies Ar
mijos junginiai persigrūmė 
per tą dviejų mylių pločio 
upę ties Wuhu, 60 mylių į 
pietų vakarus nuo soštinės 
Nankingo, ir kitoje vetoje 
20 mylių toliau.

Liaudininkų artilerija iš 
šiaurinių Yangtze pakran
čių apdaužė bei apšlubino 
keturis karinius Anglijos 
laivus Yangtze upėje, tarp 
Nankingo ir šanghajaus; 
užmušė 48 anglų jūreivius 
ir sužeidė 100.
Ką Anglų Kariniai Laivai 

Ten Veikė?
(Anglų karo laivai slan

kiojo ta upe, suprantama’ 
norėdami padrąsint Kinijos 
tautininkus prieš komunis
tus - liaudininkus ir šnipi- I 
nedarni tautininkams. Ang
lų komanda pasakojo, būk 
jų laivai plaukę išgabenti 
Anglijos piliečius iš tūlų 
miestų paliai Yangtze upę; 
kita anglų pasaka — tai, 
kad jie gabenę maistą An
glijos atstovybei Nankinge.

(Bet liaudininkai už ke
lių dienų iš anksto prane
šė, kada pradės šturmuot 
tautininkų Yangtze upės 
liniją, besirengiant persi
kelti per tą upę. Kodėl An
glijos kariniai laivai neat
liko tų neva nekaltų savo 
pareigų pirma, negu liaudi
ninkai pradėjo šį didžiulį o- 
fensyvą?)

Liaudies Armijos artile
rija pirmiausiai sužalojo 
karinius anglų laivus - nai
kintuvus “Black . Swan”, 
“Amethyst” ir “Consort”. 
“Amethyst” ne tik apšlu- 
bintas, bet ir prie' pakranti- 
nės seklumos prisvilintas.

Pagalbon apdaužytiems 
laivams anglai siuntė jau 
stambų savp šarvuotlaivį 
“London”, ginkluotą pa

trankomis, šaudančiomis 8 
colių šoviniais. “London” 
mėgino atsišaudyti prieš 
liaudininkų ugnį, bet liau
dininkų 'artilerija taip 
smogė Londonui, kad jis vi
sais garais išdūmė atgal.
Pranešama (šiuos žodžius 

rašant), kad anglai telkia* 
daugiau savo karo laivų į 
Yangtze upės, žiotis —grū
moti Liaudies Armijai. 
Taip pat teigiama, kad An
glijos ir Amerikos kariniai 
pasiuntiniai Nankinge ta
riasi, ką turėsią daryti 
prieš liaudininkus - komu
nistus.

Keli Amerikos kariniai 
laivai stovi Šanghajaus 
uoste. i

(Washington, bal. 21. — 
Pranešama, jog prez. Tru
manas tariasi su savo ’ mi
nistrais, kaip Jungtinės 
Valstijos privalo atsiliepti i 
Liaudies Armijos įsiverži
mą pietinėn Kinijon.)

Padidėjo 150 Tūkstančių
Washington. — Praeitą 

mėnesį dar 150,000 žmonių 
neteko darbo fabrikuose ir 
dirbtuvėse, kaip paskelbė 
valdinis darbo statistikų 
direktorius Ewan Clague.

Clague taipgi pranešė, 
jog vidutinė amerikiečio 
darbininko alga pernai 
gruodyje buvo $55.03 per 
savaitę, o dabar $53.37.

Nuo pernykščio kovo mė
nesio iki to paties mėnesio 
šiemet bedarbių skaičius 
pakilo 750,000.

Daugelis darbininkų tik
tai dalį laiko tedirba, sakė 
tas valdininkas.

(CIO unijų centras kal
tino valdžią, kad nepaduo
da tikrojo bedarbių skai
čiaus.)

P. ROBESON PAREIŠKĖ 
NEGRAI NEKARIAUTU 
PRIEŠ SOVIETUS
Atom-Bomba Nelaimės Karo, Sako J.-Curie Taikos Kongrese

Džiaugiasi, kad Atlanto Paktas 
Dar Neužgirtas; Kitaip, Jankiai 
Jau Būtų Įvelti Kinų Karan

Yorko Daily News 
s t r aipsnyje

New 
vedamajame 
džiaugiasi, kad Jungtinių 
Valstijų Senatas dar nepa
siskubino užgirti karinės 
Atlanto sutarties (pakto); 
sako:

Jeigu ta sutartis būtų už- 
girta, tai Amerika gal jau

turėtų kariauti prieš kinų 
komunistus, nes jie apšau
dė Anglijos karo laivus 
Yangtze upėje.

O Atlanto sutartis sako: 
Jeigu bent vienas ją pasi
rašęs kraštas būtų užpul
tas, tai visi kiti Atlanto 
kraštai turi tuoj eit kovon 
prieš vadinamą užpuoliką.

Partizanai Vis Smogia Graikų Fašistus

Visi 
tysime 
Centro 
me scenoje
žaizdas.”

Keletą mėnesiu aktoriai 
mokėsi šį veikalą. Tikqu, jog 
jie mūsų nesuvils.

Man norisi karštai^ į šį po
būvį pakviesti mūsų brolius iš 
anos prisės Hudson upės. At
važiuokite anksčiau. Valan
dą kita praleisime Dailės Pa- Liaudies Armija atakuoja
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Generolų Galvosūkis— 
Kaip Eikvot Pinigus

Washington. — Genero
lai Thomas B. Larkin, Her
man Feldman ir kiti aukš
tieji karininkai atrado, jog 
armijos reikmenims yra 
milionas doleriu daugiau 
paskirta, negu jie paspėjo 
sunaudoti. Todėl jie tarėsi, 
kaip tuos pinigus ant grei
tųjų išleisti, ir nusprendė, 
tarp kitko, pirkti armijai 
dar tokius neva reikmenis: 
30,000 golfo boliukių, 4,524 
golfines lazdas, 1,500 meš
kerių; už $267 staltiesių ir 
stalinių skepetaičių pokiliui, 
kur bus vaišinami svečiai 
iš Anglijos; marškininę 
moterišką rayono suknelę 
už $16.25, kitą marškininę 
nylono suknelę už $48, mo
terišką maudynės “siūtą” 
už $16.50; sako, tie mote
riški rūbai “reikalingi iš
bandymui.”

Pripirko jie visokių pa-
- šalinių daiktų, neva reika

lingų armijai, ir vienas kitą 
klausinėjo: — Ką darysime 
su dar $200,000 liekamų pi
nigų ?

Tie pirkiniai ir generolų 
pašikalbėjimai apie juos y- 
.ra oficialiai užyekorduoti 
plokštelėse. -

Milžiniškas Kinijos
Liaudininkų Ofensyvas

Nanking, Kinija.’— Kinų

rodoje. Pietus ir vakarienę 
galite ten pat (Centro restau- 
rante pasivalgyti.

Taigi, iki pasimatymo 
madienį ’

sek-

by- 
kad 

Komu-

Vienuolikos komunistų 
loję teisėjas patvarkė, 
William Z. Fosteris, 
nistų Partijos pirmininkas, ne
turi teisės liudyti. Tiesa, Fos
terio sveikata neleidžia jam 
ateiti Į teismą ir ten liudyti, 
bet jis galėtų savo parodymus 
teismui pateikti raštu. Kaip 
tik tos teisės apsigynimas ir 
reikalavo. Bet teisėjas Medi
na ir valstybės prokuroras tą

(Tv» 5-me pus L)

paskutines tautininkų pa
pėdes šiaurinėje Yangtze 
upės pusėje,, o liaudininkų 
artilerija 400 mylių ilgio 
frontu pila ugnį j tautinin
kų pozicijas pietinėje 
Yangtze pusėje.

600 mylių toliau į vaka
rus Liaudies Armija štur
muoja fabrikinį Hankow 
didmiestį, kuris vadinamas 
chinišku “Pittsburghu” ir 
Kinijos “Čikaga.”

Kiti liaudininkų kariuo
menės junginiai apsupo ir 
atakuoja tautininkus Tai- 
yuane, šiauriniai - viduri
nėje Kinijoje.

Kongresmanas R. L’ Coffey 
Žuvo su Rakietiniu Lėktuvu

Albuquerque, '• N. M. — 
Demokratas kongresmanas 
.Robertas L. Coffey vos pa
kilo su kariniu rakietiniu 
lėktuvu tik 25 pėdas nuo 
aikštės, kai lėktuvas dribo 
žemyn, ir žuvo Coffey, 30 
metų amžiaus.

Jis,’ karinis atsargos la
kūnas, mojosi tuo lėktuvu 
perskrist skersai 
Jungtinių Valstijų.

visų

London.— Laisvųjų' Grai
kų radijas davė žinių apie 
naujus partizanų laimėji
mus prieš Graikijos monar
chistų armiją.. Grammos 
kalnyno srityje:

Demokratiniai partizanai 
sudaužė septynis monar
cho - fašistų armijos bata
lionus Li vadi jos apylinkėje, 
užėmė Lidoriki miestelį, su
ėmė fašistų generolą Dimi- 
triosą M’arkopulosą ir pa
grobė daug ginklų ir amu
nicijos.

O per dvyliką dabartinės

dienų Grammos 
užmušė 

karei- 
sunkiai'

kovos 
ruožte partizanai 
2,137 monarchistų 
vius ir oficier'ius, 
sužeidė 4,986 ir nelaisvėn 
paėmė 1,094.

Partizanų Karinė Taryba 
sveikina naująsias jų per
gales ir atžymi, kad parti
zanai dabar per kelias die
nas atkariavo Grammos 
kalnyno plotą, kuriam už
imt monaręhistai pernai 
vasarą sugaišo du mėne
sius. Partizanai tada užmu
šė bei suėmė 30,000 monar
chistų kariuomenės.

Paryžius. — Paul Robe
son, žymusis negras daini
ninkas - artistas, užreiškė 
Pasaulio Taikos Kongre
sui : «

— Jeigu kiltų karas prieš 
Sovietų Sąjungą, tai ame
rikiniai negrai atsisakytų 
kariauti prieš ją; Negalima 
įsivaizduot, kad jie kariau
tų už tuos, kurie mus spau
dė ir persekiojo per kartų 
kartas; beįmanoma, kad jie 
eitų karan prieš tą šalį, ku
ri per vieną gentkartę pa
kėlė mūsų tautą iki pilnos 
žmogaus vertybės.

M'ės (negrai) . laikomi 
kaip koloniniai žmonės 
Jungtinėse Valstijose. Mes 
smerkiame Amerikos 
valdžios politiką, kuri pa
naši į Hitlerio ir Goebbelso 
politiką. Mes norime taikos 
ir laisvės, ir mes dėl to ko
vosime sykiu su Sovietų Są
junga ir išvien su demokra
tijomis rytinės Europos, 
Kinijos ir Indonezijos.

Robesoh taip pat sudai-

laikytis

bando 
kraštų

GRAIKU FAŠISTU BYLA DĖL AMERIKONO 
NUŽUDYMO—TAI TIK ŠLYKŠTI KOMEDIJA

London.— Laisvųjų Grai
kų radijas vadiną bjauria 
komedija teismą, kur mo
narcho - fašistai tardo šni
pą Gregorą Staktopolousą, 
kad jis ir, girdi, “du komu
nistai” dalyvavę nužudyme 
amerikinio radijo kores
pondento Geo. Polko.

Staktopolous buvo Ang
lijos apmokamas šnipas.

Vienas jo įtariamų komu
nistų buvo jau kritęs kare 
prieš moriarchistus šiauri
nėje Graikijoje pirpia, negu 
Polkas nužudytas. , Kitas 
šnipo minimas komunistas 
kovojo’partizanų eilėse tuo 
laiku, kada Polkas 
nugalabintas.

Partizanai parodo,

neva visą amžių, o du jo į- 
tarti komunistai už akių 
nusmerkti .sušaudyt.

Aišku, jog fašistų įnagis 
Staktopolous bus, kiek pa
lūkėjus, paleistas. Supran
tama, kad fašistų valdžia 
mokės jam riebią algą kaip 
“kaliniui.”

Kinu Komunistų Vadai Šaukia 
Provincijas Pasiduoti

buvo

kad 
patys monarcho - fašistų 
žandarai nužudė Polką, 
kuomet jis. norėjo pereiti į 
partizanų užimtą sritį, kad 
galėtų duoti tikresnius pra
nešimus amerikiniam radi
jui apie partizanų karą 
prieš monarchistus.

Monarchistų spauda giria 
Staktopolousą už tokį “liu
dijimą.”

Ketvirtadienį jis, paga- 
liaus, tapo nuteistas kalėti

Peiping, Kinija. — Kinų 
komūnistų vadai Mao Tse- 
tung ir Ču-teh atsišaukė, 
kad tautininkai atskiruose 
miestuose ir provincijose 
pasiduotų* Liaudies Armijai 
tokiomis sąlygomis, kurias 
tautininkų valdžia „atmetė.

Tarp tų sąlygų yra: A- 
reštuot ir baust Čiang Kai- 
šeką ir kitus karinius kri
minalistus; įsteigti naują, 
bendrą demokratinę val
džią visai Kinijai, įjungt 
tautininkų kariuomenę į 
Liaudies Laisvinimo Armi
ją ir t.t.

' Belgrad.— Graikijos 
narchistai vėl briovėsi 
goslavijon.

Abi Partijos Klampina 
Namų Statymo Biliy

Washington. — Senąto- 
riai ginčijasi dėl Trumano 
sumanymo gyvenamiems 
namams statyti su valdžios 
iždo pagalba.

Republikonai davė patai
symą, kuris reikalauja, kad 
į tokius būsimus namus ne
grai būtų lygiomis leidžia
mi gyvent, kaip ir baltieji; 
o jei kurie miestai ar vals
tijos norės negrus išskirti, 
tai šalies valdžia neprisi
dės prie namų statymo te
nai.

Trumaniški demokratai 
ragina atmesti tą pataisy
mą; sako, pietiniai senato
riai ir kongresmanai su
kels skandalą - filibuster} 
prieš tokią negram lygybę, 
ir visas Trumano bilius tu
rės žlugti.

Republikonai gi tik tuo 
tikslu ir davė “Lygybės” 
pasiūlymą, kad tą billų su- 
klampintų.

Prez. Trumanas tuo tar
pu pro' pirštus žiūri į savo 
paties prižadą.

navo *4 dainas — rusišką, 
ispanišką ir dvi amerikines.

Paul Robeson yra vienas 
iš amerikinių delegatų šiam 
Pasauliniam Taikos Kong
resui. Viso 40 amerikiečių 
jame dalyvauja.
Mokslininko Joliot - Curie 

Pareiškimas
Frederic Joliot - Curie, 

galva Francijos valdinės a- 
tomų jėgos komisijos, šio 
Kongreso pirmininkas, pa
reiškė :

— Mes čia susirinkom ne 
prašyti taikos, bet privers
ti karo šalininkus 
taikos.

Kapitalistų vadai 
atidėti ūkinį savo
susprogimą; jie bijo ramių 
ūkinių lenktynių su sociali
stine Sovietų santvarka; 
todėl jie metasi į pasiruoši
mus naujam karui.

Aš esu tikras, jog ir de- < 
šimtys milionų amerikiečių 
karštai trokšta taikos.

Mes turime įtikinti, jog 
klysta tie, kurie įsivaizduo
ja, x būk atominė bomba su
teiktų jiem žaibiškai greitą 
pergalę kare. Tas karas pa
plukdytų kraujuose visus, 
taigi ir tuos, kurie jį pra
dėtų. Atominis ginklas ne
galėtų nulemti pasaulinio 
susikirtimo.

Atlanto kraštų paktas ir- 
Marshallo planas taip pat 
yra pasirengimai naujam 
karui. Tie planai plačiai*at- 
ginkluoja ir vakarinę Vo
kietiją naujam karui. O ki
tas Atlanto pakto ir Mai> 
shallo plano tikslas yra pa
jungti europines šalis ame
rikiniam ' impėrializmui, pa
versti jas Amerikos koloni
jomis.

I

Mes gi darbuosimės iš
vien su visais žmonėmis 
norinčiais kovoti už taiką. 
Ir mes stojame į šią kovą 
su pasitikėjimu laimėti per
galę.

Kongrese taip pat kalbė
jo Anglijos seimo narys 
Konni Zilliacus, Italijos so- . 
cialistų vadas Pietro Nenni 
ir kiti, smerkdami karo 
kurstytojus ir Atlanto pak
to ir Marshallo plano meis
trus.

I

t ■
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mo-
Ju-

Jankiai Užgina Laisvųjų' 
Unijų Paradą Berlyne

Berlin. .— Karinė jankių 
vyriausybė uždraudė Lais
vajai Vokiečių Darbo Uni
jų Sąjungai ruošti Pirmo
joj Gegužės paradą - mar- 
šavimą gatvėmis , ameriki
niame Berlyno ruožte. Ame
rikonai leis tik dešinio- 
sioms vokiečių unijoms pa
raduoti.

Sovietai, anglai ir pran
cūzai leidžia savo užimtose 
miesto dalyse laisvosioms 
vokiečių unijoms maršuoti 
Gegužinėje.

Graiku Fašistai Nužudė.
Dar 15 Demokratų

London. — Graikijos mo
narcho - fašistų valdžia, pa
gal savo teismo sprendi
mus, sušaudė dar 15 demo
kratinių žmonių, kaip pra
neša Laisvųjų Graikų radi
jas. Tie žmonės nužudyti 
kaip įtariami komunistai ar 
partizanų. kovos rėmėjai 
prieš monarchistus.

ORAS. —- Būsią lietaus.
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Mūšiai Prasideda
Šiuos žodžius rašant, Kinijoje prasideda mūšiai. Tu

rime atsiminti, jog civilinis karas ten nepasibaigė, ne
paisant to fakto, kad per paskutiniųjų keletą mėnesių 
laikotarpi mūšiai buvo sulaikyti. Buvo vis tartasi dėl 
taikaus reikalų išsprendimo, bet to išsprendimo, pasiro
do, taikiu būdu negalima buvo pasiekti.

Nors Čiang Kai-šekas pasitraukė iš “prezidento” vie
tos ir jo pareigas (Nankinge) ėjo Li Tsung-jen, tačiau, 
čiang kai-šekinė dvasia ten vis tebeviešpatavo. Kuomet 
Čiang Kai-šekas, pasitraukęs į pietus, organizavo savo 
pakrikusias jėgas, tai jo įpėdinis Nankinge dviveidžiavo: 
viešai kalbėjo apie taikymąsi su Pekingo liaudiška vy
riausybe, o slaptai — organizavosi karui.

Iškilo toks aiškus ir griežtas klausimas: ar liaudinin
kų - komunistų armijos turi teise peržengti Yangtze 
upę? Pekingo liaudiškoji vyriausybė reikalavo, kad jos 
persikėlimui nebūtų priešintasi, — tai pirmoji sąlyga 
ginčams išspręsti taikiu būdu, tai pirmoji sąlyga taikai 
pasiekti. Bet Li Tsung- jen atsisakė leisti liaudininkų ar
mijai persikelti per upę.

Na, ir prasidėjo mūšiai, kurių pirma auka buvo britų 
imperialistų laivas, plaukiojęs be jokio reikalo Yangtze 
upe, gal būt provokacijos tikslais.

Šiuos žodžius’ rašant, dar nėra žinių, kaip dideli t;e 
mūšiai, bet jeigu jie dar ir nėra šiuo metu dideli, tai 
greit padidės, prasiplės, nes liaudininkų - komunistų ar
mijos savo ryžtą peržengti Yangtze upę vykdys gyveni- 
man visu griežtumu.

Spauda skelbia, jog pačiame Nankinge ir Šanghajuje 
verda didžiuliai neramumai': žmonės nori taikytis su 
Pekingo valdžia, nešančia Kinijos liaudži/i laisvę ir ger
būvį, bet čiang kai-šekiniai militaristai ir visokį pelna- 
grobiai taikytis nenori, kadangi jiems iš mūšių bus dau
giau progų prisiplėšti pelnų.

Atsiminkime, jog čiang kai-šekinėje Kinijoje, jos vai
dintose sluoksniuose, viešpatauja balsus kyšininkavi
mas, prasi radimas, vogimas.

Štai, N ew York Tiemesui pranešama iš Nankingo »to-1 
kia įdomi žinia: aplink Nankingą pastatyta mędinė tvo-| 
ra neva apsigynimui, na, ir žmonės ten kalba ir jie, aiš
ku, žino, ką kalba, būtent kad tos “apsigynimo” statinių 
tvoros pastatymas davė didžiulių pelnų čiang kai-šeki-; 
niams armijų komandieriams, — kyšininkams, vagims!

Kiekvienam aišku, jog medinė tvora, nepaisant, kaip ji 
aukšta ir tanki, nėra jokia dabartiniame kare apsau
ga ! '

Tas pats korespondentas rašo, jog aplink Nankingą 
pristeigta daug stiprumėlių (pillboxes); jos darytos ne-, 
va iš cemento, bet, norėdami pasipinigauti, ’kontrakto- 
riai - statytojai tvirtumėles darė iš tokios medžiagos 
(mažai cemerrto tedėjo), kad jos, tik koja paspyrus, 
tuojau sugriūtų.

Ya, kas nori karo!
Šiuos žodžius rašant, atrodo, jog liaudininkų - komu

nistų armijos turės žygiuoti į pietus ir užimti visą Ki
niją jėga, kai liaudies priešai atsisako taikytis su liau
diška vyriausybe gražiuoju.__________ _ į

Tikrai, Atrodo Daugiau, Negu Keista! i
12-kos komunistų vadovų teisme New Yorke vyriau-1 

sybė pastatė liudininku tūlą savo šnipą - tarnautoją, ku-j 
ris savotiškais sumetimais kadaise buvo įlindęs- į Komu
nistų Partijos eiles.

Šis šnipas iš partijos buvo pašalintas dar 1936 me
tais. Nuo to laiko jis dirba “liudija” prieš komunistus 
—“liudija” visur, nes, gaudamas iš valdžios algą, jis turi 
gi kokią nors “produkciją” parodyti.

Na, Nowell liudijo ir šiame teisme, — jis “liudijo” 
apie tai, kaip Jungt. Valstijų Komunistų Partija veikė 
prieš 1936 metus!

Dabar pagalvokime: kaltinamieji komunistų vadovai 
yra formaliai ir oficialiai kaltinami ne už tai, ką jie 
atliko prieš 1936 metus,’ bet už tai, ką jie atliko pra
dedant su 1945 metais ligi šių laikų.

Kiekvienam, rodosi, turėtų būti aišku, jog teisėjas Me
dina turėjo tokio gaivalo “liudytoju” nepriimti. Prieš jo 
J‘liūdijimą” griežtai protestavo ir teisiamųjų gynėjai. 
Deja, teisėjas Medina atsisakė klausyti gynėjų protesto 
ir leido tam “specialistui” liudyti”!

Argi tai nėra aiškus šališkumas?
Dienraštis “baily Worker” sako, jog, šitaip elgdama

sis, teisėjas Medina pradėjo vaidinti prokuroro rolę.

* Tegu Jis Atvyksta į Brooklyną!
Senatorius Paul H. Douglas aną dieną pasikvietė ketu

ris savo kolegas senatorius ir “pavežiojo juos” po Wash- 
ingtono (mūsų sostinės) lūšnynus.

Spauda sako, jog šitie ekspeditoriai surado pasibaisė
tinų dalykų, rodančių, kokioje baisioje būklėje gyvena 
Washingtono negrai ir kiti biedniokai, vargšai.

’ Sutinkame jog mūsų sostinėje yra baisių laužų, ne
tinkamų gyventi net gyvuliams* ne tik jau žmonėms.

JONAS KAšKAITIS

Už Taiką ir Saugumą!
racijų ir įmonių kapitonai, 
kurie labai norėtų taiką 
paverst karu, kad išlaikius 
sau naudingą dalykų būk
lę.” Visa naikinančio karo 
kaina jie norėtų ilgam pa
silaikyti* “status quo”, kaip 
jiems pelningiausia.

Visa naminė ir užsieninė 
Amerikos politikos struk
tūra labai nenatūrali. Ji 

^dirbtiniai palaikoma kari
niais besirengimais, pasiu
tišku karo reikmenų gami
nimu ir sau ir daugeliui 
prisijaukintų šalių. “Tiktai 
prisirengimai karui ir An
trasis pasaulinis karas su
teikė Amerikai galimybės 
išvengti naujos ekonominės 
krizės, kuomet stambusis 

| kapitalas vis tęsia, toliau 
savo kontrolę ant ekonomi
nio šalies gyvenimo. Tatai 
reiškia, kad šalį valdo fak
tiškai militaristai ir visas 
pasaulis paeina po speku
liantų kontrole.”

Kapitalo monopolistams 
tėra galimos tik dvi dalykų 
tvarkos: arba masiška be
darbė, arba pravedimas ka
rinių prisirengimų progra
mos. Rogė tvirtina, kad 
kaip tik šita programa ir 
grūdama dabar publikai po 
pfiįredanga dūminės užuo- 
dangos, — t. y. bauginimai 
komunizmo baubu, “lojalu
mo” bei ištikimumo tyri
nėjimai ir persekiojimai ir 
baudimai už politinius per
sitikrinimus, laisvių ir tei
sių laužymai. .

Tas nachališkas mūsų 
valdžios atsisakymas duot

(Tąsa)
Ryt rytą, šeštadienį, ko

vo 26 d., pusiau dešimtos, aš 
jau ties Carnegie Hall teat
ru. čia irgi jau telkiasi de
monstrantai su savo plaka
tais, bet jų dar nedaug te- 
matyt. O į- svetainę vargu 
dasigauti: tiek jau prisigrū
do publikos. Įleido vidun 
tik užsiregistravusius dele
gatus. Reikėjo parodyti 
tam tyčia korteles. Kaip 
matai/didžiulė svetainė pil
nutėlė, net braška. Pilni vi
si balkonai, iki pat palubės!

Tai dabar jau prasidės 
pati taikos Kultūrinė kon
ferencija, jos įvadinis ben
dras visų delegatų sambū
ris. Pirmininkauja tas pats 
Harlou Šaplis, Harvardo 
universiteto profesorius. 
Kaip ir visus kitus sambū
rius, taip ir šitą atidaro ša
lies himnas, kurį pagieda 
du Niujorko operos daini
ninkai.

Pirmininko pakviestas, 
žilagalvis Jutos vyskupas 
Arturas Multonas balsiai ir 
prasmingai sukalba atitin
kamą maldą. Pirmininkas 
Šaplis, būdingu jam taiklu
mu su juokeliu kur durstel- 
ti, su sąmoju, su jumoru bei 
satyra, pasveikina sklidi
nai pilną teatrą delegatų, 
išvadindamas juos drąsuo
liais. Kad nepabijoj viso to 
alaso, viso to taikos priešų 
dūkėjimo, kad iš visur su
važiavo su ta didžia misija 
— darbuotis taikai išlai
kyti, nedaleisti karo.

Beje, kaip ir Waldorf - 
Astoria viešbuty, taip da
bar ir čia estradą puošė to
limųjų svečių ilga, didinga 
eilė. Kaip ten, taip ir čia 
visą estrado's užpakalį puo
šė įspūdingas, simboliškas 
karo vaizdas, spalvomis nu
pieštas ant didžiulės užuo
laidos.

Veiklusis kultūrinės ir 
mokslinės konferencijos 
pirmūnas kalbėjo toliau pa
grindine tema: Pasaulis 
atomo gadynėj.” Mūsų visų 
gerbiamojo Kultu r i n ė s - 
moks! inės konferencijos 
pirmininko kalba buvo 
moksliška, bet prieinamai 
patiekta. Astronomijos 'pro
fesorius — jis nenorėjo vie
nišai skraidžioti po neiš
matuojamas visatos erdves, 
pamojęs ranka į tuos nie
kingus žemės vabaliukus 
žmones. Ne, jis su žmonė
mis. Jam nuoširdžiai rūpi 
žmonių būklė, kokio bai
saus likimo jie galėtų “susi
laukti”, bejėgiškai ir klus
niai, atominės propagandos 
priglūšyti, auseles suglau
dę, kaip tie išgąsdinti zui
keliai. To tiktai ir nori be
sistengia pasaulį apžioti A- 
merikos imperialistai.

Profesorius Šaplis tvirti
na, kad jis į pasaulį žiūri 
“bešališkai, abejingai ir 
objektingai.” Be priekabių, 
šaltai moksliškai. Jis
reiškė, kad, benagrinėda- 
mas pasaulinę padėtį, jis 
priėjo išvados, jog pasaulis 
serga liga, panašia bepro
tystei, kur

aukščiausiojo tvarkingumo 
motyvai.”

Pagal profesoriaus nuo
monę, pasakiškoms tolesnio 
blizgančio mokslų besivys- 

| tymo galimybėms grėstų 
gresia “demoniškoji grio
vimo dvasia, perėmusi 
mūsų planetą.” 
. “Visuotinio išnaikinimo 
įnagiai išslysta iš kontro
lės”, karčiai pareiškė didy
sis mokslininkas, ’“valia ir 
noras gyvent ir duoti ki-' 
tiems galimybę gyvent silp
nėja, užleisdami vietą ak
lam fatalizmui, pasiduo
dant likimui.”

Profesorius tvirtino, jog 
vakarų šalys taip smarkiai 
užimtos rytinių šalių kriti
ka ir atvirkščiai, kad jos 
“nepastebi arba nenori pa
stebėt savo trūkumų.” Pro
fesorius. kaltino ir barė 
Jungtinių Valstijų kongre
są už tas nelemtas sabota- 
žiškas kalbas, už tas begė
diškas senato reakcionierių 
fjlibusterių pastangas už
čiaupti žmonių' pilietines 
laisves, už trukdymą šva
resniųjų liaudies atstovų 
pravesti įstatymus, kurie 
apsaugotų pilietines teises. 
Jis niekino ir barė tuos vi
sokius laisvės naikinimus, 
prietaringus skirstymus į 
rases, tautybes ir pader
mes.

Antra vertus, profeso
rius Šaplis* pareiškė, jog 
jis nesutinka ir su Tarybų 
Sąjungos politika kai ku
riais klausimais, ypač mok
slinių tyrinėjimų tam tik
rose fazėse. Jis kvietė ir 
ragino Kultu rinės-moksli- 
nės konferencijos delega
tus, kad jie paskirose savo 
komisijose svarstytų ir na
grinėtų opiausius gyvenimo 
ir taikos klausimus •« šaltai, 

i bešališkai ir teisingai.
Daugely vietų profeso- 

i riaus kalbą delegatų aplo
dismentai užgyrė ir priėmė.

Harvardo obesrvatorijos 
direktorius, kaip ir kiti 
kalbėtojai, pakartojamai 

i pabrėžė, kad būtinai reika- 
i laut prezidento Trumano 
susitikimo su TaryBų Są
jungos ministrų pirminin
ku Stalinu, idant jie padėtų 
išrišti svarbesniuosius gin
čus, kad tuo būdu išsklai
dytų tą naikinančią, para
lyžiuojančią žmonių baimę 
karo.

Stoja prie garsiakalbio, 
gausių aplodismentų lydi
mas, O. Džion Rogė, buvęs 
J. V. generalinio prokuro
ro padėjėjas, garsusis ad
vokatas pažangūnas. Jo 

įkalbos tema: “Naminė po- 
‘ litika ryšium su užsienine 
politika.”

Rogė savo kalboje ilgokai 
apsistoja, ties kreivomis ka
pitalistų m a c tonacijomis, 
kaip reakciniai stambiojo 
•J. V. kapitalo tūzai laiko 
savo ilgus nagus giliai su
leidę į visą šalies gyveni- 

pa- i mą. “Stambiųjų korporaci
jų persveriamoji jėga pa
laiko užpuldinėjimus ir 
prieš šią taikos konferenci
ją”, tarė jis šaižiai ir kie- 

su traiškyti” tai. “Tai tie patys korpo-

Bet mes manome, senatorius Douglas gerai padarytų, 
jei jis-atvyktų Brooklynan, ir čia pamatytų, kokių yra 
laužų, kuriuose priversti gyventi darbo žmonės. Tada jis 
tikrai sužinotų, ką reiškia lūšnynai.

Nesakom, žinoma, kad vienas Brooklynas turi ant lūš
nynų monopolį — lūšnynų, laužų, netinkamų šunims gy
venti, kuriuose žmonės gyvena, — yra per daug kiekvie
name didmiestyje.

Ir, štai, mąs pakartojame:.užuot skyrus bilijonus dole
rių ginklams, bilijonus dolerių kapitalizmui gelbėti Eu
ropoje, ar ne geriau būtų juos paskirti statybai namų, 
kuriuose galėtų gyventi Apierikos piliečiai, moką tak
sus?!

Laukiame iš jūs žodžio, naujasis senatoriau, p. Doug
las !

1948 Metais 30 Mil. Dolerių 
Daugiau už 1947 Metus

Sears, Roebuck & Co. biz
nio apyvarta ir pelnas pasie
kė negirdėtas aukštumas 
1948 m., sulyg A. E. Woods, 
kompanijos pirmininko, kuris 
su F. B. Mę Connell, prezi
dentu, patiekė metinį rapor
tą. Už 1948 m., kurie‘bai
gėsi sausio 3i d. Sears Co. 
liko pelno $137,206,106, ku
ris išpuola po $5.80 ant sero, 
palyginus su $107,739,892 ir 
$4.56 ant Šero 1917 m.

Biznio apyvartą 19-18 m. 
viršijo 2 bilionvs' dolerių su 
geru k#upu, viso $2,295,991,- 
f80, arba $314,455,431 dau
giau kaip 1947 m.

Apie šių metų biznį sako
ma raporte, kad prospektai 
yra ūkanoti-neaiškūs, bet, ne
žiūrint to, nėra rimto reikalo' 
apie susibalansavimo dalykus 
rūpintis. Ten sakoma, kad 
biznis 1949 metais gali būti 
patenkintas su kai kuriais di
desniais . sunkumais, kaip 
1948 m.

Spaudos atstovams minimi 
Sears čyfai sake, kad kovo 
męn. biznis buvo mažesnis 13 
nuošimčių už kovo mėn. 1948, 
o vasario—8.3%.

Pernai 20-tyje didelių 
krautuvių praplėtimai dabu- 
davota įr kita 20-tis atidary
ta. Sears, Roebuck & Co. 
neturinti skolų ir “cash” ant 
rankų turi $81,000,000. In
ventorius $.349,000,000 ir pre
kių už $263,300,000. Visas

turtas siokįa arti % biliono 
dolerių.

Sears Co. veik išimtinai da
ro biznį su biedniausiu sluoks
niu Amerikos visuomenės — 
dhrbininkais ir taimeriais, 
kurių įplaukos žemiausios.

1948 m. Sears Co. padarė 
pelno apie 150 milionų dole
rių. Pelnas suplaukęs iš 
aukštu kainu šaltiniu ant vi
sokių dalykų, kuriuos ši kom
panija pardavė pirkėjams, ku
rių uždarbis ir įeigos 1948 m. 
buvo apmažėję.

Visiems aišku, kad pirkėjai 
1948 m. gavo mažiau dalykų 
už savo dolerį palyginus su 
1947 m. štai iš šių šaltinių 
ir Sears, Roebuck & Co. su- 
sikuopė apie 30% daugiau 
pelno 194 8 m.
^Jš raporto metasi akin ki

tas dalbas, tai kad ir iš apsi
niaukusios biznio perspektyvos 
šiais metais Sears kompani
jos pareigūnai, kaip ir kitų 
jai panašių krautuvių kom
panijų, tikisi turėti gerus 
pelnus, nors su kai kuriais sun
kumais . . Iš to reikia su- 

i prasti, kad Sears Co., kartu ir 
kitos, laikysis aukštų kainų 
ir daugiau spaus iš darbinin
kų su pasitarnavimu, grasin
damos nedarbo botagu.

Apsiniaukus padangė 1949 
i metais yra ne didžiulėm kom- 
' panijcm, kaip Sears ir pana- 
1 šiom, bet tai daliai Amerikos 
: žmonių, kuri skurdžiausia.

J. M.

vizas pakviestiems į Kultū
rinę - mokslinę konferen
ciją užsienių svečiams, tas

Labai Vietoj Pastaba
policijos šnipų špionažas, 
apskundimai ir gaudymai 
telefoninių pasikalbėjimų— 
visa tai, pagal Rogės nuo
monę, sukuria J. A. Valsti
jose savišką, namie išauk
lėtą fašizmą.

Tatai įvyksta dėlto, kad 
“vardan demokratijos, ka
pitalo monopolistai įveda 
pačius blogiausius politinių 
režimų ekscesus (perdėji
mus, piktadarymus), ku
riuos jie, dėl akių* apdūmi- 
mo, būk tai kritikuoja ir 
net smerkia”, kad sūdžiau 
pravedus; gyvenimam

Toliau Rogė ryžtingai pa
reiškė^ “Bet kokia valsty
bė, kuri gyvena bomba, nu
mirs nuo bakterijos. Bet 
kokia valstybė, kuri mano, 
.būk geriausi^ užsieninė po
litika yra gigantiško apsi
ginklavimo programos pra
vedimas, tiki į beprotystę. 
Bet kokia • valstybė, ’kuri 
galvoja (militarinės) galios 
terminais, nesiūlija progra
mos — ji siūlija katastro
fą.”

Baigdamas savo bran- 
kalbą, Rogė 

pabrėžė: “K a d a 
Stalinas

Draugas Vincas Andrulis 
dabar maršrūtuoja su p iš
kalbomis, nuo Chicagos iki 
New Yorko. Vilnyj balan
džio 12 dieną jis rašo “Kas- 

' dieną” pastabas apie tūlas 
lietuvių kolonijas, kur jam 
teko lankytis stv prakalbo
mis, panašiai: Daugelis lie
tuvių kolonijose turi įsi
steigę savo kliubus. (Žinau, 
kad redakcija išmes iš ma
no kliubo raidę “i” ir pada
rys klubas, bet aš jokiu bū
du nenoriu rašyt 
bas”). Sako, tuose kliubuo-J kur turčiai, agresoriai 
se turi ir savo* biznius, i kia nuo. tvorų už karą, 
Taipgi skleidžiama apšvie- 
ta ir atliekama kiti kultū
ros reikalai.

Tas labai gerai. Bet yra 
ir tokių kliubų, kur naiki
nama apšvietą. Reiškia, ap
sileidimas, tinginystė, tie
siog griovimas to švento 
darbo, kurį pirmiau su pa
sišventimu dirbo? I

Tai šventa tiesa, ir labai

apgailėtina tiesa. Gerai pri
simenu, kartą, jau senokai, 
tūlas draugas rašė Laisvė
je, kad jis nuvykęs į tūlą 
lietuvių koloniją ir aplan
kęs panašų kliubą. Rašė 
sekančiai: “Apžiū r ė j ę s 
kliubą,' ką aš ten pamačiau: 
kalades kazyrų, knygų, ka
lades kazyrų.” Vadinasi, 
vietoj laikraščių, knygų, 
kliube tik kazyros ir kazy- 
ros. Štai kokia “apšvietą” 
skleidžiama mūsų.

“klu-1 Tokiu laiku, kaip dabar, 
rė- 
už 

užsunaikinimą progreso, 
sunaikinimą liaudies teisių 
čia pat, tai mūsų “progre
syviai” netuių laiko ne tik 
apsigint patys savęs nuo 
reakcijos, nedarbo, bet nei 
savo mylimų sūnų’ bei duk
terų nuo galimų pasaulinių 
skerdynių, nuo išnaudoji
mo čia pat!

G. A. Jamison

Šioms šeifnoms nebeliko r.e tik "dėžinės, bet nei jo
kios užlaidos ir tai ne Rutijoje, bet New Yorke, laisvo
je Amerikoje, kur kiekvienas turčius turi laisvę ant 
mažiuko. Šios keturios šeimos yra iš tų keliolikos 
asmenų, kjuriuoį išmetė Šventos Klaros ligoninės firma, 
norėdama toje vietoje pastatyti savo slaugėms namus.

storai 
p r e m j e r a s 
skelbia,' kad jis nori tartis 
apie taiką, tai aš teigiu, 
kad Amerikos žmonės pri
valo pasakyt Trumanui, 
kad ir jam metas būt paga- 
tavam kalbėt apie taiką. 
Tai yra svarbiau, negu .va
žinėt žuvų gaudyt.,..”

Ir minėt neverta, kaip 
karštai, kaip ^entuziastiškai 
priėmė Rogės kalbą sujau
dinti taikos delegatai.

Kita didžiulė įdomybė. 
Prie garsiakalbio atsistoja 
T. Or Tėkris, vyriausias re
daktorius ir leidėjas libera
linio ’ Niujorko dienraščio 
“Niujork Post”.

, (Daugiau bus)

Green Reikalauja Geresnes 
Apdraudos Senatvei

Washington.—Darbo Fe
deracijos pirmininkas Wm. 
Green ragino darbinę kon- 
gresmanų komisiją užgirti 
Trumano siūlymą dėl se- i 
natvės apdraudos paplatini
mo ir pagerinimo. 2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., fial. 22, 1949
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Jura Serdiukovas Grjžo Namo, Liepojon NAUJAS LATVIU TAUTOS PAKILIMAS
Liepojoje, viename Grau

dų gatvės namų, neseniai 
pasirodė naujas gyventojas. 
Nors tai buvo paprastas 
devynmetis berniukas,' bet 
žinia apie jo atvykimą greit 
aplėkė miestą, ir visi liepo- 
jiečiai iš visos širdies džia
ugėsi jaunam piliečiui grį
žus tėvynėn. Ramusis tas 
butas ’ iš karto pasidarė 
triukšmingas. Daugelis at
eina čionai, kad asmeniškai 
susipažintų su Jura, atneša 
jam dovanų — knygų, žais
lų, saldumynų, sveikina 
berniuką ir jo motiną Jev
dokija Petrovna Serdiuko- 
vą su ilgai lauktu susiti-

• kimu.
Taip, pagaliau Jura Ser

diukovas atvažiavo namo! 
Sunku atvaizduoti džiaugs
mą motinos, kurios sūnus, 
šešerius metus gyvenęs sky
rium, skurdęs svetimame 
krašte, vėl yra šalia jos ir 
be galo kartoja brangų žo
dį “mama.”

Jų išsiskyrimo istorija 
yra gerai žinoma. Jevdoki
ja Petrovna buvo tarpe tų 
tarybinių moterų, kurias, 
hitlerininkai karo pradžio
je įkišo į Rygos kalėjimą.

* Drauge su motinomis buvo 
ir mažyčiai vaikai. 1942 me
tų rugsėjo 5 dieną įsibriovę

b į kamerą esesininkai ėmė • 
plėšti iš moterų mažyčius, 
vilkte vilko juos akmeninė
mis grindimis. Nei vaikų 
vaitojimai, nei motinų aša
ros nesulaikė nusikaltėlių. 
Kur juos nuvežė, kam at
skyrė nuo motinų? Argi 
įmanoma buvo sužinoti apie 
tai pas 
mas?

Kad ir 
likimas 
vargusių 
me, čia Salaspilio 
stovykloje,” < 
koncentracijos stovyklose, 
kad ir kaip baisus buvo fa
šistų žvėriškumas — mote
rys niekad nenustojo vilties 
išsprukti iš vokiškosios ne
laisvės.

1945 metais Tarybinė Ar
mija išvadavo kalinius iš 
vokiškosios koncentracijos 
stovyklos. Serdiukova' ir ki
tos moterys atvažiavo į Ry
gą, norėdamos surasti savo 
vaikus. Tačiau čia jų nebu
vo: prieš pasitraukiant iš 
Latvijos vękiečiai visus vai
kus išvežė Vokietijon. Po 
ilgų pastangų pavyko suži
noti, jog vaikai yra Vokie- 

► tijos anglu okupacinėje zo
noje, britų Raudonojo Kry
žiaus prieglaudoje.

Jevdokija Petrovna su 
tarybinių organų repatrija- 
cijos reikalams pagalba ėmė 
rūpintis Juriko grąžinimu 
tėvynėn. Atrodė, paprastas

I

fašistinius išga-

kaip sunkus buvo 
belaisvių moterų, 
čia Rygos kalėji-

x ■” > “mirties 
čia Rytprūsių I

EASY COME EASY GO
t

THREE ACT REVUESICAL

Presented by

LYROS CHORUS
at

RUBA HALL
414 Green Street,1 
Philadelphia, Pa.

1

April 23rd - 8 p. m. Sharp!
DANCING

JRašo L Pavlovas 
dalykas: anglai turėjo ne
delsiant patenkinti teisėtą 
motinos prašymą. Juk Juri
ko tėvas, tarybinio jūrų ka
rinio laivyno karininkas, 
kovėsi ir žuvo mūšiuose, 
gindamas viso pasaulio tau
tų laisvę ir nepriklausomy
bę, tame tarpe ir britų salų 
motinų ir vaikų gyvybę. 
Bet anglų valdžios organai 
greit pamiršo apie savo są- 
jungininkišką pareigą. Vi
sokiais būdais išsisukinėda
mi, jie atsisakydavo grą
žinti vaikus.

Iš pradžių anglai pareiš
kė: nėra “įrodymų,? jog Ju
rijų Serdiukova išvežė iš 
Tarybų Sąjungos ir kad Je
vdokija Petrovna iš tikrų
jų yra jo motina. Tai buvo 
veidmainystė. Britų vald
žios organai puikiai žinojo, 
kad tie faktai yra tikri, nes 
Jura figūravo sąrašuose 
vaikų, kuriuos vokiečiai iš
vežė iš Rygos. Jevdokija 
Petrovna atsiuntė tuos do

ku rių, anglų 
trūko.”

'kumentus 
nuomone,

Dėka tarybinės visuome
ninės opinijos spaudimo, 
dėka primygtinio tarybinių 
organų repatriacijos rei
kalams reikalavimo, 1947 
metų pabaigoje buvo grą
žinta tėvynėn pirmoji gru
pė valku. Tuomet pas tėvus 
atvyko Vitia Rachvalovas 
— Rygon, Valodia Mažaro- 
vas ir Kolia Hurtovojus — 
Liepojon. 0 Jura Serdiuko
vas vis dar vargo nelaisvė
je.

Dar daugiau kaip metus 
kovojo Jevdokija Petrovna 
dėl savo sūnaus. Toje kovo
je ji nebuvo vieniša. Iš visų 
šalies kampų Serdiukva 
gaudavo laiškus iš papras
tų tarybinių žmonių, kėlu
sių joje narsą ir tikėjimą. 
Spaudoje pasirodė įžymių 
tarybinių mokslininkų, ra
šytojų ir meno veikėjų rūs
tūs straipsniai, kuriuose jie 
reikalavo sugrąžinti mūsų 
vaikus tėvynėn.

Ir štai dabar Jurikas 
namie.

Š e š m e t i s 
“prieglaudoje”

gyvenimas 
paliko ber

niukui sunkų antspaudą. 
Atpratęs nuo motinos gla
monėjimo ir rūpinimosi, 
jis lyg netiki savo akims. 
Nejaugi pasibaigė prieglau
dos dienos? Nejaugi nebus 
daugiau “pedagogo” pono 
Austerinio, kuris dėl viso
kio menkniekio mušdavo 
vaikus? Nejaugi daugiau 
jis nebus verčiamas be ga
lo piauti ir nešioti malkas, 
nešti vandens?

Motina nuramina sūnų:
— Pamiršk apie tą pra

keiktą “prieglaudą.” Dabar 
esi namie, gimtoje šalyje.

' .1

Laiminga be galo dėkin
ga mylimajai tėvynei, Jev
dokija Petrovna Serdiuko- 
va parašė laišką TSR Są
jungos Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo Pirminin
ku? N. švernikui:

“Gerbiamasai Nikolajau 
Michailovičiau!

Man trūksta žodžių iš
reikšti savo džiaugsmo 
jausmui ryšium su mano 
sūnaus Juriko sugrąžini
mu, giliausio* dėkingumo 
jausmui Jums, o Jūsų as
menyje mūsų brangiajai 
Tarybų valdžiai už visus 
rūpesčius ir darbą, ku
riuos teko padėti mano 
sūnui išplėšti iš anglų 
prieglaudos.

“Dar sykį savo pačios 
patyrimu įsitikinau, kiek 
daug mūsų Tarybų šaly
je rūpinamasi paprastu 
žmogumi ir kiek daug 
jam skiriama dėmesio. 
Liepojos miesto darbo 
žmonių deputatų Taryba 
davė man vienkartinę 

* pašalpą. Jurikui priskyrė 
s p e c i a lų pedagogą... 
Kur gi dar, kokioj gi ki
toje šalyje tas galima?...

“Pažadu Jums, bran
gusis Nikolajau Michai
lovičiau, jog nepagailėsiu 
nei jėgų, nei energijos, 
kad išauklėČiau Jurika 
tarybiniu patriotu, ištiki
mu mūsų didžiosios ta
rybinės liaudies sūnumi.”
Naujas gyvenimas prasi

dėjo mažajam tarybiniam 
piliečiui Jurikui Serdiuko- 
vui. Kaip lygus jis su visais 
vaikais rytą ateina į Liepo
jos mokyklos pirmąją kla
sę. Mokytoja padeda jam 
mokytis gimtąja rusų kal
ba, padeda jam pavyti mok
sle draugus, pralenkusius 
Jura. >

Neseniai per pionierių 
susirinkimą Jurą Serdiuko- 
vą priėmė į jaunų leninin- 
kų eiles. Kaip brangų ženk
lą jis užrišo raudonąjį kak
laryšį ir davė iškilmingą 
pasižadėjimą augti ištikimu 
tarybinės liaudies sūnumi.

Drauge su Jura Serdiu- 
kovu ir jo motina Jevdoki- 
ja Petrovna, džiaugdamasi 
jų laime, jų ilgai lauktu su
sitikimu, tarybinė liaudis 
nepamiršta, jog šimtai ta
rybinių vaikų dar vargsta 
svetimame krašte, atplėšti 
nuo savo motinų. Tarybų 
Sąjungos moterys reikalau
ja, kad jie visi, kuriuos vo
kiškieji fašistai išvežė ir 
kuriuos anglų ir amerikie
čių valdžios organai laiko 
smurtu, būtų nedelsiant su
grąžinti tėvynėn!
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WWW?

CIO United Public Workers išleido 50,000 kopijų bro- 
šiūraites su ta nuotrauka, parodančia Jungtinių Vals
tijų nusistatymą prieš tenykščius gyventojus Panama 
Kanalo Zonpje. Kada UPW nuvyko pradėti organi
zuoti tengimius gyventojus 1946 metais, atrado juos 
uždirbančius po 9 centus per valandą. Jų mokestis 
dal^ar pakilo iki 26 centų. Unija remia kongrese bilių, 

kuriuomi jiems pakeltų mažiausią mokesti iki 50 
centų per valandą.
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Mūsų Tikslas—Stiprinti 
Kolektyvinius Ūkius

KLAIPĖDA, sausio 14 d.— 
Klaipėdos mašinų - traktorių 
stoties darbuotojai apsvarstė 
pirrhojo Tarybų Lietuvos ko
lektyvinių ūkių valstiečių su
važiavimo kreipimąsi į respu
blikos kolektyvinių ūkių vals
tiečius ir valstietes, 'MTS dar
buotojus 
alistus.

Mūsų 
pereitais

ir žemes ūkio speci-

stoties traktorininkai 
metais įdirbo kolek

tyviniams ūkiams (pervedus į 
minkštą arimą) 1,355 hekta
rus žemės. Dar.bąi buvo atlik
ti numatytu laiku. Vidutinis 
derlius' mūsų traktoriais įdirb
tuose (laukuose zgautas gana 
aukštas. Pavyzdžiui, Stalino 
vardo kolektyviniame ūkyje 
žieminių kultūrų derlius po 
16-18 dvigubų centnerių iš 
hektaro, vasarinių — po 10-12 
dvigubi! centnerių iš hektaro. 
“Pergalės” kolektyvi n i a m e 
ūkyje vidutinis derlius gautas 
šis: žieminių kultūrų—14-16 
dvigubų centneriu] iš hektaro, 

nerių iš hektaro. .
Mūsų pareiga visapusiškai 

stiprinti kolektyvinius ūkius, 
pilnai išnaudojant galingą 
techniką, kurią mums suteikia 
socialistinė pramonė.

MTS darbuotojai savo susi
rinkime įsipareigojo padėti 
kolektyviniams ūkiams orga
nizuojant aukšto derliaus 
grandis, padėti sudaryti sėjo
mainas, daryti pranešimus po
puliarinant tarybinės agro
technikos mokslą. Buhalteri
jos darbuotojai įsipareigoja 
padėti silpnesniesiems kolek
tyvinių ūkių sąskaitininkams. 
Be to, mūsų kolektyvo nariai 
įsipareigojo padėti kolekty
viniams ūkiams remontuojant 
žemės ūkio mašinas ir kitą 
ūkiškąjį inventorių.

Boleslovas Laurutis.

Sutaupyta 2,360 Tonų Anglies

'RADVILIŠKIS, sausio 15.— 
Jurgutavičiaus garvežio bri
gada plačiai naudoja anglies 
atliekas. Kiekvieną kaitą iš
vykdamas kelionėn, garvežys 
pasiima iki 2 tonų atliekų. 
Atliekos sumaišomos su angli
mis ir šiuo mišiniu kūrenamas 
garvežys, kai nereikia daug 
garo. Brigada taupo kurą ne 
tiktai šiuo būdu. Ji griežtai 
prižiūri garvežio technikinį 
stovį. Taip pat neleidžiama, 
kad katilo sienas uždengtų 
nuoviros, kurios blogai pra
leidžia šilimą. Tuo tikslu į 
tenderį kartu su vandeniu įpi
lama ypatinga medžiaga, ku
rią gamina depo cheminė la-

boratori ja.
Dirbdama tokiu būdu, vy

resniojo mašinisto Jurgutavi
čiaus brigada praėjusiais me
tais sutaupė 247 tonus an
glies — 97 tonais daugiau, jų respublikos gamyklų: VEF, 
negu ji buvo pažadėjusi. Taip vagonų, 
dirba daugelis depo garvežį- čių,
ninku. Po 150 tonų anglies 
per metus sutaupė vyresniųjųi 
mašinistui šiukščio ir Zastars- 
kio brigados. Radviliškio gar
vežių depo 18 priešakinių'ma
šinistų per praėjusius metus 
sutaupė 2,260 tonų anglies.

Šiuo metu mašinistai plačiai 
išvystė socialistines lenktynes 
taupyti kurą. Gerų rezultatų 
pasiekė mašinistas Lapinskas. 
Per pirmą sausio mėnesio de
šimtadienį jis sutaupė dau- 

/giau kaip 3 tonus anglies. Be
veik tiek pat kuro sutaupė 
nuo naujųjų metų pradžios 
mašinistai Andriej a' u s k a s , 
šiukštys ir Grigaitis.

Auga Apskrities Pramonė

PLUNGĖ, sausio 15.—Siek
damas gamybiniais laimėji
mais pramonės kombinato ko
lektyvas įrengia naujas įmo
nes ir skyrius. Šiomis dieno
mis buvo užbaigti remonto 
darbai ir paleista į darbą nau
ja lentpjūvė. Plungės mieste 
naujai įrengtos mechaninės 
dirbtuvės, pastatytos naujos 
metalo tekinimo staklės. Vy
kusiai įvairių mašinų remontą 
atlieka mechanikas Smilgevi
čius ir kalvis Dansinas.

Paskutinėmis dienomis pra
monės kombinato kolektyvas 
paleido eksploatacijon naują 
virvių skyrių, kurio gaminiui 
asortimentas išplėstas. Virvių 
skyriaus meistras-racionaliza- 
torius Vilčinskis iš linų ir ka
napių! pradėjo gaminti aukštos 
kokybės diržus ir juofetas pa
kinktams.

Pramonės kombinato kolek
tyvas pradėjo paruošiamuo
sius darbus deguto ir terpen
tino įmonėms įrengti.

Z. Matiukas.

Jie apsilankė kiek- 
apylinkės valstiečio 

paaiškindami, ko-

Spaudos Platintojai
MAŽEIKIAI, sausio 14.— 

Pikelių pašto agentūros vedė
ja St. Račkauskaitė ir klubo- 
skaityklos vedėjas K. Petkevi
čius — aktyvūs spaudos pla
tintojai, 
vienoje 
sodyboje, 
kią didelę reikšmę turi spau
da, ragino užsisakyti laikraš
čius. Taip jie apylinkės gy
ventojų tarpe išplatino 85 
“Tiesos,” 54 “Valstiečių'Laik
raščio,” 66 “Mažeikių Tie
sos” ir daug kitų laikraščių 
prenumeratų. A. Berželis.

Rašo

RYGA. — Lygiai kaip ii’ vi
sos mūsų didžiosios Tarybų 
Sąjungos respublikos, Tarybų 
Latvija dabar pergyvena ga
lingą ekohominį ir kultūrinį 
pakilimą, galimą tiktai soci
alistinės santvarkos sąlygose. 
Per socialistinės statybos me
tus jaunosios Tarybų Latvijos 
pramonė visiškai pasikeitė. 
Pradėdami atkurti liaudies 
ūkį, Latvijos darbo žmonės 
didžiausią dė/nesį skyrė ener
getikos, ūkio, transporto ir ry
šių atkūrimui ir rekonstruk
cijai, nes be jų negalima bu
vo sudaryti sąlygų respubli
kos liaudies ūkiui toliau vys
tytis. Valstybinio plano 
įvykdymo išdavoje 1948 metų 
elektros energijos išdirbis res
publikoje žymiai padidėjo, 
palyginti su prieškariniais 
1940 metais. Tai įgalino pa- 

] tenkinti sparčiai augančius 
liaudies ūkio poreikius elek
tros energija.

Respublikoje atstatyta 1,- 
700 kilometrui geležinkelių, 
eilė stambių geležinkelių til
tų,-56 geležinkelio stočių ir 
15 depų. Vidutiniško paros 
pakrovimo, pervežimų apim
ties ir vagonų apyvartos grei
čio atžvilgiu Latvijos gele
žinkelis prašoko prieškarinį 
lygį. Taip pat atkurti jūros 
uostai. Upių laivynas 194 8 
metais pasiekė pervežimų ly
gį, kuris penkmečio plane nu
matytas 1950 metais.

Po atstatymo, rekonstrukci
jos ir praplėtimo stambiausių-

superfosfatų, dvira-> 
Radijotechnika,” “Rau

donasis metalurgas,” Daugpi
lio garvežių remonto gamy
klos ir kitų sunku bepažinti.

Dėl didžiulio darbo atku
riant, rekonstruojant ir vykj 
d ant naują statybą, mūsų res
publikos veidas visiškai pasi
keitė. Iš agrarinės šalies, ka
pitalistinių Vakarų žemės 
ūkio žaliavos priedėlio, koks 
Latvija buvo viešpataujant 
nacionalistinei buržuazijai, ji 
dabar virto išvystyta pramonė' 
ne socialistine respublika. 
Jau 1947 metais iš esmės bu
vo užbaigtas pramonės atkū
rimas ir buvo pralenktas 
prieškarinis gamybos lygis.

Metai po metų sparčiais 
tempais auga Latvijos TSR 
pramoninės, produkcijos ga
mybos lygis. Antai, jeigu 
1945 metų gamybos apimtį 
paimti už 100 proc., tai 1946 
metais ji sudarė 188 proc.,
1947 metais — 270 proc., ir
1948 metais —• 377 proc. 
Tokiu būdu, pramoninės pro
dukcijos gamybos apimtis per 
trejus metus išaugo daugiau 
kaip pusketvirto karto. Me
tinis 1947 metų planas buvo 
įvykdytas ' Didžiosios Spalio 
socialistinės revoliucijos 30- 
toms metinėms, o 1948 me
tų planas įvykdytas 1948 me-

NORWOOD, MASS.

NEPAPRASTAS ĮVYKIS

BANK1ETAS
30 Metų Dienraščio Laisvės Gyvavimo Atžymėjimui

Muzika — Dainos — Kalbos — Juokai 
Geri Valgiai ir Įsigėrimai

SEKMADIENĮ

Balandžio - April 24th
Lietuviui Svetainėje
13 St. George St., Norwood, Mass.

Pradžia 5-tą valandą po pietų
PUIKI PROGRAMA:

South Boston, Montello, Dedham ir Norwood meninin
kai dalyvauja programoje.

Skąitlingai dalyvaukime šiame parengime, sveikinkime 
savo dienraštį šioje garbingoje sukaktyje.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Bal. 22, 1949

V1L1S LACIS

tii lapkričio 8 dienai, arba be
veik 2 mėnesiai pirma laiko!

Sekdami maskviečiu pavyz
džiu, Latvijos TSR darbo 
žmonės įsijungė į kovą dėl 
pramonės darbo rentabilumo 
pakėlimo, įsipareigojo duoti 
šaliai 120 milijonų rublių 
viršumplaninių sankaupų. 1 žį 
įsipareigojimą jie garbingai 
ištesėjo, davę šaliai 122.7 mi
lijono rubliui viršumplaninių 
sankaupų.

Per tuos metus, kurie pra
slinko po vokiškųjų okupantų 
išvijimo, Latvijos darbo žmo
nių dėmesys žemės ūkio srity
je buvo skilias karo padari
nių likvidavimui.

Nuveiktas žymus darbas at
gaivinant socialistinį žemės 
ūkio sektorių. Atkurta ir nau
jai suorganizuota 53 mašinų- 
traktorių stotys ir 43 tarybi
niai ūkiai, šiuo metu organi
zuojama eilė naujų tarybinių 
ūkiui ir MTS. Bet didžiausias 
pasiekimas yra tai, kad Latvi
joje padaryti pirmieji rimti 
žingsniai socialistiškai per
tvarkant žemės ūkį. 1946 
metų rudenį respublikoje bu
vo organizuoti pirmieji 4 ko
lektyviniai ūkiai. 1947 metų 
pavasarį jų jau buvo 189, o 
šiuo metu kolektyvinių ūkių 
skaičius siekia 1,200, ir su
kurta 500 iniciatyvinių grupių 
n a u jiem s kolektyviniams 
ūkiams organizuoti.

Mūsų jaunųjų kolektyvinių 
ūkių daugumas sukūrė gyvu
lininkystės fermas. Kai kurie 
kolektyviniai ūkiai jau dabar 
turi fermose per 100 ir dau
giau vienetų stambiųjų raguo
čių.

Tam tikrų laimėjimų Lat
vijos TSR pasiekė ir kultūros 
srityje. Vis labiau didėja 
kultūros - švietimo įstaigų 
tinklas ir plečiasi jų darbo už
mojis. Latvijos inteligentija 
aktyviai dalyvauja socialisti
nėje statyboje. Respublikoje 
veikią 9 aukštojo mokslo 
įstaigos, 63 technikumai ir ki
tos specialinės mokslo įstai
gos, kuriose mokosi per 26 
tūkstančius studentų. Respu
blikos vidurinėse bei pradinė
se mokyklose 1949 metų pa
baigoje mokysis 299 tūkstan
čiai moksleivių, t. y. 73 tūks
tančiais , daugiau, negu prieš 
karą.

1946 metais sukurta Latvi
jos TSR Mokslų Akademija 
vis aktyviau įsijungia į liau
dies ūkiui labai svarbiųjų pro
blemų išgvildenimą.

Didelis kultūros - švietimo 
darbas masėse dirbamas per 
platų klubų, liaudies namų, 
bibliotekų ir raudonųjų kam
pelių tinklą. Dainų šventė, 
įvykdyta 1948 metų vasarą ir 
įvykusi Maskvoje latvių lite
ratūros dekada buvo latvių 
kultūros — nacionalinės savo 
forma, socialistinės savo tu~

(Tąsa 4-me pusi.)

(
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(Tąsa)
kad toks vyras turįs Ijuti didžiai nelai
mingas ir vertas pasigailėjimo, kad ne
lengvas turįs būti jo darbas ganyti visą 
gyvenimą pulką pačių ir dar nuvestijjas 
visas į dangų, kur tik paskui galėsiąs 
per amžių amžius jomis džiaugtis.

—Niekados, niekados nenorėčiau būti 
mormonu,' — tarė sau Paspartutas.

Apie ketvirtą valandą keleiviai jau su
grįžo į stotį ir susėdo į savo vietas vago
nuose.

Traukinys sušvilpė ir pasijudino iš 
vietos. Tuo metu kažkas ėmė baisiai 
šaukti: “Palaukite, palaukite!”

Tačiau traukinys nelaukė. Tas žmo
gus, kuris taip rėkė palaukti, buvo pasi
vėlinęs mormonas. Laimė, kad stoties, ir 
tvoros durys buvo atviros. Jis, trūkčia- 
galviais bėgdamas, privijo paskutinį va
goną, įsikabino už durelių ir šiaip taip 
įsirangę į vidų. Mormonas tuojau išvirto 
uždusęs ant suolo.

Paspartutas greitai pribėgo prie jo, 
ėmė klausinėti ir sužinojo, kad tas mor
monas turėjęs bėgti iš namųxdėl kilusių 
namie barnių.

— Matyti, -— galvojo prancūzas, — 
kad tas žmogus turi kokį dvidešimt pa
čių ir jos jį vargšą išginė iš namų.

kai atsigavo, Paspartutas tuojau pa
klausė:

— Kiek tamsta turi pačių?
— Tiktai vieną! .— atsakė mormonas 

pakėlęs rankas į dangų:—bet ir tos vie
nos gana!

XXVIII 
PASPARTUTAS DUODA IŠMINTIN

GĄ PATARIMĄ, TIK NIEKAS 
JO NEKLAUSO

Nuo Ogdeno stoties traukinys kokią 
valandą ėjo į žiemius. Nuo San-Francis- 
ko jis jau buvo nuvažiavęs arti devynių 
šimtų mylių. Nuo Vebero upės jis pasu
ko į rytus per Vazačų kalnus. Tiesiant 
geležinkelį tais kalnais, Amerikos inži
nieriams teko daug privargti ir prisukti 
galvos. Jungtinių Valstybių vyriausy
bė, mokėdama už mylios kelią lygumoje 
po šešiolika tūkstančių dolerių, kalnuose 
gavo už .tą pačią mylią mokėti po ketu
riasdešimt aštuonis tūkstančius. Inži
nierių nenorėta Čia griauti kalnų ir da
ryti tiesaus kelio, bet jų sukinta visur 
aplink. Per tuos* visus kalnus teiškastas 
vienas keturių kilometrų ilgumo tunelis.

Tam kalnuotam krašte buvo daugybė 
upių ir upelių. Teko važiuoti mediniais 
tiltais per Purvinąją,’ Žaliąją ir kitas 
upes. Paspartutas tuo labiau nekantravo, 
kuo arčiau tikslo buvo. Fiksas taip pat 
,norėjo ko greičiausiai išvažiuoti iš to kal
nuoto krašto. Jis bijojo pasivėlinti, jis bi
jojo visokių nelaimių, jis labiau troško už 
Fogą pasiekti Anglijos žemės.

Vakaro dešimtą valandą traukinys at
ėjo į Fort-Bridžero stotį, bet joje testo- 
vėjo kokias tris minutes. Pralėkę dar 
dvidešimt mylių, keleiviai įvažiavo į Da
kotas valstybę.

Gruodžio 7 dieną traukinys atšvilpė į 
Žaliosios upės stotį, kur pastovėjo pen
kiolika minučių. Visą naktį labai snigo 

’ sniegas, bet kartu lijo ir tirpo, todėl ne
kliuvo važiuoti. Tačiau atsargusis Pas
partutas ėmė bijoti, kad kartais sniegas 
neapveltų traukinio ratų, kad jam nerei
kėtų stoti krapštyti to sniego ir tokiuo 
būdu gaišti.

— Ir įsimanyk tu man, — kalbėjo sau 
prancūzas, — keliauti žiemą! Tartum 
nebegalėjo palaukti vasaros! Menka kiek 
— ir pralaimės Fogas derybas! *

Besirūpinant Paspartutui, kad dangus 
apsiniaukęs, kad temperatūra nukritusi, 
Audą tuo pačiu laiku ėmė kitos rūšies 
baimė.

Prieš išeinant traukiniui, keli kelei
viai, išlipę iš vagonų; vaikščiojo po Ža
liosios upės stotį. Auda, žiūrėdama pro 
langą, pažino tarp jų pulkininką Stem- 
pą Proktorą, tą amerikietį, kuris taip 
šiurkščiai pasielgė su Fogu San Francis- 
ko mieste per mitingą. Auda nenorėda
ma, kad jis p"apiatytų, tuojau pasitraukė 
nuo lango.

Tas amerikietis nugąsdino Audą. Ji 
'bijojo,, kad jis nepastebėtų Fogo, prie ku-

rio jos širdis kasdien, prieš jos valią, vis 
labiau linko. Jai rodėsi, kad tas prisiri
šimas tesąs dėkingumas tam žmoguj ku
ris jai grąžino gyvybę. Bet ji klydo: tai 
buvo kitoniškas jausmas. Todėl supran
tama, ko krūptelėjo jos širdiš’, kai jf pa- 
piatė tą atšiaurų-žmogų, įžeidusį Fogą, 
kuris pasiryžo vėlai ar anksti pareika
lauti iš jo pasiteisinimų. Proktoras va
žiavo tuo pačiu traukiniu su Fogu, todėl 
reikėjo būtinai padaryti taip, kad jie ne
susitiktų.

Pradėjus, eiti traukiniui, Auda tuojau 
nubėgo ir pasakė Paspartutui su Fiksu, 
kad mačiusi pulkininką Proktorą. Fogas 
tuo metu buvo užsnūdęs.

— Tas Proktoras tam traukinyje! 1— 
sušuko Fiksas. — Prašom nesirūpinti! 
Pirma, negu su Fogu, jis. turės reikalo 
su manim! Jis mane labiausiai įžeidė!

— Bet pirmiausia duokit man pamo
kyti poną pulkininką! — tarė Paspartu
tas.

— Fogas niekam,—atsiliepė Auda,— 
neduos keršyti už save. Jis juk sakė, kad 
paskui grįš į Ameriką, suieškos įžeidė
ją ir jam atsilygins. Jei jis dabar pa
matys pulkininką Proktorą, tai mes jau 
čia nieko nebepadėsime, ir tas susitiki
mas galės labai nelaimingai pasibaigti. 
Vadinas, reikia daryti, kad jie nesusi
tiktų.

— Tiesą tamsta sakai, — tarė Fiksas: 
— susitikimas gali viską pražudyti. Ar’ 
jis būtų nugalėtas, ar pats nugalėtų pul
kininką, vistiek Fogas susivėlintų, ir. ..

— Ir, —pagriebė Paspartutas, — 
“Reformų Klubo” nariai labai tuo džiau
gtųsi. Per keturias dienas mes būsime 
Niujorke! Vadinas, jeigu tą visą laiką 
Fogas neišeitų iš vagono, tai gal jis ir 
nesusitiktų su tuo prakeiktu amerikie
čiu! Mes 
tiktų ...

Kalba 
žiūrėti į 
langus.

Kiek palaukus, Paspartutas tyliu bal
su, kad negirdėtų nei jo ponas, nei Auda, 
paklausė policijos agento:

— Ar tamsta tikrai ketini su juo kau
tis?

— Aš darysiu viską, kad tik jį gyvą- 
atgabenčiau į Europą! — atsakė Fiksas.

Paspartutui šiurpas perėjo per visą kū
ną, bet jis nė nepaabejojo dėl savo pono 
teisingumo.

Rasti priemonių, kad Fogas niekur nei
tų iš savo kambarėlio ir nesusitiktų su 
pulkininku, buvo nesunku, nes jis nemė
go vaikščioti ir visokių niekų klausinėti. 
Fiksas pagalvojo kelias minutes ir nu
sprendęs, kad jis jau radęs gerą priemo
nę, tarė Fogui:

— Kaip ilga važiuoti geležinkeliu! 
Labai nuobodžiai slenka laikas!

-— Tiesa, — atsakė Fogas; — bet vis 
dėlto slenka.

— Plaukdamas garlaiviu, — atsiliepė 
policijos agentas, — tamsta vis lošei vis
tą/

turim rūpintis, kad jie

nutrūko. Atbudo Fogas 
laukus pro apsnigtus

nesusi-

ir ėmė 
vagono

1— Taip, — atsakė Fogas, — bet* čia 
jau būtų sunku tai padaryti: nėra nei 
kortų, nei partnerių.

— O! kortų visados galima gauti. 
Amerikos traukiniuose pardavinėjami 
visokie daiktai. Partnerių, paieškoję, gal 
taip pat pastūmėm. Sakysim, mistris Au- 
da...

— Aš su džiaugsmu sutinku, — atsakė 
greitai Auda: — aš moku lošti vistą. 
Kortos eina į anglų auklėjimo programą.

— Ir aš, — atsiliepė Fiksas, — losiu 
ne prasčiausiai. Ir štai mes trise jau pui
kiai galime lošti “su seneliu.”

— Man bus labai malonu, — atsakė 
Fogas, — palošti visto nors traukiniu 
važiuojant.

Paspartutas paknopstomis išbėgo ir 
tuojau atnešė dvi talijas kortų, staliuką 
ir kreidos.

Lošimas prasidėjo. Auda lošė tikrai 
nepaprastai. Fogas jai pasakė kelis pa
gyrimus. O seklys mokėjo vistą gal ne
daug menkiau kaip pats Fogas.

— Dabar, — tarė džiaugdamasis Pa
spartutas, — mes jį prirakinom prie vie
nos vietos, ir jis nebenueis nuo jos.

;(Daugiau bus)

DETROIT, Mich.—šiandien, 
žmonijos gyvenimui besivys
tant, męs surandame visokių 
netobulumų ir skerspainių, su 
kuriais pastoviai reikia vesti 
kovą, nors mūsų šalyje nuolat 
kalbama ir visam pasauliui 
siūloma taip vadinama demo
kratija, kurios mes patys čia 
tikrenybėje neturime. t

Reakcijos puolimas kasdieų 
didėja, kas, žinoma, yra na
tūralūs dalykas, nes valdan
čioji klase, kuri gyvena vien 
tik išnaudodama visuomenę, 
susikrauna sau milžiniškus 
turtus, randa sau už reikalą 
juos apsaugo'ti - apginti. Gau
na sau už patarnautojus viso
kius valdžios žmones, 'kurie 
lieka išrenkami i visokias 
Įstaigas per jų kontroliuoja
mus radiją, spaudą ir net ir 
bažnyčias.

Per tuos žmones didysis ka
pitalas išleidžia federales ir 
valstijų teises, kurios suvaržo' 
ir vergia darbo žmones ir ne
leidžia pasipriešinti prieš iš
naudojimą. Ta ft-Hartley fe- 
deralis ’ Įstatymas yra vienas 
iš tų Įstatymų, kuris kasdieną 
naudojamas unijų griovimui. 
Prie to griovimo prisideda 
parsidavėliai unijų vadai. Tam 
lygūs Įstatymai liekasi pra
vesti ir visai organizuotai 
darbo liaudžiai, kad tuom su
laikyti pasipriešinimą.

Kapitalas, kuris pastoviai 
turėjo ryšius su Europos fa
šistais ir Japonijos militaris- 
tais, ir šiandien veda tą pa
čią propaganda, kurią jiems 
Įskiepijo Hitleris su savo 
“Mein Kampf.”

Nebekalbant apie organi
zuotus darbininkus, mūsų 
kaip vadinamoji demokratija 
paneigia visas pilietines teises, 
kurios garantuojamos mūsų 
Konstitucijos, net vienam ket
virtadaliui čia gimusių pilie
čių, baltų ir juodų, su viso
kiais suvaržymais pavidale 
“poll tax’’ ir kitų. Negrų per
sekiojimas ir diskriminavimas 
vedamas ant aukščiausio 
laipsnio^ pavidale liūčių ir už
mušimu, prieš ką nei .mūsų 
valstijos nei federalė valdžia 
jokių žygių ' neima, kad tą 
viską sulaikius, bet turi tiek 
drąsos, kad nori net naują 
karą iššaukti, kad savo rūšies 
“demokratiją” visam pasau
liui uždėti ant sprando.

šie visi klausimai buvo ri
šami Civil Rights Congress of 
Michigan suvažiavime balan
džio 2 d.t kur dalyvavo gana 
žymios y patas, permatančios 
tas visas skriaudas ir perse
kiojimus.

Paminėsiu kelis, kad pama
tytumėt, kad ne visi randasi 
aklais parsidavėliais tokiam 
niekšiškam didžiojo kapitalo 
darbui, bet, matydami tiesą 
ir teisybę didžiosios visuome
nės pusėje, būdami tikrais .li
beralais, dalyvavo šiame suva
žiavime, kad išdirbus geresnę 
organizaciją ir būdą išneši
mui .geresnio pasipriešinimo 
prieš tokius puolimus. Asme
nys, ant kurių nei vienas ne
gali daryti jokių užmetimų, 
kaip tai: D r. Wm. Fitzpa
trick Grand Master Scottish ) \
Rites Masons, Profesorius E- 
meritus John Brumm iš Uni
versity of Michigan, sen. S. 
Nowak, son. Patrick Walsh,, 
valstijos seimelio atstovas 
Tracy Doll, Mort Furay iš 
UPA-C1O ir daugelis kifų 
daktarų, advokatų ir visuome
nės Veikėjų, kurių čia nemi
nėsiu.

Kad užbėgus už akių ir pa
didinus darbą prieš išdėsty
tus persekiojimus, suvažiavi
mas rado reikalinga padary
ti tam tikrus organizacinius* 
pakeitimus.
' Nutarta, kad Į Pildomąją 
Tarybą Įeitų po vieną atsto
vą iš kiekvienos draugijos bei 
organizacijos su dviem atsto
vais ir alternatais J Civil 
Rights skyrius, kurių, keli ran
dasi Detroite ir kituose Mi
chigan valstijos miestuose, 
kaip tai: Grand Rapids, Flint, 
St. Joseph ir kitur.

Taipgi liko nutarta ir įsteig
ta Patariamasis Komitetas, 
kuris daugumoje susidės iš 
žymių veikėjų, susidedantis iš 
visokių sluoksnių profesiniam 
ir visuomeniniam veikime ir 
organizuotų darbininkų.

Galiu priminti, kad į 'Pil
domąjį Komitetą įeina J. Dan- 
ta, o į Patariamąjį Komitetą 
Ralph Urbon, du lietuviai, ku
rie visiems lietuviams gana 
gerai žinomi. Ralph Urbon 
dar ir tuomi žinomas, kad'jis, 
kaipo dabartinis pirmininkas 
Packard 190 * lokalo, nušlavė 
nosį reakcininkui W. Reuthe- 
riui.

Bet, mano supratimu, svar
biausias tarimas, kurį mes be 
jokįo atidėliojimo turime kuo- 
greičiausiai išpildyti, tai • su
organizavimas didesnių spėkų 
dėl Civil Rights Kongreso.

Nuo 2 d. balandžio prasi
dėjo organizavimo darbas 
gavimui 2,500 narių vien tik 
Detroite.

Narinės duoklės bus $3 į 
metus ir vienas doleris įstoji
mo. Duokles galės mokėti 
po 25 centus į mėnesį.

šis nutarimas likosi pada
rytas todėl, kad suvažiavime 
pasirodė, kad ne visa visuo
menė yra susipažinusi su ti
kra padėtim mūsų krašte. Na
rių susirinkimai bus laikomi 
sykį Į du mėnesius, kur bus 
kalbėtojai ir referantai kilu
siuose kasdieniniuose klausi
muose. Bus įsteigtas infor
macijos buletinas, kurį /kiek
vienas narys gaus.

Tie, kurie jau turite ryšius 
su Civil Rights Congress, gau
site tas informacijas, bet ga
vę neatidėliokite, imkitės už 
darbo suorganizavimui spė
kos, kad pasipriešinus reakci
jai.

Tie, kurie neturite ryšių, 
galite gauti buletiną rašyda
mi Į Civil Rights Congress, 
424 Reid Bldg., 140 Cadillac 
Square, Detroit 26, Mich.

Kur randasi daugiau kai 
penki lietuviai, sutverkite sa
vo kuopą toje vietoje, o jeigu 
nėra tiek, pareikalaukite ap
likacijos kaipo pavieniai na
riai iš viršminėto antrašo. 
Galite rašyti ir lietuviškai. 
Jeigu jums būtų persunku an
glų kalba rašyti, tai ir lietu
viškai gerai bus, nes centre 
randasi ir lietuvių'.

Nepamirškime to, kad vieną 
šakutę bile kas gali perlauž
ti, bet visą šluotą—kitas klau
simas. .Parkritusį ir vaikas ga
li primušti, bet su atsistoju
siu ir organizuotu — kitas da
lykas, ką mums šiandien uni
jos parodo.

Stokite visi į Civil Rights 
Congress!! šiandien I!

Delegatas.

Maskva. — Mirė žymus 
sovietinis chemikas išradė
jas Porai-Košitz.

M. J. ŠVILPA’S 
Miracle Ointment

No. 1 M. J. Svilpa's Miracle Oint
ment, for toothache and hardening 
of gums. Tuoj prašalina danties 
skaudėjimą ir sustiprina dantų sme
genis. Kaina $1.

No. 2 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. 3 M. J. Svilpa's Miracle Salve 
for Skin irritation,, rash, sinus, 
Athlete's Foot, burns, sores, pimp
les, bruizes. Ši mostis pagelbsti nuo 
įvairių odos ligų. Kaina $1.20.

No. 4 M. J. Svilpa’s New Disco
very Salve for Poison Ivy and Itch
ing skin, rash, ši mostis tuoj praša
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 Mostis tai nau
jas išradimas, kaip prašalint Piles 
(varvančias ar ne) be pjaustymo. 
Kaina $2.50.

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

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

’ M. J. ŠVILPA
P. O. Box 78, Sta. A„ 

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

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

Tai netikė
jų retenybė.

--------
ŽEMĖS DREBĖJIMAS

Balandžio 13 dieną mūsų 
miestą pusėtinai sukrėtė že
mės drebėjimas, 
tas atsitikimas
Tas įvykis daugybę gyvento
jų nesvietiškai įbaugino. Ne: 
galima nei aprašyti, koks są
jūdis tokiais atsitikimais bū
na. Visus apima mirtina bai
mė, sumišimas, tikra panika. 
Nėra kur pabėgti, slėptis, nes 
visur pavojus — namai griū
va, pljdos iš aukštų krinta. 
Tokiame momente pergyveni 
pusę amžiaus. Suprantama, 
pirmiausiai rūpi tavo artimie
ji ir mylimieji. Ir kas blo
giausiai, Jcad negali jų pa
siekti, nežinai, kas su jais at
sitiko. Tai baisu!' If tik tie, 
kurie pergyveno tokius įvy
kius, tai gali suprasti tą jaus
mą.

žemės drebėjimas tęsėsi tik 
apie minutę laiko. Washing
ton Universiteto seismografas 
užregistravo, kad smarkumas 
buvo nuo 8-nių iki 12 punktų. 
Bendrai, spaudoje buvo, kad 
tas žemės drebėjimas buvo ly
gus 100 atominių bombų jė
gai.
' žemės drebėjimas buvo pa

našus į 1906 metų įvykusį San 
Francisco mieste, kuris pasta
rąjį labai sunaikino. Sako
ma, kad pas mus buvo silp
nesnės jėgos, bet jau mums ir 
to užteko.

Daugiausiai nukentėja pieti
nė miesto dalis, nes ten se
niai pastatyti mūriniai namai. 
Pusėtinai daug jų apgriuvo ir 
plytos krisdamos suplojo au
tomobilių. Laimė, kad žmo
nių tik keletas prarado gyvy
bę. Nuostoliai, sakoma, sie
kia apie $15,000,000 visoj 
valstijoj. Daug nukentėjo Ta
coma ir Olympia miestai.

Mūsų miestas yra labai kal
nuotas. Drebėjimo sujudinta 
žemė net kelione vietose slen
ka žemyn, ypatingai, kur 
daug yra molio. Tokiu.osą 
namuose vėl susidaro pavo
jaus gyventi.

Praeityje nuo žemės drebė
jimo daugiau nukentėjo Kali-

i foraijos valstija. Washingto- 
no valstijoj šis žemės drebėji
mas buvo jau trečias bėgyje 
13-kos metų. Kalifornija, V 
Washington ir Oregon yra pa
jūrinės valstijos, tat drebėji
mai yfa dažnus atsitikimai, 
nors ir nevisada pavojingi.

L. Guyes.

. NAUJAS LATVIŲ TAU
TOS PAKILIMAS
(Tąsa nuo 3-Čio nusJ.I 

riniu—pasiekimų apžiūra.
Tik 1948 metais iš respubli

kos biudžeto buvo išskirta 
408 milijonai rublių švietimui 
ir moksliniams tiriamiesiems 
darbams; žymus darbas nu
veiktas sveikatos apsaugos bei 
socialistinio aprūpinimo srity
je. Medicinos gydymo įstai
gų tinklas dabar jau prašo
ko prieškarinį lygį. 'Pereitais 
metais respublikoje veikė 56 
sanatorijos ir 37 poilsio na
mai, kuriuose yra 14,073 vie
tos, t. y. dvigubai daugiau, 
kaip buvo 1946 metais.

Darbo žmonių poilsiui di
delę reikšmę turui Rygos Jūr
mala, virtusi visasąjunginiu 
kurortu. čia atliekamas žy
mus darbas atkuriant ir sta
tant sanatorijas ir poilsio na
mus, gerai sutvarkant šį pui
kų rajoną.

Metai po metų auga asig
navimai sveikatos apsaugai 
finansuoti, 1948 metais šiems 
tikslams, preliminariniais duo
menimis, respublikoje išleista* 
200 milijonų rublių, t. y. 3 su 
viršum karto daugiau, negu 
1945 metais.

Greta padidinimo išlaidų so
cialinėms - kultūrinėms prie
monėms 'ir švietimo, sveikatos 
apsaugos bei socialinio aprū
pinimo įstaigų tinklui išplėsti, 
respublikoje vedamas didelis 
darbas gerinant darbo žmo
nių butines ir buitines sąly
gas. Valstybės šiems tikslams 
asignuoja žymias lėšas.

NEW YORK. — Miesti
nes pašalpa^ imančių be
darbių skaičius pereitą mė
nesį pakilo dar 6,441. Viso 
mieste yra jau 150,000 to
kių pašalpgavių.

Worcester, Mass

Literatūros Draugijos 11 ir 155 kuopos rengia

BANKIETĄ
IR

KONCERTĄ
Atžymėjimui 

Dienraščio Laisvės 
30 Metų Sukakties

ĮVYKS SEKMADIENI

BALANDŽIO 24 APRII

Graži Dainų Programa: 
Worcesterio Aido Chdro Vyrų Grupė 

vad. Josephine Karsokienės 
Stasys Paura ir Robertas Niaura 

žymūs dainininkai iš So. Boston

Jonas Sabaliauskas 
vietinis žymus dainininkas 

•!* *!*

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

raščio šią istorinę sukaktį.

29 Endicott Street, Worcester, Mass.
Pradžia 5 valandą vakaro

Lietuvių Salėje

4*pusi.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Bal. 22, 1949
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DETROIT, MICH.
Kalbės H. Wallece ir Kiti

Ačiū tvirtai Progresyvei 
Partijai, Detroite bus sureng
ta priėmimas svečiams—Hen
ry Wallace ir. užsieniečiams, 
kaip tai, Pierre Cot, Francijos 
parlamento nariui, Michele 
Gina, nariui Italijos senato,

kandžius galima ne vėliau 25 
d. balandžio.

Tą pat dieną, Music Hali 
Auditoriume, 2:30 vai. po pie
tų, atsibus prakalbos. Kalbės 
II. Wallach ir minimi svečiai. 
Visi ir visos prašomi i šias 
prakalbas atsilankyti. Rep.

ciu išlaidas. Detroito lietu
viai turime pasirodyti draugiš
ki ir svetingi musu būsi
miems svečiams ir viešnioms. 
Didelė dalis iš mūsų galime 
suteikti nakvynei vietos ir 
apie tai tuojaus praneškite 
komitetui, kuris tuo reikalu 
rūpinasi.

Paršome pranešti Uršulei 
Palevičienei, 2491 Longfellow, 
telefonas TO-57435. Praneš-

bet tam, kad savo mylimus 
svečius palinksminti ir viskuo 
patenkinti.

Iki susitikimo!
J. M. Karsonas.

Philadelphia, Pa.

Mm. Mimi Lunden, Norvegi
jos moterų veikėjai ir H. Les-! 
ter Hutchinson, nariui Angli- Į 
jos parlamento.

Festivalis ir Nakvynės
Jau einame prie galutino 

prisirengimo istorinio meno

kite greitai ir dėl kiek svečiu 
turėsite vietos. Tą padaryki
te tuojau ! Koresp.

Šios žymios ypatus maršrū- 
tuoja mūsų šalyje kovoje už 
taiką, iškėlimui aįkštėn to, ką 
reiškia karo isterija ir'reakci
jos siautimas. Jie pasako A- i 
merikos žmonėms, kaip Euro
poje žmonės nenori karo ir 
kaip atsineša linkui tųt kurie 
diena iš dienos šaukia už bai
su nauja karą. * i

Priėmimas šių veikėjų atsi- ■ 
bus 1 d. gegužės, 12 vai. die- 1 
na, Music Hall. Norintieji 
dalyvauti priėmime, tai turi : 
iš anksto gauti bilietą (rožei-i 
vaciją). Tą galima padaryti J 
ir telefonu pašaukiant W. O. > 
50697. arba asmeniškai atsi- i 
lankydami į šios partijos bu- į 
veinę, 140 Cadillac Square, ! 
Reids Building. kambarys į 
423. Užkandžių rezervacija į 
lėšuoja $25. Užsisakyti i už-1

festivalio, kuris atsibus ba
landžio 29, 30 ir 1 d. gegužės, 
Ukrainian National Temple, 
16?5 Martin Avė.

Kaip jau matėte per spau
dą, > kad' dalyvaus gabiausios 
meniškos jėgos iš daugelio 
valstijų. Svečius ir viešnias 
privalome gražiai priimti. 
Jiems reikės vietos pernakvo
ti. Programos pildytojai ir 
taip paneša daug išlaidų, 
kaip tai, kelionės lėšos, iš dar
bo išlikimas ir kitos. Todėl, 
mūsų yra pareiga juos aprū
pinti nakvynėmis.

Tiesa, yra užsakyta Fort- 
Shelby viešbutyje vietų, kur 
kaip kurie programos daly-, 
viai apsistos. Bet neužteks 
to reikia, kad didelę dali sve
čių patys’ gražiai priimtume, 
nes ne visi gali pakelti viešbu-

Kam Kentėti Pilvo Skausmus?
Ko>al Stomach Aid Medicine v ra stebėtina , pagalb i vi^oxiem pilvo skausmam, 
i'uikus pak n^vinimas pilvo i« iaiisi‘-in> Skauduliams, nervingiems pilvams, ajietito 
netekimui, vidin iu n< virškini.nui. surūgus, ms pilvams, piemeniui, geminiams skaus
mam*; umi'.'H pacinanei.ii nuo pilvo skausmu ; inkstų ir kcixntt nesveikumams 
ii vidurių užkietėjimui. Tikrai aukščiausios rūšies vaistas, parduodamas su 
pinigu .Mitfi ąžinimo ūžt iki i n imu. jei būsite in paLmkinti. Suteikite sau ir savo 
pils ui panaujinta gyvenimu. “Rosal Stomach Aid” yra pardavinėjamas tiesiog 
nuo gamintojo. Kaina už buteli. Siųskite Money Orderį, čekį ar pinigus.
Tai yra geriausias va>tns vso.i • >alyjc. Jūs būsite tūkstantį sykių dėkingi, 
k iip ir kiti via. atsjiepę į šį >k» linmą.

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

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St,
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Lowell, Mass.
TIK DABAR SUŽINOJAU

Pereitą sekmadienį, * Velykų 
dienoje, Liet. Pil. Klubo sa
lėje, kur ši sekmadienį, balan
džio 24, yra rengiamas gra
žus klubo bankiotas, be jo
kio iš anksto rengimosi, įvy
ko gražiausias pobūvis prie 
gražios muzikos ir dainų.

Mat, pavakarėje susirinko 
nauja ir dar bevardė orkes
trą, kurioje trys smuikus, gita
ras ir pianas dalyvavo. Ma
tytumėt, kaip puikios muzikos 
jie davė!

Tai buvo nepaprastas įvy
kis ir visiems nuostabus, kad 
mūsų naujai susidariusi or
kestrą s u gobė j-o taip puikiai 
išsilavinti.

Taipgi gerai pasirodė ir 
Bevardis Lowellio Kvartetas, 
kuris sudainavo keletą dainų 
gana vykusiai. Geriausio pa
sisekimo! Yra medžiagos, 
tiktai reikia lavintis ir gyvuo
ti mene.

Dabar kilo pageidavimas, 
kad orkestrą ir kvartetas pa
sirodytų šį sekmadienį, klubo 
parengime. Nutarta ir taip 
bus.

Visi dalyvaukite bankic- 
te ir būkite sprendėjais low- 
elliečių išpildytos meno pro
gramos. Apie tai tik dabar 
sužinojau ir skubinu visiems 
pranešti.

Svečiai ir teisėjai dalyvau
kite iš visur ir sulyg savo 
sprendimų įvertinkite, mūsų 
naująsias pastangas. O mū
sų pastangos bus ne tuščios,

SANDĖLIS KNYGŲ
Aukso AI biriukas, maldų knyga, 

Ccltiloido apdarais. Tilžės spaudimo 1.75
Vainikėlis—jaunuomenės knyga ........... 75c.
Didysis Ramybės .šaltinis. Knyga 

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

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

telefonuokite: 
SHoreioad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

su paveikslais, tvirtai apdaryta 3.75
Lalio didysis žodynas, apdarytas ....... 15.00
Lietuviškai-Angelskas žodynas ............. 3.25
Lengvas būdas išniokt angliškai ........... 35c.
NaujiiusiiP didelė sapnų knyga ........... 1.75
Laimė ir Planetų nuspėjimai ................. 35c.
Sidabrinis Glėbelis, graži apysaka ......... 25c.
Savizrolas, didis štukorius ...................... 50c.
Velnias ir Kapitonas, įdomūs skaitymai,

3 tomiii knyga, 4 00 pusi........ ....... 1.50
Lietuviška Gaspadinė, su 450 naudingų

receptų ..................................................... 1.25
Gudrus Piemenukas, graži apysaka 30c.
Raginis, gražios apysakos ...................... 35c.
Pranašavimai apie Svieto Pabaigą ....... 1.25
Kaip Tapti .lungt. Vaisi, Piliečiu ....... 25c.
Gražiausių Dainų Rinkinys, knyga .... 75c.
Gyvenimas, mirimas ir laidotuvės

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

nepabėgsi, 20 iiavcikslų ...................... 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 it nauja su paveikslais 25c. 
Sveikatų—ligoniams, aprasb apie 350

skirtingų vaistiškų augmenų ........... 25c.
Apie U vliką, didelį razbaininką ....... 35c.
Žemaitė* vaizdeliai ir apie Čigonus 25c.
Duktė akmenoriaus; graži apysaka ..... 25c.
Karalaitis ir Žmogus—atsitikimas „..... 35c.
Stebuklas—Kilčių Nakčia; dzūko pasaka 25c. 
Du broliai ii majoro duktė .............. 25c.
Raganiška lazdelė, juokingi skaitymai 25c. 
Paslaptys Talmudo Žydų; du mokiniai 25c. 
Apie Robertą Velnią ir gražią Irlandą 35c. 
Amžino Žydo kelionė per svietą ........... 25c.
Onutės laimė ir balta vergija ........... 40c.

Žoles Arbatos Formoje
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 i.šdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduotu 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.

Nuo nervų, išgąsčio, bemigės, galvoje 
ir ausyse ūžimo .. ......................... 85c.

Nuo dusulio, astlunos; palengvina
atkosčli, varo laukan dulkes ........... 60c.

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 .................. 60c.

Nebūk nutukęs, eik kūdyn ...................   85c.
Nuo visokių rlieinnntiškų sausgėlų   60c. 
Nuo užsinenčjusio kataro, bronkaitis)

licy fever arba Rose Catarrh ....... f.25
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo ....60c.
Nuo geltliges ir tulžies ligų .......... 75c.
Nuo odo.i išbėrimų, purkų ir tt........... 75c.
Slinkių mėnesinių icguliuvimas .......... 75c.
Nuo širdies ir vandeninės ligos .......... 60c.
Palangos Prajunka, šaknys .arielkai .75c. 
Nuo kosulio. Kokliušo, peršalimo ........... 60c.
Nuo surūgusio pilvo (heart burn)   85c. 
Nuo aukšto kraujo spaudimo ............... 1.00
Kraujo valytojas; ši arbata valo kraują

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

Gražiausių Ramunėlių—svaras .............. 1.75
Liepos Žiedų—svaras ...................,.......... 2.25
Trukžolių šaknų — svaras .................. 2.50
Pclūno Metelių — svaras .................. 75c.
Apvynių — svaras ................................. 1.75
Valerijonų šaknų—svaras ...................... 2.50

M. ŽUKAITIS
384 Dean Street, North, 

Sponccrpurt, N, Y,

ČIA BUS NAUJENYBĖ
Kartais kaip kam pasitaiko 

išvysti, išgirsti tokį nepapras
tą dalyką, kad lieki labai nu
stebintas. Dabar, kuomet gy
vename atominių naujenybių 
gadynėj, tai žinome, kad visur 
yra daugybė “sekretų.” Jei 
kas atidengtų visus “sekre
tus,” tai gyvenimas tuojau 
pasikeistų.

Šiuom sykiu man pavyko 
susekti nemažoj vertybės “se
kretas.” Ir kadangi šiuom 
syk randasi labai daug viso
kių “Šniukštų,” tai ir aš prisi
bijau, kad kuris kitas pirma 
manęs neatidengtų šią slapty
bę. Kita, man ir nepatinka 
slėpimas naudingų, gražių da
lykėlių.

Mūsų jaunuoliai iš Lyros 
Choro laiko ' slaptybę. Jau 
žinoma, kad jie pažadėjo duo
ti puikų koncertą šią subatą, 
balandžio 23, R.U.B.A. Hali, 
414 Green St. Tai labai ma
loni naujiena ir daug kas Jos 
laukia.

Bet man pavyko ^susekti, 
kad jie rengiasi prie naujeny
bės. Koncertas, daineles, mu
zikos kavalkai, tai malonūs 
dalykėliai, bet jie jau daug 
kam žinomi ir retkarčiais gir
dėti.

Na, Lyros Chore yra tech
niškasis “biuras,” kuriame 
esama ir keleto inžinierių jau
nų vyrukų ir jie pritaikė ti
krai įdomų vaidinimą. .Kaip 
ta kombinacija tvarkosi, man 
nepavyko susekti, bet tikrai 
jau ^inau, kad visa tai bus 
atidengta plačiai Philadclphi- 
jos ir apylinkės publikai šį 
subatvakarį. Taigi, geriau
sias dalykas ten atsilankyti ir 
būkite teisėjai!

Kas patingės, nepribus lai
ku, o laikas nustatytas — 
“pradžia 8 valandą vakare,” 
tas gailėsis! Taigi būkime

KRISLAI
(Tąsa nuo l-mo pusi.) 

teisingą reikalavimą atmetė.
Dabar Fosteris rašo teisėjui 

laišką i)’ griežtai protestuoja 
prieš tokį nežmonišką jo pa
sielgimą. Ko teisėjas Medina 
bijo? Kas gali geriau Ko
mu n istii Partiją apginti už jos 
pirmininką ?

Neleidimas- Fosteriui liudyti 
parodo teisėjo Medina pasi- 
mojimą užsikišti ausis ir ne
girdėti tiesos.

★ ★ ★
Kardeiiniai. Kanados men

ševikai jau kalba “visų” Ka
nados lietuvių vardu. Nuo jų 
atskilę ir į Kanados Lietuvių 
Sąjungą susimetę klerikalai 
protestuoja. Jie sako, kad tik 
jie yra “tikraisiais Kanados 
lietuvių atstovais.”

Bet nei pirmieji, nei antrie
ji neatstovauja Kanados lie
tuvių. Abieji jie lygiai nu
sistatę prieš šių dienų Lietu
vą. Kanados gi lietuviai, kaip 
ir Jungtinių Valstijų lietuviai, 
karštai, myli savo senąją tė
vynę. Jie nesidėjo ir nesidės 
su tais, kurie Lietuvai ,vėlina 
nelaimės ir pražūties.

WALLACE RAGINA 
JLEIST AMERIKON 
PIERRE’Ą COT’Ą

Washington. — Progre
syvių Partijos vadas Henry 
Wallace" telegrama prašė 
Amerikos valdžią leist atsi
lankyt Francijos seimo na
riui Pierre’ui Cot’ui.

(Kalbėdamas South Sa
kme, N. Y., Wallace statė 
klausimą: “Kodėl Amerįkos 
valdžia taip lengvai įsilei
džia nacius, bet pastoja ke
lią tokiem demokratiniam 
pažangūnam, kaip Cot?)

New Haven, Conn. —Vis 
dar atmetami' negrai jau
nuoliai, kurie nori įstot Į 
bendrus su baltaisiais mili
cijos junginius.

So. Boston, Mass.
Amberland Radio Program 
Station WKOX, 1190 Kes

Sekmad., Balandžio 24 
9:00 Vai. Ryte

Gintaro Radijo Programoj 
šį sekmadienį, 9 vai. dieną, 
girdėsite dainuojant So. Bos
tono Broadway Kvartetą, ir 
kalbelę pasakys J. M. Lukas 
iš Worcester, Mass. t

Jei turite pranešimu§ bei 
skelbimus a r gimtadienius, 
siųskite antrašu: B. F. Kubi
lius, P. O. Box 23, So. Boston 
27, Mass.

BEIRUT, Lebanas. y— 
Arabų valstybių vadai ža
da sutvirtinti arabiškų ša
lių bloką.

WASHINGTON. — Tru- 
mano darbine komisija pa
tarė sudaryt trijų žmonių 
komitetą, kuris sulaikytų 
atominius darbininkus nuo 
streikų.

WASHINGTON. — Ūki
niai prez. Trumano patarė
jai prisipažįsta nežiną, ar 
atpigs kainos.

TORONTO, Canada. — 
Darbo Federacijos Mūri
ninkų Unija streiklaužiauja 
prieš Kanados marininkus.

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

Teatras “Praeities Šešėliai, 4-rių 
veiksmų tragedija. Sconon stato Vi
lijos Choras. Įvyks 24 d. balandžio, 
Venta Hali, 103 Green St».‘ Pradžia 
2:30 vai. dieną. Įžanga 75c. (taksai 
įskaityti). Veikalas yra gražus, ak
toriai surinkti palei roles, tad kvie
čiame visus dalyvauti ir pamatyti 
kaip puikiai bus suvaidinta.—Kom.

CHESTER, PA.

Peter 
KAPISKAS

v

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD 
BEER & ALES

•

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

STAGG 2-5043
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TELEPHONE

nnBMnnniinmiiinminiiiiiiii™

-RES. TEL. .
HY. 7-8631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

-- - — ............ .......................... ....... -

kuo skaitlingiausiai ir laiku! 
Po programos bus ir balius su 
šokiais. Kaimynas.

z

Italijos Prezidento Sūnus 
Prieš Atlanto Paktą

Roma. — Dešiniojo Itali
jos prezidento sūnus Julio 
A. Einaudi taipgi pasirašė 
pareiškimą,” kuris smerkia 
Šiaurės Atlanto kraštų pa
ktą. Pareiškimas sako, ,jog 
tas paktas — karinė sąjun
ga — veda link trečio pa
saulinio karo, kuris neštų 
Italijai tik naujas nelaimes.

Komunistų laikraštis li
mta numato, jog bus su
rinkta milionai italų , para
šų po-tuo pareiškimu, kuris 
bus įteiktas šalies seimui, 
kaipo prašymas atmesti tą 
priešsovietinį karo paktą.

Ypač prašoma uždrausti 
svetimiem kraštam karines 
bazes Italijoj ir užginti 
svetimšalių kariuomenės 
įsileidimą.

AUKšč. TEISMAS 
VARŽO RENO 
PERSKYRAS

\ __
WASHINGTON. — Auk

ščiausias Jungtinių Valstijų 
teismas 5 balsais prieš 4 
nusprendė, jog kuomet pati 
ai” vyras ieško perskyrų 
(divorso), tad turi būti an
trajai pusei, iš anksto apie 
tai pranešta arba kad ant
rosios pusės advokatas ga
lėtų ją atstovauti teisme.

Daugelis perskyrų Beno, 
Nevados valstijoj, yra gau
ta be antrosios pusės žinios.

Taigi, pagal Aukščiausio. 
Teismo sprendimą, kai ku
rios tų perskyrų galėtų bū
ti panaikintos.

V. L. Pašalpinis Klubas rengia
koncertą ir šokius, sekmadienį, ba
landžio 24 d., 3:30 vai. dieną. Klu- i 
bo saloje, 339 E. 4th SI. Programą 
pildys vietiniai jaunuoliai ir Lyros 
Choras iš Philadelphijos, vadovybėje 
Mrs. Bąhmcn (Merkiui ė). Kviečia
me visus dalyvauti, linksmai pra
leisti laiką, išklausyti gražios pro
gramos. Nariai, kurie išbuvę Klube 
30 metų, gaus paliuosavimo certi- 
t'ikatus. Klubo Komitetas kviečia 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.— 
A. Lipčius. (93-94)• s

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. rengia įdomią pariukę, 

balandžio 22 d., 29 Endicott Sc.
Pradžia 7:30 v. v. Bus užkandžių. 
Kviečiame visus dalyvauti, praleisti 
smagiai vakarą. --- Komisija.

(93-94)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro parengimas įvyks ba

landžio 23 d., 8 v. v. Ruba Hali, 
414 Green St. Įžanga 75c. Bus trum
pa komedija ir koncertas, vėliau 
seks šokiai. Lyriečiai kviečia visus 
dalyvauti, smagiai praleisti laiką. — 
P. Walantiene. (93-94)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Klubo susirinki

mas įvyks 26 d. balandžio, 7:30 v. v. 
155 Hungerford St. Visos • draugės 
kviečiamos dąlyvauti, yra daug rei
kalų aptarti, — V. K., sekr.

(93-94)MATTHEW L BUYUS 
(BUYAUSKAS)

□
Laidotuvių Direktorius

□ □ □

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

LAISVĖS
SPAUSTUVĖ

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 

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

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

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

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

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:-

LAISVE
427 Loi’imer St., Brooklyn 6, N. Y.

. .Va —V^ »V» ^Vę *V* ~V« ^V^ -V- ... .V^ »V* ^V^ .V. ".V* * *
T, ,17 TJ, TX" Ti T* —A" —A*

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
m ' Cor. Hewes St. ;;

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

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

---- ------- --------------- ------- ------------------------------------------------------ - - s
5 pud.—Laisvė (Liberty, Litb. Daily)- Pcnkt., Bal. 22, 1949-
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Kas yra Pantomima?

Kas yra “Pantomima?" Ne
žinote?! Tai Jūsų kaltė, kad ne
lankote Lietuvių Kalbos Mokyk
lėlės. Bet dar nenusiminkite. 
Dar bus ir jums proga sužinoti 
apie tą slidų žodį ir tą miklų 
EduaYdą Dagį, kuris personi- 
žuoja Kazio Binkio Dominyką 
Darbininką eilėraštyje “Dirbk 
ir baigki."

Ed. Dagis, vienas iš jauniau
sių LKM narių - mokinių pa
rodys, dėl ko mums reikalinga 
Lietuvių Kalbos Mokyklėlė.

Tas pats Ed. Dagis parodys, 
kas yra “Pantomima.”

Atleistina visai Brooklyno ir 
apylinkes visuomenei už ne
žinojimą, kad tokia organiza
cija, kdip Lietuvių Kalbos Mo
kyklėlė egzistuoja. Bet būtų ne

atleistina, jei atsirastų tokių, 
kurie praleistų progą sužinoti, 
ką LKM (Lietuvių Kalbos Mo- 
kyklė) per šiuos trejetą metų 
nuveikė. O ji nuveikė daug. .•.

Gegužės 15 bus LKM kvoti
mai. Kvotėjais bus publika: 
kvočiamaisiais bus LKM na
riai.

Tada , pamatysime, kas iš ko 
galės pasimokyti. Ypatingai, su
prasti, ką reiškia žodis “Panto
mima."

Apie “Pantomimą" pakalbėsi
me kitu kartu; dabar turime šį 
tą pranešti iš praeito šeštadie
nio T,KM veiklos.

Ar turite kantrybės išklausy
ti ? Turite — gerai:

Praeitą 'šeštadienį LKM pro
grama buvo sekama: Po liet, 
kalbos (geriau sakant veikalo 
“Nuprausta puikybė" repeticijų' 
pamokų) buvo tau tin i u-l i audios 
dainų praktikos, vadovybėje Al
donos 
Po to 
timai, 
č ienos.

Bet praeitas šeštadienis bu-1 
vo Velykų išvakarės ir ar jūs 
manote, kad LKM tai praleido} 
pro pirštus? Ne!

Apie 5:30 vai. vakare LKM 
mokiniai susirinko į “muzikos 
kambarį" ir rado kupetą su
vožtinių (sandvich’ių), pyragai
čių, raugintų agurkų, saldainių, 
Velykinę pintinę su daug mar
gučių, ir pieninio šokolado.

Pyragaičiai, suvožtiniai 
rauginti agurkai buvo priduoti 
iš LKM iždinės, pasidarbavimu 
E. Bručienės. Kiti daiktai buvo 
suaukoti sekamai: I

Saldainių skrynelė nuo Aldo
nos Žilinskaitės (Anderson) ; 
Makaronų salota — Elenos Bru-j amžiaus, 
Čie’nės; Velykų pintinė, šokola
das ir pienas — LKM draugės, 
kuri nenorėjo savo pavardės 
skelbti.

Gražiausias margutis buvo 
priduotas per Jo - Ann Nor
ris (Norvaišiūtę). Tai tur būt 
bus darbas jos sesutės Kathari- 
nos Norris (Norvaišiūtės), — 
o gal abiejų? Tas margutis da
bar išstatytas LMS dailės pa
rodoje.

Tai tiek apie 
abelnai apie LKM 
tyje.

Bet šeštadienį, 
d. visas LKM štabas ir nariai 
susitiksime pas “The Stokes 
Photo Studio," 512 Marion St., 
kamnas Broadway, Brooklyn, 
N. Y. (Chauncey St. stotis Ja
maica Line.) ' ,

Susitiksime minėtame adrese i
1 vai. po pietų tikslu, kad visas: st, Brooklyn, N. Y., mirė ba- 
LKM štabas ir nariai nusifoto-l landžio 19 d., 
grafuotų. i nas

Tai tiek šiuo kartu apie LKM. I 21st 
Stebėkite 
“Pantomimą.

žilinskaitės (Anderson), 
sekė tautiniu šokių pra- 
vadovybėje Elenos Bru-

Svečio Vinco Andrulio Įspūdis 
Apie “Mūsų Gyvenimo Žaizdas”
Giria Veikalą ir Gera• *•

Jo Sumokinimą Vaidinti
Sekmadienį turėsimo progą

matyti
“Mūsų Gyvenimo

vaidinimą veikalo
Žaizdos."

Štai ką apie jį sako svečias 
iš Chicagos Vilnie? redakto
rius V. Andrulis:

labai įdo- 
Jis perstato blaivybės 

žmonių 
autorius

sekmadienį gėrėsis, 
ir naudingai laiką 

Nors mačiau juos šį

Saliutuoja FDR ir 
Jaunąją Ameriką

sueigos, 
ji buvo 

čion pa

Girdėjau, Jog stebėjote, 
kaip mūsų vaidylos mokosi 
veikalą “Mūsų Gyvenimo 
Žaizdos," kaip atrodo veikalas 
ir vaidyba?

—Veikalas yra 
mus.
Amerikos periodo 
gyvenimą. Veikalo 
turi talentą paimti vaizdą iš 
paprasto žmonių gyvenimo ir 
padaryti labai interesingu. Jis 
moka iškelti gyvenimo žaiz
das ar džiaugsmus taip, kad 
negali nesiinteresuoti. Vei
kalas labai įdomus, jaudinan
tis. Daug kam jis ašaras iš
spaus. Daug ką jis ir pra
juokins-.

Vaidins veikalą parinkti jū
sų vaidylos, bent man taip at-j 
rodo. Mane jie labai suin
teresavo. Visai nejutau, kaip 
praėjo ilgas vakaras. Norė
jau, kad dar ilgiau vaidintų.

jei bus galimybės, 
nes ir aš 

nuomonės, — sakiau

mano nuomonė turi 
svarbos, patariu vi- 

Laisvės skaitytojams,

sirflioriaus page!bos.
—Ką daugiau manote apie 

mūsų aktorius? — klausiau 
svečio.
,—Esu matęs juos vaidinant 

Chicagoj. Tada jie užsipel
nė pagyrimo, bet kai kurių 
dar nebuvau matęs estradoj’e. 
Šį sykį mano įspūdis apie juos 
dar geresnis. Esu tikras, kad 
atėję, matyti “Mūsų Gyvenimo 
Žaizdas" 
smagiai 
praleis.
veikalą vaidinant repeticijose, 
noriai -eisiu matyti jį vaidi
nant sekmadienį, jei tik gau
siu progą

—Smagu girdėti, 
tokios 
svečiui.

—Jei 
kokios 
stems
Brook lyno ir apylinkės, maty
ti šio veikalo vaidinimą sek
madienį, Liberty Auditorijoj'.

—Kurio, jūsų nuomone, ge
riausia vaidina? — klausiu 
svečią.

—Man visi jie patiko. , Iš 
repeticijos, tačiau, bijau pa
daryti galutinas išvadas. Tiek 
galiu sakyti, kad veik visiems 
rolės pritaikytos.

—Ar brooklyniečiai gali ly
gintis chicagiečiams vaidybo
je? — susižingeidavau aš.

—Chicagos Liaudies Tea
tras turi kur kas daugiau vai- 
dylų — jaunų, senų ir vaikų. 
Turime visą eilę režisierių. 
Vaidybos išsilavinime brook
lyniečiai tačiau lengvai gali 
lygintis, jei skaičium ne. Ro
lių išmokime jūsiškiai 
pralenkia mūsiškius.

—Sakote, sekmadienį 
simo gerą pramogą.

—Labai gerą. Kas nebus, 
gailėsis. Mano patarimas, kad 
tiek daug darbo įdėjus rei
kia nesitenkinti vien Brook
lyne suvaidinimu, reikia į ki
tas kolonijas nuvažiuoti.

Esu entuziastiškas dėl sek
madienio pramogos, 
to patiko svečio 
dramos “Mūsų
Žaizdos” repeticijų. Atrodo, 
kad daugelis žmonių daly
vaus.

Įsigykite bilietus iš anksto, 
kad nereiktų ilgai laukti prie 
langelio. , Reporteris.

bene

ture-

Kaipo pirmkartine dalyvė 
tokios progresyvių 
noriu pareikšti, jog 
didi ir džiuginanti.
mačiau, kad nors mes pralai
mėjome praėjusius rinkimus, 
tačiau yra viltinga ir daug 
žadanti ateitis. Nes vis dau
giau ir daugiau žmonių prade
da permatyti tuos buvusius 
rinkiminius šleivus politinius 
prižad us.

Henry WaUace šiame mi
tinge, Jaunųjų Progresyvių 
suruoštame pagerbti velionį 
Rooseveltą, įvykusiame balan
džio 18-tą, Manhattan Center, 
New Yorke, aiškiai pasakė:

“Ateina depresija, aršesnė 
už buvusią 1932 m. Del ko? 
Dėl politikos. Taip. Ir šau- 
rių Atlanto Paktas yra kaltas.' 
Jisai veda tik, prie vieno da
lyko—karo..."

Mūsų atstovas kongrese Vi
to Marcantonip pateikė tūlus 
faktus iš “kapitoliaus kalne
lio." Jis pareiškė, kad lllino- 
jaus demokratas Scott Lucas, 
kaip kad Dixie demokratai ir 
daug kitų, “paTsidavė" kon
grese prieš darbininkus? Dėl 
ko? Dėl to, kad jie bijojo 
prarasti savo darbus.

Kaip buvusi pietietė, ži
nau, kaip tas yra tiesa, nes 
savo akimis mačiau, kaip re- 
publikonai tenai perka balsus 
nuo Dixie demokratų už pus- 
kvortę degtinės ir $2.

Tie faktai smeigia širdin, 
tad jeigu mes, jaunieji Ame
rikos žmonės, nešuprasime, 
kokį milžinišką darbą 
padarymui savo šalies 
ir teisinga, mūsų visų 
pasmerktųjų likimas!

'gyvenimas randasi ant 
tyklių.

Milton Wolfe pasisakė 
esančiu stipriai nusiteikusiu 
prieš fašizmą. Atbuvęs dvie
juose karuose, jis žino, ką, jie 
reiškia. Jaunimas daugiausia 
nukenčia nuo karo, jisai turi 
atmesti Atlanto Paktą ir pa
reikalauti “taikos ir darbų”

turime 
švaria

Mūsų 
svars-

Visi lietuviai pamatykite Rojaus Mizaros
KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMA

"MOŠŲ GYVENIMO 
ŽAIZDOS"

Sekmadienį, Balandžio (April) 24, 1949
LIBERTY AUDITORIJOJE

110-06 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y.

JONAS VALENTIS

A9ą Ci9a a9a 
cfcV w oįG’

Pradžia

lygiai 4 vai. p. p.
a9ą .'fa <fa

VįV

šokiai — 7 vai. vak. 
grojant

Jurgio Kazakevičiau^ 
orkestrui

Stato Scenon 
LMS Hl-čioji Apskritis

e ®. >
Įžanga

$1.25, Įskaitant taksus
&&

Įžanga šokiams

65c, Įskaitant taksus

<>9ą a9a <fa *
PRANAS YAKŠTIS 
Antano šilko rolėje

Drama “Mūsiį, Gyvenimo Žaizdos” statoma scenon *60 metų jubiliejui 
atžymėti nuo pirmo lietuviško spektaklio pastatymo Amerikoje.

Vaidinime dalyvauja Povilas Rainys,' Lilija Kavaliaukaitė, Povilas Alek
na, Jonas Rušinskas, Adelė Rainienė, Jonas Lazauskas, Pranas Yakštis, 
Aldona Aleknienė ir Jonas Valentis.

Prašome įsigyti tikietus iš anksto! RENGĖJAI.

ALDONA ALEKNIENĖ 

viena iš veikalo aktorių
—Atydžiai sekiau J. Valen- 

čio režisieravimą. Jo.moky
mo t metodas geras. Jis pa
stebi daugelį dalykų, kurie 
aktoriui kartais rodos 
kesni, bet kurie teatre 
didelės svarbos.

Man labai patiko ir 
Kad jūsų vaidylos gerai išmo
kę veikalą, mažai jiems reikia

Man dėl
Įspūdis iš

vieton “karo ir darbų."
Didėjantis pasiruošimas ka

rui neišriš darbų problemos 
jaunajai Amerikai. Ant to
kių planų buvo subudavota 
Hitlerio valstybė (Reich) — 
ant tokio kelio, kuris sunaiki
no jos jaunimą. Ar mes lei
sime tam atsitikti čionai ?

Biruta Villis.

Keturi dingę iš namų šeš
tadienio popietį vaikai, 5 iki 
11 metų, rasti prieaušriais 
sekmadienio rytą tebevažinė- 
jant subways. 1

men
turi

Egzaminuojant Akis, 
:: Rašome Receptus 
i: Darome ir Pritaikome Akinius•:

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY

šeštadienį ir 
veiklą praei-

balandžio 23

MIRĖ
metų 

, gyveno 85-43—77th 
Street, Woodhaven, N. Y., mi
rė balandžio 17 d., namuose. 
Kūnas buvo pašarvotas F. W. 
Shalins - šalinsko koplyčioje, 
8102 Jamaica Ave., Woodha- 
vene.x Laidotuvės įvyko ba
landžio 21-mą, 2 vai. dieną, 
Alyvų Kalnelio kapinėse. Ve
lionė paliko nuliūdime du sū
nus ir tris dukteris*

Lina Marquardt,

August Weselga, 61 metų 
amžiaus, gyveno 88-39—75th 
St., • Woodhavene, mirė 
landžio 18 d., Queens 
ral ligoninėje, 
votas F. 
čioje, 8
W o o d h a vene. Laidotuvės 
įvyks balandžio 22 d., Pine 
Lawn kapinėse.

Kūnas 
W. Shalins 
)2 Jamaica

ba- 
Gene- 
pašar- 
koply- 
Ave.,

Catherine Kovai, 43 m. «am- 
I žiaus, gyveno 23-63 — 62nd

Antradienį vis dar t.ebeieš- 
8 metų 
praėjusį 

Vienas

ko j o, kas nužudė 
Jackie Goldsmith 
penktadienį, Bronxe. 
Įtartas asmuo pašautas poli
cijos stotyje. Sakoma, sulai
kytas kvotimui, jis norėjęs 
pabėgti.

i
i

PARDAVIMAI
TURIME GREIT PARDUOTI

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

Mrs. Adele Stokes, 512 Marioi 
Street, Brooklyn, N. Y. Telefoną 
GLenmore 5-6191. Galite kreiptis bi 
lo laiku. (87-100)

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.
Jurgio Draugija, Brooklyne,

Licensed Undertaker

<W XU

Nežinomas vyriškis mirė 
nušokęs ar nukritęs po trau
kiniu IRT 181st St. stotyje, 
New Yorke.

TONY’S dL
UP-TO-DATE -^**3

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
41? Ebrimer Street 

Laisves Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pienihių valgių 
gražus pasirinkimas.
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Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

: Drs. Stenger & Stenger
Optometrists s

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.»

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

231 Bedford
Brooklyn 11,

\
Avenue

Tel. EVergreen 8-9770

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

xr i™,?™. į9—12 ryte Valandos, j £_ 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

JOHN YUSKA

oooooooocįoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooęooo >

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

* SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
< Tel. EVergreen 4-9012 k

/ * .... ' .   - r - Į-r- Į   —■Į—T——— p

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ?

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

Sv.
praneša, kad sekmadienį, balandžio 
24 d., yra draugijos užprašytos iš
kilmingos mišios Apreiškimo bažny
čioje, kampas Havemeyer ir N. 5th 
Sts., Brooklyne. Mišios bus 11 vai. 
ryto. Visi nariai malonėkite daly
vauti. — Ant. Lelis, pirm. (93-94)namuose. Kū- 

pašarvotas koplyčioje, 
St. ir 5th Avė., Brook- 
Laidotuvės Įvyks balan- 

23 d., 9 vai. ryto, Šv. 
kapinėse. Velionė pali- 

sū-
V e ikmtį/x.

Dviejose skirtingose auto
busų nelaimėse New Yorke- 
Bronx praėjusį pirmadienį su
žeista 41 asmuo.

daugiau žinių apie1 lyne.
džio 
Jono
ko nuliūdime vyrą Igną,
nulį, tėvelius Antaną ir Oną 
Katkus ir seserį Anną Rim
kus.

Visų šių laidotuvių apei-

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs mėsininkas 

(butcher), kuris norėtų dirbti Meat 
Markete, New Yorke. Dėl daugiau 
informacijų rašykite laišką į Mr. 
Butch, 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. (93-95)

gomis rūpinasi Šalinsko įstai
ga.

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

Mes laikome didžiausios batų išdirbystės 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.

‘^Telefonas
EVergreen 4-9407

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)- Penkt., Bal. 22, 1949
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