
Žygiuoja Pirmyn!
“Kinijos Pittsburghas.”
LMS III -čiosios Apskrities

Konferencija.
Atsimena^ Plymouthą?

Rašo R. MIZARA

Viso pasaulio 
suvertos į Kiniją.

“Nankingas, bėgyje 22 metų J 
kontr-revoliucinio Kuomintan- 
go centras, tapo išlaisvintas j 
Liaudies Armijos šeštadienio Į 
vidurnaktį . . .

“Kuomintango valdžia lio-j 
vėsi gyvavusi šeštadienį ...”

Šitaip paskelbė Kinijos liau
dies laisvinimo armija per ra
diją užvakar.

Ir ši armija žygiuoja nepa
prastu spartumu pirmyn, lais
vindama vieną miestą po ki
to !

šanghajus, Kinijos metro
polis, su apie 6,000,000 gy
ventojų, atkirstas nuo sausže- 
mio.
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karo laivai, ku- 
armijos patran- 
Yangtz.e upėje,

Beje, britu 
riuos liaudies 
kos apšaudė 
užmušė 252 kinus.

Taigi, Londono viešpačiai 
negali skųstis ir rūgoti ant 
liaudies vyriausybės dėl savo 
nuostolių : jie jų padarė Ki
nijai kur kas daugiau.

Toje Kinijos srityje, kurio
je dabar vyksta laisvinimo 
žygiai, gyventojų nepaprastai 
daug.

Yra ten ir pramoningų cen
trų, miestų.

Komercinės spaudos rašy
tojai skelbia, jog Tiyuan mies
tas, išlaisvintas praėjusį sek
madienį, yra Kinijos Pittsbur
ghas.

Galima įsivaizduoti, ką tai 
reiškia tokiai armijai, kaip 
Kinijos liaudies armija: ji da
bar ten galės pasigaminti 
daugiau ginklų, pataisyti su
gedusius; ji galės tuojau pra
dėti atsteigti sugriautus gele
žinkelius, prieplaukas ir kitas 
svarbias įstaigas, kurias, bėg
dami, čiang kai-šekininkai su
griovė.

Tiyuano mieste ir apylinkė
se liaudininkai - komunistai 
sunaikino 12-ką Kuomintango 
divizijų.

Ir tai įvyko per vieną dieną!

Praėjusį sekmadienį įvyko 
Liet. Meno S-gos III Apskri
ties konferencija. Ji atliko 
daug svarbių tarimų mūsų 

k kultūrinio darbo barui plėsti.
Svarbu, kad šitie tarimai 

būtų pravesti gyveniman.
Tarimu gyveniman nepra- 

* ves apskrities komitetas, jei 
visi tie, kuriems rūpi mūsų 
kultūriniai darbai, nebendra
darbiaus, nedirbs.

Didelė atstovybė konferen
cijoje buvo iš Hartfordo.

Stasys Kuzmickas atstovavo 
.šen a d orį.

Pasi k aibėj fine su Stasič, jis 
pripažino, jog kietosios an
glies kasyklų srityje lietuviš
kos kultūros darbas yra ap
leistas.

—Ar negalėtų gi ten jums 
pataikauti mūsų brooklynie- 
čiai menininkai? — klausiu 
Stasio. — Kodėl, pavyzdžiui, 

4 mūsiškiai negalėtų pas jus 
f ’ suvaidinti kurį nors draminį 

veikalą? Gal tai išjudintų le
targo apimtus tūkstančius lie
tuvių..

Drg. Kuzmickas sutiko su 
tuo, bet pastebėjo:

—Sunkiausia mums proble
ma—salės. Neturime salių su 
estrada, tinkama vaidinimams. 
Koncertams

• gauti, nes jiems 
kas yra būtina 
menuly

Prieš 60 metų
glies kasyklų srityje lietuviš
ka liaudies kultūra virte virė.

Plymouth© gi buvo pastaty- 
tas pirmas lietuviškas spek- 

į taklis mūsų tautos istorijoje!
Keičiasi laikai!. . .

lengviau salę 
nereikia to, 
vaidybiniam

kietosios an-
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KINŲ LIAUDININKAI APGULA TAUTININKUS ŠANCHAJUJE
|   A ~W" A ’ y^k y^X W'V W W A W Tkini; liaudies armija
APSUPO ŠANCHAJUJE
300,000 TAUTININKŲ

Šanghai, Kinija. — Kinų 
Liaudies Armija užkirto 
pabėgimą 300,000 tautinin
kų kariuomenės iš Šangha
jaus srities. Jie užėmė Ra
singą, geležinkelių mazgą, 
53 mylios į pietų vakarus 
nuo Šanghajaus, ir grumia
si artyn Hangcowo, didelio 
uostamiesčio toliau į pie
tus.

Associated Press pirma
dienį pranešė, jog sausu
moje tie 300,000 tautininkų 
kareivių ir oficierių užda
ryti kaip spąstuose; ir vie
nintelis kelias jiems iš
trūkti būtų tiktai laivais iš 
Šanghajaus uosto.

Liaudies Armija sausu
moje apsupo visą Šangha
jaus sritį ir užėmė vietas 
tik už keliolikos mylių nuo 
paties miesto.

Amerikiniai korespon
dentai spėja, kad liaudinin
kai nešturmuos Šanghajaus 
— jie nenori miesto žaloti. 
Liaudies Armija tikisi, kad 
apgulimu privers miestą 
pasiduoti.

Panašiai pasidavė Nan- 
kingas, kuomet liaudinin
kai apsupo jį visomis pusė
mis. Jie jau suėmė 30,000 
tautininkų kari uomenės, 
kurią komandieriai bandė 
pabėgdinti iš liaudininkų 
užtaisytos kilpos tarp 
Nankingo ir Šanghajaus.

Vienas amerikinis radijo 
reporteris sakė: —

— Niekas nenori ginti 
Šanghajaus, kaip tik Čiang 
Kai-šekas ir vienas kitas 
artimiausias jam genero
las.

Liaudies Armija šturmu 
užėmė Šansi provincijos 
sostinę Taiyu'aną, karinės 
pramonės ir kitų svarbių 
fabrikų miestą, daugiau 
kaip 600 mylių į šiaurvaka
rius nuo Nankingo. Liaudi
ninkai Taiyuane sunaikino 
12 divizijų tautininkų ka-

riuomenės —’ užmušdami, 
suimdami bei sunkiai* su- 
žeisdami.

Liaudies Armija taip pat 
daro apsupimo - apgulos 
žygius prieš tautininkus 
didmiestyj Hankowe, svar
biausiame fabrikiniame Ki
nijos mieste.

• n i •Amerikonai saukiami
Į Laivus

Amerikos konsulas šan- 
ghajuj šaukė visus tenaiti- 
nius amerikiečius sueiti į 
konsulato globą. žada. juos 
perkelti į ten stovinčius a- 
merikinius laivus, bet jiems 
nebūsią leista iš laivų išlip
ti, iki Šanghajaus klausi
mas taps išspręstas. Ameri
ka pasiuntė dar kelis kari
nius laivus iš Pearl Uosto į 
Šanghajų.

Sakoma, tie laivai. laiky
sis gana toli -nuo krantų, 
kad Liaudies Armijos arti
lerija negalėtų jų pasiekti.

Anglą Karo Laivai 
Užmušė 252 Kinus

Peiping,' Kinija. — Kinų
Liaudies Armija pranešė

Nankingo Piliečiai 
Sveikino Liaudininkus

Nanking, Kinija. :— Įžen
gus komunistų vadovauja-' 
mai kinų Liaudies Armijai 
į Nankingą, buvusiąją tau
tininkų sostinę, studentai, 
darbininkai ir kiti piliečiai 
karštai sveikino šią armiją. 
Žmonės dainomis ir džiaug
smingomis demonstracijo
mis išreiškė padėką liau
dies kovūnams už išlaisvi
nimą nuo Čiang* Kai-šeko 
tautininku diktatūros, v

\

Demonstrantai šaukė 
Dabar maršuosime į Kan
toną (kur pabėgo buvusie
ji čiangiški valdovai)!

Amerikiniai korespon
dentai praneša, jog atvykę 
liaudininkai - komunistai 
gražiai sutvarkė dalykus 
Nankinge.

ORAS,—šilčiau, niauku.

Virš 6,000 studentę iš Nanking© Universiteto, kolegijų 
ir viduriniu mokyklų demonstruoja ragindami Kinijos

100,000 DEMONSTRAVO 
PARYŽIUJE UŽ TAIKOS
IŠLAIKYMĄ

priimti komunistų vado Mao Tse-Tung pasiūlytą 8 
punktų planą taikai.

Aukštieji Auto. Darbininky
Vadai Stabdo

1

Streikus
Detroit. — 9,000 Packard

♦
. Teigiama, kad Reutheris 

su savo bičiuliais mėgins 
sulaikyti ir darbininkų nu
balsuotą streiką Fo^do Ri
ver Rouge automobilių fa
brike. Tame fabrike dirba 
60,000 žmonių. Jie nusitarė 
streikuot ypač todėl, kad 
Fordas verčia darbininkus

, automobilių kompan. dar- 
! bininkų buvo sustreikavę, 
' protestuodami prieš gerų 
unijistų paleidinėjimą iš 
darbo ir prieš sutarties lau-

' žymus.
Bet CIO Automobilių

j Darbininkų Unijos centras, 
vadovaujant ‘ dešinia j am 
pirmininkui Walteriui Reu-

22 nuošimčiais daugiau 
darbo atlikti už tą pačią 
algą ir šluoja laukan to-

i theriui, liepė jiem grįžti 
darban.

kius, kurie priešinasi pas
kubos didinimui.

000 žmonių sekmadienį de
monstravo už taiką. De
monstracija, sušaukta Pa
saulinio .Taikos Kon-, 
g r e s o, įvyko Pary- ' 
žiaus priemiestyje Montru-
oge Minia perpildė didžiulį ^“isiais 
Buffalo Stadiuma.

Valdžia uždraudė mar- 
šuoti gatvėmis ir apstatė 
ginkluotos policijos būriais* 
aplinkines gatves.

Į demonstraciją suvažia
vo bei pėsti suėjo tūkstan
čiai žmonių iš įvairių Fran- 
cijos kampų, taip pat iš 
Holandijos, Belgijos ir 
Luksemburgo. Suvyko ang
liakasiai, valstiečiai, parti
zanai kovos prieš nacius ir 
k t.

Demonstracijoj dalyvavo 
ir Francijos jūreiviai, ku
riems 1917 metais buvo į-

— X’pie 100,- prieš savo komandą, atėjo į 
Sovietų pusę ir išvien su 
Raudonąja Armija mušė 
revoliucijos priešus.

OBALSIAI
Demonstrantaį iškėlė di- 

taikos 
tlanto

karinę sutartį. Tarp obal
sių buvo tokie:

— Kadangi hitlerinis ka
ras tebeina, tai tęsiasi ir ko
va prieš jį; Mes nenorime, 
kad mus suamerikonintų; 
Francūzės niekuomet ne- 
siųs savo sūnų karan prieš 
Sovietų Sąjungą; Mažiau 
pinigų karui, b daugiau 
žmonių sveikatai; Atlanto 
paktas reiškia karą.

.Demonstracijoj dalyvavo 
ir skaitlingos < kitataučių 
delegacijos, jų tarpe Viet
namo ir Indonezijos tautie
čiai, demokratiniu graikų

per radiją, jog keturi kari-j n • . P v’ - Al 1 • H
niai Anglijos laivai Yang- | bOVICtU kgUZffleS ObalSlS—UraUglSKlb 
tze upėje praeitos savaites: v *

te «su Jungt, Vaist. ir Anglijos Žmonėmis
šiaurinėje tos upes pusėje, i —---------

.Anglų laivai plaukė lin
kui Nankingo tame ruožte, 
kur liaudininkų kariuome
nė planavo persikelti iš 
šiaurinės Yangtze pusės į 
pietinę. Suprantama, kad 
jie norėjo sukliudyti liaudi
ninkų persikėlimą ir patar
nauti Čiang Kai-šeko tauti
ninkams.

Liaudies artilerija todėl 
bombardavo anglų laivus, o 
tie paleido savo patranku 
ugnį į liaudininkus.

Liaudininkai sudaužė vie
ną karinį anglų laivą, kitus Taikos gynimas yra visų 
pavojingai apšlubiho, taip | pasaulio 
kad jie tik šiaip taip išslin- j----------
ko atgal. dies Armijos artilerija nu-

(London. — NeofiCialės kovė apie 200 anglų jūrei- 
žjnios sakė, jog kinų Liau- vių tuose laivuose.)

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partija paskelbė 
51 obalsį Gegužės Pirmo
sios minėjimui. Žymią vie
tą tarp tų obalsių užima 
sekamieji: -

— Draugiškumas tarp 
Sovietų Sąjungos, Jungtin. 
Valstijų ir Anglijos Tautų 
yra geriausias taikos užtik
rinimas., Tegyvuoja broliš
koji Anglijos, Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų žmonių 
vienybė kovoje už taiką.

Visų šalių darbininkai!

Nuplėškime kaukes nuo ka
ro kurstytojų užpuolingųjų 
planų. Suvienykime visas 
jėgas kovai dėl . pastovios 
taikos ir saugumo!

Washington., — Kariniai 
valdininkai slaptai gamina 
enciklopediją, kokius priešo 
taikinius reikės naikinti 
teminėmis ir kitokiomis 
rO bombomis.

o

sakyta iš karo laivų Juo- Tv’ ..
dojoj Jūroj atakuot Sovie-: delegacųa; 1,000 italų dele
te Sąjunga. Jie gi sukilo ; Eat,ų, kuriems vadovavo 20 
_:—-——._____ ________ Italijos miestu majorai; ce-
Anglą Naciai Vis Puola
Komunistą Kalbėtoją !

Plymouth, Anglija. džiovininkai nusenę dar- 
Angliški naciai ir būrys . bmmkąi ir-buvusieji nacių 
jūreivių vėl puolė ir išdau-, koncęntracijos stovyklų be- 
žė salę, kurioje kalbėjo i ai^via1, 2
Harry Pollitt, Anglijos Ko- , Demonstracijos mitinge 
munistų Partijos sekreto- kalbėdamas, Howard Fast, 
rius. Užpuolikai šaukė: ras^"
‘‘Nulynčiuot jį!”

Policija vos apgynė kal
bėtoja muo fašistiniu linči- i ~ .nįnku jtų Sąjunga gręsia jų lais-

Naciška go.vėda šėlsta j V®L .Jungtinėse Valstijose 
dėl to, jog Pollittas smer- niauz!al]]as klienas 
kia Anglijos karo laivų įsi-: įa ,^as’ ^nlbąs pnes karą, 
briovima per Yangtze upę į a'k°s ,sa minkai terori- 
Kiniją. Jis sako, tai buvo: jojami bet tai dar tik 
karinė anglų provokacija : P1 a<^zla tel 01 °- 
prieš kinų Liaudies Armi- į . . . • f 7 ZT 
ją j Mainieriai Laimėjo

Sėdėjimo Streiką/

toj as, pareiškė:
— Amerikiečiai yra kas- 

i dien mulkinami, būk Sovie- 
, tų Sąjunga gręsia jų lais- 

go.vėda šėlsta I ve> jWinese Valstijose

tautu reikalas!c ,

South Bend, Ind. — Ben- 
dix kompanijos darbininkai, 
CIO uinijistai, paskelbė 
streiką nuo šio ketvirtadie-

New Jersey Standard ži
balo kompanija pernai kas
dien gavo po milioną dole
rių gryno pelno.

Dirbtiniu laistymu iš u-1 
pių - tvenkinių Jungtinėse 
Valstijose yra padaryta 5 
milionai akrų derlingų dir
vų iš buvusių išdžiuvusių 
dykumų.

New York. — Dalinai at
sigriebė pramonių Šerai 
Wall S try te.

Anglas Redaktorius Smerkia Karinį Paktą, Išsižada 
Anglijos Pilietybes, Ketina Įšipilietint Sovietuose

Maskva. — Anglų amba
sados narys Archibald R. 
Johnstone išsižadėjo Angli
jos pilietybės, protestuoda
mas, kad anglų valdžia iš
vien su Amerika kursto ką
rą prieš Sovietų Sąjungą.

Johnstone, iki’šiol buvęs 
redaktorius anglų ambasa
dos savaitraščio “Birtansky 
Soyuznik”, leidžiamo rusų 
kalba; pareiškė, jog jis įsi- 
pilietins Sovietų Sąjungoje, 
kad galėtų kovoti už taiką.

Iki 1947 m. vasario John
stone buvo redakcijos na
rys liberalinio anglų dien-

raščič News Chronicle Lon
done.

Savo laiške Maskvos 
Pravdai Johnstone sako, 
jog karinis Atlanto paktas 
galutinai jį pastūmėjo išsi
žadėti Anglijos pilietybės. 
Kartu jis įspėja:

— Anglijos žmonės iš
vengė nacių vergijos, bet 
dabar .jiem gręsia lygiai 
juodas ir tragiškas likimas 
— amerikinė vergija.

Aš nusitariau liktis So
vietų Sąjungoje todėl, kad 
ji yra vadovaujanti jėga 
kovoj dėl taikos išlaikymo.

Anglijos ambasada Mas
kvoj ne tik nebando gerinti 
santykius tarp Anglijos ir 
Sovietų Sąjungos, bet sten
giasi tuos santykius vis 
bloginti.

Kaip užsieninėje Anglijos 
ministerijoje, taip i r jos 
ambasadoje labiausiai ger
biami toki diplomątai, ku
rie aršiausiai kursto prieš 
Sovietų Sąjungą.

Amerikinės vergijos žen
klai jau matomi Anglijoj: 
Amerikos kareiviai Londo
ne, amerikiniai prekėjai re
storanuose ir* pilna viso-

kiaušių amerikinių agentų.
Gengsteriškų amerikinių 

pasakų ir įvairiausių šlam
štų pribrukta į Anglijos u- 
niversitetų knygynus, ir tie 
šlamštai stumia laukan 
Shakešpeare’ą ir Byroną; 
jie tvirkdo ir anglų vaikus 
namie.

Kuomet Johnstone reda
gavo anglų ambasados laik
raštį rusų kalba, jam buvo 
įsakyta spausdint visas ar
šiausias Anglijos valdovų 
kalbas, kurstančias karo .ti
pą prieš Sovietų Sąjungą.

Lansford, Pa. — 10 ang
liakasių sėdėjimu streikavo 
Panther Valley angliaka- 
sykloje, protestuodami, kad 
kompanija verčia ilgiau 
dirbti, negu sutartis nusta
tė. 6,000 kitų mainierių 
taipgi sustreikavo, pritar- 

: darni savo draugams pože
myje.

Pirmadienį buvo praneš
ta, jog kompanija nusilei-' 
do streikieriams, pataisy
dama atlyginimą už darbą; 
tad mainieriai ir grįžę dar
ban.

Sovietų Gamyba Dar 23 
Nuošimčiais Pakilo

• t

Maskva. — Sovietų pra
monė per tris pirmuosius 
šių metų mėnesius bendrai 
pagamino 23 nuošimčiais 
daugiau dirbinių, negu per 
tuos pačius 1948 metų mė
nesius. O automobilių ir 
kai kurių kitų fabrikinių 
daiktų pagaminta dvigubai 
daugiau, negu per pirmąją 
pernykščių metų ketvirtį.
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Yangtze Upė ir Kas Toliau CIVILINIU TEISIU
Už karą Kinijoj atsako Kovos Sunkios — Pergalės 

Kinijos dvarponiai, kapita
listai ir kitų šalių imperia
listai. Kinijos liaudis, Ko
munistų Partija, Demokra
tinė Lyga nwąjo taikos. Po 
to, kaip Japonijos imperia
lizmas buvo parblokštas, 
tai Kinijos komunistai siū
lė sudaryti visų partijų lai
kiną koalicinę' vyriausybę, 
leisti Kinijos žmonėms ne
varžomai ’išrinkti parla
mento narius ir tokiu būdu 
sudaryti vyriausybę, kuri 
būtų išrinkta per žmones ir 
tarnautų žmonėms.

Prie tpkio susitarimo bu
vo priėję ir užsienio minis
trai Jungtinių Valstijų, An
glijos ir Sovietų Sąjungos 
savo konferencijoj, kuri į- 
vyko Maskvoje, pabaigoje < 
1945 metų.

Bet nuo ministrų nutari
mo atsisakė Jungtinių Val
stijų valdonai todėl, kad jie 
į Kiniją žiūrėjo, kaipo į sa
vo koloniją. Gi Kinijos re
akcinė vyriausybė, prieša- 

! kyje su generolu Čiang 
j Kai-šeku, nėjo prie taikos, 
prie išrišimo šalies vidaus 

- . . . reikalų, nes manė, kad su
jų pavergtus žmones išlaisvins, plese, vogė viską, kas Stryto ginklų ir pini- 
tik buvo galima pajudinti. Pinigus, auksus, sidabrus ir i 1)np-alba nugalės demok- visokius kitokius geresnius daiktus, ant kurių tik savo I ®atin/liaudį ir viešpataus, 
bjaurią ranką uždėjo, jie grobė ir siuntė arba į Cantoną ! j. • nofĮ 
arba tiesiog j užsienį. !

Šitiems vagims, šitiems Kinijos liaudies neprieteliams! Amerikos generolas Jo-į 
ir plėšikams pasitarnavo tas laikotarpis, per kurį čian-: seph Stilwell, kurį karo me-; 
go paliktoji valdžia Nankinge tarėsi su komunistais dėl i tu Rooseyeltas buvo pasiun-, 
taikos. Pasitarimai vis buvo delsiami, vilkinami; matyt, i tę į Kiniją vadovauti karui, ninga, kaip ir kitų šalių, 
tam, kad pildančioji klasė suspėtų daugiau gėrybių su-U)rieš Japoniją, dar 1944 j Kaip tik karas pradėdavo 
grobti, pavogti ir išsiųsti užsienin. i metais rašė:

Tiesa, liaudies vyriausybei šis laikotarpis taipgi buvo i 
reikalingas tam, kad ji galėtų susitvarkyti, pasiruo
šiant naujiems žygiams,
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Kad Vogė, Tai Vogė!
Nankingas, čiang kai-šekininkų valdžios sostinė, jau 

išlaisvintas. Liaudies armija užėmė miestą be jokio di
desnio mūšio, nes čiang kai-šekinė valdžia su savo armi
ja ir policija paknopstomis iš miesto pabėgo.

Pranešimai skelbia, jog visokie aukštesnieji valdinin
kai ir kitokie savanaudiški ponai bėgo iš Nankingo, vež- 
damiesi tik savo vasariškus rūbus ir tenisui žaisti fran
kelius — boliukes ir raketėles-rankenėles.

Nankinge, kaip žinoma, buvo nepaprastai daug viso
kių veltėdžių ir valdininkų-biurokratijos.

Kai kam gali atrodyti, kad šitokį “grobį”, kaip teniso 
rankenėlės, veždamiesi, šitie valdininkai išbėgo labai 
biedni, vargingi.

Nieko daugiau nuo tiesos!
Pranešimai iš Kinijos sako, jog bėgyje pastarųjų dvie

jų mėnesių čiang kai-šekininkų valdomojoj Kinijos da- 
lyj vyko toks plėšimas ir vogimas, kokio pasaulis senai 
nebuvo matęs!

Visokie liaudies priešai, jausdami, kad jų valdininka
vimo dienelės suskaitytos, kad liaudies armijos ateis ir 
jų pavergtus žmones išlaisvins

reikalų, nes manė, kad su

Didelės
■ Nėra nei kalbos, kad Ki
nijos liaudies kovos buvo 
sunkios. Vien nepilnais da
viniais, Jungtim Valstijos 
suteikė generolui Čiang 
Kai-šekui virš keturių bi- 
lionų dolerių vertės gink
lais ir reikmenimis pagal
bos.

Bet ir pergalės buvo liau
dies didelės. Kinijos komu
nistai faktiškai apsiginkla
vo amerikiniais ginklais. 
Vienur iš reakcijos pusės 
ištisi pulkai su ginklais ir 
amunicija perėjo į liaudies 
pusę ir pasidavė. Kitur 
priešai buvo nugalėti, su
mušti ir jų ginklai suimti. Į 
du metus ir pusę Kinijos 
komunistai suėmė 1,500,000 
šautuvų, 170,000 kulkas val
džių ir 30,000 kanuolių! Jie 
suėmė taip pat 280,000 ka- 
nuolėms sviedinių ir 226,- 
000,000 patronų šautuvams 
ir kulkasvaidžiams. Štai, 
kur Kinijos komunistų ar
senalas !

Ir štai/ kodėl jų atkaklūs 
priešai mūsų šalyje dabar 
nenori jau siųsti reakcijai 
ginklų į Kiniją, nes sako, 
kad tai būtų niekas', dau
giau, kaip “atidavimas tų 
pinklu Kinijos komunis

dėti iki 15 dienai. Tas buvo 
padaryta. Tada jis vėl atsi
sakė ir prašė atidėti iki 20 
d. balandžio ir vėl komunis
tai sutiko. Kada atėjo 20-d. 
balandžio, tai jis vėl siūlė 
atidėti.

Bet to negavo. Liaudies 
Išlaisvinimo Armija perėjo 
į ofensyvą. Liaudies vadai 
Mao - Tze-tungas ir Chu- 
Teh įsakė (1) Sumušti ar 
sunaikinti karines reakcijos 
jėgas. (2) Suimti karo kri
minalistus ir jų tarpe Či
ang Kai-šeką. (3) Padary
ti taiką su atskirų provin
cijų valdžiomis, kurios tik
rai taikos norės. (4) 
Jeigu Li - Tsung - jenas 
ir jo valdžia tik
rai nori taikos, tai gali pri
imti taikos sąlygas ir mū
šiai baigsis, kitaip ir jis bus 
teisiamas kaipo kriminalis
tas.

Reakcija dėjo viltį ant 
Yangtze upės. Tai didžiau
sia upė Kinijoj. Jos ilgis y- 
ra virš 3,500 mylių. Savo 
žiotyse ii yra, kaipo kokia
plati marių užlaja. 
2,000 mylių ‘šia upe 
plaukti dideli laivai į 
jos gilumą. Daugelis 
upių į ją ^įtekančių,
pat yra didelės. Yangtze 
vietomis yra dvi ir daugiau

gali 
Eini
ki tu v

GYNIMUI AUKOS
Šį kartą aukų gavome se

kamai. Prašome pasiskaity
ti.

tams.
“Taika” ir Yangtze Upe
Kinijos reakcija veidmai-

_______ , i nesisekti, tai prašydavo 
Čiang Kai-šekas jau da- i baigti karą, taikintis. Kada 

• organizuoja savo išti
kimą gestapišką 100,000 

Štai, kodėl, kai liaudies armijos pasiryžo žengti per armiją kovai prieš komu* 
Yangtze upę, iš Nankingo ir Šanghająus ir kitų miestų Į nistus. Jis baisiai neapken- 
ir miestelių (jų toje srityj yra labai daug) šuniškoji ari-1 čia tų žmonių... Todėl jis, 
stokratija ir valdininkija lengvai galėjo pasprukti, vež 
damiesi tik teniso rankinėles parankėse ir boliukes kišu 
nėse!...

Kinijos liaudis to neužmirš!

> i ginklo pagalba, ruošiasi 
į triuškinti juos ir užvaldy- 
i ti kuo daugiausiai Kinijos 
j teritorijos karo pabaigoje.’’

mūšiai sustodavo, tai reak
cininkai sutvirtindavo savo 
Jėgas, papildydavo padru- 
tinimais, aprūpindavo gin
klais ir amunicija ir paskui 
taikos derybas nutraukda
vo. Kelis kartus jiems tas

Akstiną Pirkti
Milijonai Amerikos žmonių visokius daiktus perkasi 

išmokėjimais. Pirkdamiesi, sakysime, baldus, jie sumoka 
tam tikrą dalį pinigų, o likusiuosius — kiekvieną mėnesį 
po tam tikrą proporcingą sumą, iki pagaliau viską iš
moka. ’ ' i

Taip milijonai amerikiečiu perkasi baldus, radijo pri
imtuvus, automobilius ir net rūbus.

Prieš, didžiąją krizę, 1929 metais, toks pirkimas buvo 
taip “įėjęs madon”, kad milijonai žmonių Įnivo skolingi 
visokioms krautuvėms ir firmoms bilijonus dolerių.

Kai kracho griaustinis trenkė į Amerikos ekonomiją, 
prasidėjo bąisi krizė, nedarbas, tuomet tie bilijonai dole
rių, aišku, nebuvo sumokėti ir daugybė biznio firmų 
parvirto, ant syk subankrutavo.

Prezidento Roosevelto valdžia gerokai aprėžė šios 
rūšies biznį. Visokie perkamieji išmokėjimais daiktai bu
vo suvaržyti, laikas išmokėjimams sutrumpintas.

Dabar Federal Reserve Board’as (valdinė įstaiga) 
praneša, jog š. m. balandžio 27 dieną prasideda “nauja 
gadynė” tiems, kurie perkasi daiktus išmokėjimais. Jie 
.galės, pirkdami, sakysime, radijo priimtuvą, sumokėti 
tik 10 nuoš, reikiamos sumos, o kitą visą sumą mėnesi
niais išmokėjimais sudės per 24 mėnesius, vadinasi, per 
dvejis metus.

Tuo būdu valdžia mano galėsianti paakstinti žmones 
pirktis daugiau daiktų.

Bet ar‘tai neves prie naujų 1929 metų?
» ______ t_

yra
me

jam

Reikalauja Balso
Komunistų Partijos pirmininkas Wm. Z. Foster 

įkaitintas drauge su kitais 11 komunistų vadų, šiuo 
tu teisiamų federaliniame teisme New Yorke.

Bet Fosteris serga, sunkiai serga, ir gydytojai
įsako nestoti teisman, jei jis dar nori pagyventi: atsi
minkime, Fosteris jau sulaukė apie 67 metus amžiaus.

Jeigu taip, tai Fosteris nori pareikšti savo balsą raš
tu — raštu, rodančiu teismui, kad jis nėra tuo, kuo jį 
kaltina.

Bet teisėjas Medina ligi šiol atsisakė priimti Fosterio 
liudijimą raštu. Dėl to kilo protestų iš visos eilės organi
zacijų ir pavienių asmenų, reikalaujant, kad Ęosteriui 
būtų suteikta teisė raštu save ginti.

praėjusią savaitę Fosteris parašė laišką teisėjui Medi
nai, reikalaudamas, kad jam būtų leista pasisakyti savo 
nuomonę teisme. ‘ ,

Teisėjas pareiškęs, būk jis visa tai “pergalvosiąs” ir 
tpomet savo nuomonę pasakysiąs. '

Mūsų nuomone, teisėjas Medina būtinai turėtų leisti 
Fosteriui padaryti raštišką pareiškimą teisme. Tai yra 
daroma visuose teismuose, kuomet kaltinamasis ir tei
siamasis, negalėdamas dėl ligos pribūti teisman, to nori.

I si. Amerikos ginklai, karo 
laivynas, karinės misijos, 
marinai — buvo jo pusėje. 
Kinijos reakcija 1946 me
tais pradėjo karą prieš ko
munistus ir liaudies demo
kratiją.

Bet patys ginklai yra.ne
gyvi. Noj*s generolas Čiang 
Kai-šekas turėjo virš 5,000,- 
000 vyrų .armiją, puikiais 
amerikiniais ginklais ap
ginkluotą, gražiai apreng
tą, aprūpintą, bet ji, pasi
rodė, negalėjo nugalėti 
Liaudies Išlaisvinimo Ar
mijos.

Kodėl? Todėl, kad Liau
dies Išlaisvinimo Armija 
kariauja už Kinijos šalies

| laisvę, uz nusikratymą už7 
sienio imperįalistų jungo, 
už išvijimą užsienio impe
rialistų iš Kinijos, kurie ją 
buvo per dešimtmečius pa
vergę. Kinijos Liaudies Iš- 
laisivinimo armija kariauja 
už darbo žmonių reikalus— v
už tai, kad žemė priklausy
tų tiems, kas ją dirba, kad 
fabrikai tarnautų liaudies 
gyvenimo gerinimui, o ne 
atskirų turčių pelno didi
nimui.

Ir jokia propaganda, 
kie melai ir užtvarai 
galėjo to paslėpti nuo 
kareivių, kurie, arba už pi- 

po prievarta

Bet Kinijos komunistai ■ 
padarė ir tam galą. Nepai
sant kada ir kur vėliau 
siūlė “taikos derybas”, daž
nai karo lauke mūšiai ne
apsistojo/

Liaudies Išlaisvinimo Ar
mija sumušė apie miliono 
reakcininkų armiją Man- 
džūrijoj ir tą šalį išlaisvi
no. Vėliau vėl apie miliono 
armiją ištaškė Šiaurinėje 
Kinijoje. Bet didžiausius 
smūgius kirto reakcijai, tai 
pereitą rudenį Sučovo (Su- 
chow) srityje, kur geriau
sias generolo Čiang Kai- 
šeko armijas apsupo ir su
ėmė su visais ginklais ir a- 
municija. »

Po to, reakcinis genero
las Čiang Kai-šekas “rezig
navo” iš prezidento vietos, 
užleido kitiems vietą. Nau
ja valdžia, palaikydama 
slaptai ryšius su čiang-;

Reakcininkai tikėjosi, 
kad Kinijos Liaudies Išlais
vinimo Armija negalės per
sikelti per šią upę į pietų 
pusę. Amerikoj “karo spe
cialistai,” kaip New York 
Timeso W. Baldwin, parašė’ 
eilę straipsnių “įrodyda
mi”, kad “komunistai ir 
per pusę metų negalės per 
Yangtze pereiti.” Anglija 
pasiuntė į tą upę grupes 
karo laivų, kurių tikslas 
buvo padėti reakcijai.

Na, bet ir vėl “karo stra
tegai ir žinovai” apsiriko, 
kaip jie apsiriko Hitlerio 
armiją laikydami,“nesumu- 
šama” ir Tarybų Sąjun
gos armiją “netikusia.”

Kinijos Liaudies Išlaisvi
nimo Armija pasiruošė vei
kimui, sutraukė galingą ar
tileriją ir į keliais valandas 
sudaužė priešo jėgas pieti
nėje ir šiaurinėje Yangtze 
upės pusėje ir plačiu baru 
persikėlė į' pietinę pusę. Ka
da skaitytojas skaitys šį 
straipsnį, tai ji jau gal bus 
užėmus ir Nankingo mies
tą. Galima numatyti, kad 
čia, kaip ir prie Sučovo bus 
apsupta reakcinės armijos 
daliniai, sumušti ir suimti.

Tūli reakcininkai * mano, 
kad į pietus nuo Yangtze 
upės Kinijos Liaudies Išlai
svinimo Armija sutiks su 
“neįveikiamomis kliūti-

Jie ir vėl skaudžiai 
i, bet

Hudson, Mass.
“Gerbiamieji. Čia p risian

čiu money-orderį sumoje 
$8.75. Tai pinigai, surinkti 
laike V. Andrulio prakalbų 
civilinių teisių gynimui. Su 
Pagarba, P. Vaitekūnas.”

Bethlehem, Pa.
“Gerb. Drauge. Čia rasi

te čekį sumoje $12, tai pi
nigai nuo 5 draugų iš mū
sų miestelio, skirti CTG. 
Viso gero, J. Stasevičius.”

Bayonne, N. J.
“Gerb. Drauge: Šiame 

laiške rasite money - orde
rį sumoje $23.50 ir aukų 
rinkimo blanką su vardais. 
Šiuom sykiu tik tiek galė
jau surinkti. Aukavo seka
mi: Po $5: A. Lukaitis, Jo
nas Zaleckas.. Po $2; An
thony Gųj'ski, (Elizabeth), 
J. Jurkevičius, W. Ches- 
nowsky. S, Radušis. $1.50. 
Po $1: Joseph Urban (Rah
way) ; Jokūbas Kirmelas, 
John Chepinski, Blanche 
Chepinski, K. Maziliauskas, 
P. Janiūnas. Draugiškai, A. 
Lukaitis.”

Lawrence, Mass.
S. Penkauskas, iš Law

rence, Mass., prisiuntė blan
ką ir $32.00. Aukavo šie 
draugai: Maple Park, $25.- 
00. Po $1: J, Shupetris, P. 
Millius, B, Chulada, A. 
Večkys, Joe Rudis, Peter 
Alexionis. Po 50c: T. Tar- 
tonas, D. Sukackas. •

San Leandro, Calif.
K. B. Karosienė prisiun

tė $30.00 ir blanką, ant ku
rios pažymėta sekamai:

ALDLD 198 kp.< (Oakland), 
$20. Po $5: F. Balčiūnas ir 
K. B. Karosienė.

So. Boston, Mass.
I x

» A. Dambrauskas prisiun
tė blanką „ir $9.25. Aukavo 
sekamai: LLD 2 kp., $5. Po 
$1: A. Dambrauskas, M. 
Dambrauskienė, P. Nukas, 
G. Kvetkas. J. Sinkevičius,

lš Miami, Floridos gauta 
čekis sumoje $50.00.

Anton Č e k a n a u s k as,

Tikimės gauti daugiau t 
auku, nes dar ne visos blan- ’ 
kos grįžo. Prašome nesilai
kyti blankų prie savęs, grą
žinkite, nepaisant kiek turi
te surinkę aukų. Mes neno
rime bereikalingai išleisti 
pinigų siuntinėjimui para
ginimo laiškus. Kiekvienas 
įplaukęs pinigas yra svar
bus sunaudoti mūsų civili
nių teisių gynimui. Tad bū
kite tokie geri, kurie dar 
neprisiuntėt blankas, pra
šau be jokio atidėliojimo 
greitai grąžinti.

Jūsų darbas ir kooperaci- . 
ja bus labai įvertinta. ’

Yra svarbu, kad išrašy
tume! čekius ar money - -4 
orderius Civil Rights Con
gress, ir pasiųsti Lietuvių 
Komitetui, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn 6, N. Y.

Varde CTK tariame šir
dingai ačiū tiems, kurie pa
aukojo! '

L. Kavaliauskaitė,

Civilių Teisių Kongreso 
Liet. Kom.: V. Čepulis, pir
minę V. Bunkus, iždln. Na
riai: Geo. Wareson ir K.
Briedis, ;

Mįįįfy

Mm M3;
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Streikuojančios ir pikietuojančios nuo praėjusio liepos 
mėnesio, žios merginos, AFL Warehouse Workers na
res St. Louis mieste paraduoja pikieto linijose velyki
niuose. Mrs. Dolly Gibs kralikučiu apsirehgusi eina 

, pirma, o kitos, įsisegusios kaspinėlius kasose, 
vaizduoja mergaites.

jo- 
ne- 
tu •V

nigus, arba 
buvo generolo Čiang Kai- 
šeko armijoj, <~ 
pripuolamas dalykas, 
nuo liepos rmėnesio, 1946 
metų iki vasario mėnesio, 
1949 metų komunistai su
ėmė į nelaisvę 697 reakci
ninkus generolus, 2,693,000 
kareivių irt oficierių. Ir di
dele didžiuma šių belaisvių 
perėjo į Kinijos Liaudies 
Išlaisvinimo ►Armijos eiles 
kariauti prieš reakciją.

Juk, tai ne
. kad

T_ v . v . j. . ° mis . me ii v d _____
Kai-seku ir .užsienių impe- Į viiįasi. gus sunkumų, 
riąhstais, drutindama apsi- įen yra -au sUprUs partiza- 
gynimą išilgai didžiausią 
Kinijoje Yangtze upę,- tuo į 
pat kartu sutiko vesti tai
kos derybas su Kinijos Ko- 
ųiūnistų Partijos ir liaudies 
vyriausybės vadais.

Bet ir vėl pasirodė, . kad 
ta nauja valdžia priešakyje 
su Li Tsung-jenu' nenori 
taikos, bet taikos derybas 
naudoją savo, pozicijų su
tvirtinimui. Ji nei nebandė 
areštuoti karo kriminalis
tus, jų tarpe generolo Či
ang Kai-šeko. Ji leido gen. 
Čiang Kai-šekui visą Kini
jos auksą" išsivežti. Ji, bū
dama ' karo pralaimėjusių 
pusėje, norėj'o taikos sąly
gas padiktuoti Kinijos Ko
munistų Partijai ir Liaudies 
Išlaisvinimo Armijai.i

Kinijos komunistai 
kalavo Li Tsung*jeno 
imti taikos sąlygas iki 
d. balandžio. Jis prašė

nų veikimas. Dar 1948 me
tų pabaigoje jau buvo įsi
kūrę net 15-ka liaudies par
tizanų yespųblikų. Valstie
čiai, darbininkai, demokra
tinė inteligentija padės 
Liaudies Išlaivinimo Armi
jai.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Dvi Ęlektrętęchnikos 
įrengimų Gamyklos Vilniuje

VILNIUS, sausio 16 d. —
Sąjunginės vyriausybės nuta-

Vieta naujajai įmonei numa
tyta Tarybų rajone.

Užupyje bus pradėti elek
tros skaitliukų gamyklos įren
gimo darbai. Aparatūra šiai 
įmonei gaminama broliškųjų A 
respublikų fabrikuose.

Nuo Nankingo tiesiai į; rimu Vilniuje bus statoma di- 
pietus, iki jūrų, yra 400|džiulė elektrotechnikos įren- 
mylių; nuo Hankowo taip gimų gamykla, kuri teiks gy- 

. < • • • i » J • • • - i

rei- 
pri- 

12 
ati-

pat tiesiai į pietus iki Can-- 
tono yra 500 mylių. Nėra 
jokių didelių upių, kurios 
sudarytų kliūtį. Nėra dr di
delių kalnų. Teritorija yra 
labai pirštai apgyventa, kur 
nemažai vidutinių miestų 
su daug darbininkų ir labai 
daug valstiečių.'

Kada Liaudies Išlaisvini
mo Armija pasieks mares, 
užims Chekiango, 'Fukieno 
ir Kwantungo provincijas, 
taDvisi Kinijos pajūriai bus 
liaudies rankose. Gal reak-

Ventoj ams įvairiausius gami
nius: šaldytuvus, elektrinius 
virdulius ir kaitintuvus, dul
kiu siurblius ir kitus namų 
apyvokos reikmenis.. Prade
dami jos projektavimo darbai.

.eijos jėgų kiek ir bus dar j 
vakaruš, kur yra daug kal
nų, bet tos jėgos nesudarys 
didelio pavojaus.

Kinija ‘galės pradėti rū
pintis savo gerove.

D. M. š.1

Gausiai Lankomas Muziejus
UKMERGĖ, sausio 16 d.— 

Daugiau kaip 10 tūkstančiu 
žmonių aplankė pernai vietos 
kraštotyros muziejų.

Praėjusiais Metais čia buvo 
naujai įsteigti revoliucinis jr 
socialistinės statybos skyriai 

i bei 'antireliginis kampelis, 
daug .naujų 

liaudies meno

antireliginis 
Muziejus įgijo < 
eksponatų 
pavyzeįžių, pogrindyje leistos 
komunistinės literatūros ir tt.

L Budys, *

SKELBKITĖS LAISVĖJE

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Antrad., Bal. 26, * 1949



Vienos Bylos Istorija
Rašo JUOZAS GAISRYS

Kazlų - Rūda, Lietuva. — 
Kaziu - Rūdos liaudies 

teisino archyvas. Tarp lu- 
ba's siekiančių lentynų vos 
pralendamas tarpas, o jose 
— dulkėmis apgultos, sto
ros, nuo laiko pageltusiais 
lapais papkės, štai dvi len
tynos, kuriose sukrautos 
žaliais viršeliais bylos, o 
ant kiekvienos iš, jų spaus
dintomis raidėmis užrašy
ta: “Kazlų - Rūdos Apylin
kės teismo varžytynių By
la”. Jos, kaip gyvi liudyto
jai, apdulkėjusiais savo už
rašais byloja apie liūdną 
praeitį. Čia susikaupusi rū
sti- kaltinama medžiaga a- 

0*pie tai, kaip buržuazinis 
teismas, ligi paskutinės sa
vo gyvavimo dienos buvo 
kapitalistų bei buožių įran
kis, kurio pagalba jie nu
vydavo nuo žemės darbo 
valstietį. Šiose žaliose pap
kėse surašyti skaičiai kalba 
apie tai, kad ne vienas dar
bo valstietis šio teismo dė
ka neteko žemės, kad ne 
vienas iš jų paskutinį kartą 
peržegnojęs savo tėvų na
mų slenkstį nuėjo lenkti 
nugarą buožių laukuose.

Paimame vieną iš tokių 
papkių. Ant jos viršelio pro 
dulkes vos matosi įgudusia 
ranka įrašyta 59 Nr. ir 

*1937 metų gruodžio mėn. 30 
dienos data. Reiškia, kad 
tais metais Kazlų-Rūdos, 
Veiverių ir Sasnavos vals
čių 59 darbo valstiečiai ne
teko savo žemės, ji atiteko 
į gobšių buožių - dvarinin
kų naktis. Mes verčiame la
pą po lapo ir prieš akis at
siskleidžia klaiki buržuazi
nių Lietuvos laikų savivalė, 
darbo valstiečių beteisišku
mas.

skolos padengimą negalima 
buvo ir pagalvoti,— jos jau 
atsirado ir daugiau — prie 
bylos atsirado Magdei Rau- 
lynaitienei išduotas 500 litų 
vekselis. Kad ir kaip Sku
čas gynėsi nuo varžytynių, 
bet įstatymai buvo taip su
tvarkyti, kad atsiginti ne
pavyko. Ir štai, praėjus 
septyniems mėnesiams — 
1936 metų ♦ rugpiūčio mėn. 
'Veiverių valsčiaus skelbi
mų lentoje, Skučo ūkelyje 
ir “Vyriausybės žiniose” 
vienu metu vėl pasirodė į 
pirmąjį panašus skelbimas 
apie lapkričio 19 dieną į- 
vyksiančias varžytynes. Šį 
kartą prie bylos prisidėjo 
dar nauja 200 litų skola 
Veiverių ūkininkų smulkia
jai kredito draugijai.

Tačiau šį kartą varžyty
nės prasideda tik nuo pu
sės įkainuotos sumos '—2,- 
500 litų. Buržuazinio teis
mo padedami, dėlės kiblu- 
mu įsikirto į valstiečio že
mę buožės. Prie pagrindi
nių sumų pasakiškais tem
pais auga visokie procen
tai. Dešimtimis litų priau
ga už mažiausią teismo ra
štininko plunksnos brūkš-

f 1926 metų gegužėje pas 
Aleksoto notarą atėjo gur- 

a pė valstiečių. Žilaplaukis že
mės darbo išsekintais sąna
riais senis Antanas Skučas 
prie liudininkų tuomet už
rašė savo sūnui Jonui ir jo 
žmonai Agotai Aliukonytei 
savo ūkelį, esantį Veiverių 
valsčiuje, Belevičių kaime. 
Linksmi grįžo tą “dieną į sa
vo ūkį Skučai. Jaunieji 
Skučai tada dar nepažino
jo veikusių vilkiškų buržu
azinių įstatymų.

Nors sunkiai dirbo savo 
> sklype jaunieji Skučai, ta

čiau visą laiką, kaip ir vi
sus darbo valstiečius, juos 
lydėjo nepritekliai. Ir štai 

►1930 metais Jonas Skučas, 
mokesčių naštos prislėgtas, 
nueina pas nė vieną apylin
kės valstietį išvaržiusį pini
gų skolintoją, lupiką A. 
Garkauską ir pasiskolina 
470 litų.

Nepaprastai greitai pra
bėgo laikas. Reikėjo vekselį 
išpirkti, bet pinigų taip ir 
nepasisekė sutaupyti, noPš 
ir kaip Skučai besistengė. 

. Ir 1935 metų gruodžio mėn.
6 dienos “Vyriausybės ži
nių” Nr. 404 pasirodė Kaz
lų - Rūdos apylinkės teismo 
antstolio Andriaus Deltu
vos skelbimas, kad 1937 me- 
-tų vasario 18 dieną įvyks 
Jono -Skučo nekilnojamo 
turto 14,5 margo (1 mar- 

' gas — 56 arai) žemės var
žytynės padengti A. Gar- 
kausko ieškiniui 470 litų 
sumoje. Turtas įkainuotas 
5.000 litų, — nuo tos sumos 
ir prasidės varžytynės. 
Šiurpas nukratė Skučą, ka
da pas jį pirmą, kartą atsi
lankė antstolis. Juk tai rei
škė, kad jis papuolė į tą vo
ratinklį, iš kurio darbo 
valstietis jau nebeišsisųk- 
davo. Kiekvienas antstolio 
atsilankymas d i d i n davo 

z skolą, greitindavo valstie
čio išvijimą iš namų. Apie

Štai šios storos bylos 83- 
čias lapas. Jame teismo 
antstolis Deltuva už vieną 
atvykimą pas Skučą pri
skaičiuoja sąskaitą 61 lito 
80 centų, kitame lape įrašy
ta 84,6 lito, dar toliau — 
55,8 lito. Tą viską turėjo 
padengti varžomas Skučo 
ūkis. Tuščios darosi vals
tiečio pastangos kovoti su 
bendromis teismo ir buožių 
jėgomis vykdomu jo apiplė
šimu.

Praeina dar vieni milži
niškų pastangų metai. Val
stiečio Skučo paausiuose 
pasirodo žili plaukai, veidą 
išvagoja per ankstyvos rū
pesčio raukšlės. Jis nuo 
sunkaus darbo sukumpusia 
ranka pasirašo, kad gavo 3- 
jį skelbimą apie įvyksian
čias jo žemės varžytynes.

Seniai godžiomis akimis 
į Skučo žemę žiūrėjo jo 
kaimynas buožė Kazys Či- 
kotas. Skirtingi buvo Čiko- 
to ir Skučo gyvenimo ke
liai. Čikotas ėjo mokslus, 
baigė juos,, o dabar buvo 
žemės ūkio rūmų agrono
mu. Skučas, naktimis dū
saudamas galvodavo ir vėl 
po šimtą kartų pergalvoda
vo, kur rasti išeitį, galimy
bę pasilikti ant savo žemės 
sklypelio, kaip šeimos p ra-. 
simaitinimo šaltinio. Tuo 
tarpu čikotas galvojo, kaip 
praplėsti savo ūkio ribas. 
Tam jis iš anksto ruošėsi. 
Pasistatė erdvius ūkio tro
besius. Jis galvojo apie lai
kus, kada jo laukuose dirbs 
pulkas samdinių. Jo laukta 
proga pasitaikė. Kai jo kai
mynas, mokesčių spaudžia
mas, brido į skolas, Čikotas, 
iš džiaugsmo trindamas 
sau rankas, skaičiuodavo 
pinigus jo ūkio pirkimui.

Kazlų - Rūdos apylinkės 
teisme, 1937 metų gruodžio 
14 dieną įvyko paskutinis 
valstiečio Skučo apiplėšimo 
aktas. Jį savo parašais pa- 
tvįrtino teisėjas Pr. Šnio- 
kaitis ir teismo antstolis A. 
Deltuva. Skučo žemės šei
mininku už 4-.400 litų tapo 
Kazys čikotas.

Šios bylos 152 puslapyje 
surašytas iš Jono Skučo 
parduotos žemės gautų pi
nigų pasidalinimas. 259 li
tus teisingumo,vardu gavo 
teismas, A. Garkauskas — 
1,384 litus, M. Raulynaitie- 
nė — 1.080 litų, Veiverių 
ūkininkų smulkaus kredito 
draugija — 995,54 lito. Ir

sekančiame, paskutiniaja
me puslapyje — Čikoto įtei
sinimas žemės šeimininku. 
Taip pasibaigė byla, kuria 
buržuazinės Lietuvos teis
mas darbo valstiečio žemę 
atidavė į buožės rankas.

Tai ne vienintelis atsiti
kimas. Užtenka pažiūrėti 
“Vyriausybės žinias.” Ten, 
pradedant 1932 metais, ne
rasi nei vieno numerio, ku
riame Kazlų - Rūdos teis
mo antstolis neskelbtų var
žytynių Zosės Garkauskie- 
nes arba Antano Garkaus- 
ko ieškiniams padengti. Šie, 
spekuliantai į savo spąstus 
įsiviliodavo ne vieną auką. 
Valstietis, slegiamas mo
kesčių, ateidavo pas lupikus 
Garkauskus prašyti pasko
los nors ir plėšikiškomis 
sąlygomis.

Valstiečių sąskaita storė
jo siurbėlių Garkauskų ki
šenė. Vienas po kito dygo 
Veiverių miestelyje namai, 
o vėliau kaimuose valstie
čių ūkiai pradėjo pereiti į 
jų rankas. Jie buvo nuola
tiniai Kazlų-Rūdos teisėjo 
Pr. šniokaičio Svečiai. Jis 
buržuazinio teisingumo var
du įteisindavo jų legalius 
darbo valstiečių apiplėši
mus. Tokia vienos eilinės, 
ano meto teismo bylos isto
rija. Ji primena juodą pra
eitį. Ją su šiurpu prisimena 
Veiverių’ valsčiaus darbo 
valstiečiai. Bet tai juodos 
praeities tafnsūs šešėliai. Su 
vokiškaisiais o k u pantais 
pabėgo K. čikotas. Nelem
ta buvo išsipildyti jo sva
jonėms — dvarininku jis 
netapo. Tarybų valdžia na
cionalizavo Garkauskų na
mus. Juose įsikūrė vals
čiaus vykdomasis ‘ komite
tas. Šioje įstaigoje ne vie
nas darbo valstietis, sme
toninių teismų nuvarytas 
nuo savo žemės, gavo doku
mentus amžinam jos nau
dojimui. Seniai praėjo kas
dieninė valstiečio baimė, 
kad jo kieme nepasirodytų 
teismo antstolis. Aplinkui 
čia verda didelis kūrybinis 
darbas. Ryžtingai darbo 
valstiečiai keičia savo gy
venimo eigą. Keliasdešimt 
šio valsčiaus’ darbo valstie
čių susijungė į kolektyvinį

Newark, N. J
SVARBIOS PRAKALBOS
Progresyvių Partijos, ' New 

Jersey valstijos skyrius ren
gia prakalbas už taiką, taip
gi apgynimui liaudies civili
nių teistių. Prakalbos atsibus 
trečiadienį, gegužės 4 d., va
kare, Mosque Theatre.

Kalbės Roosevelto draugas, 
buvęs vice - prezidentas Hen
ry Wallace; II. Lester Hut
chinson, darbietis, Anglijos 
parlamento narys; Pierre 
Cot, Nepriklausomosios Par
tijos Franci jos parlamento 
narys ir Michele Gina, socia
listas Italijos senato narys.

Visus ir visas prašome at
silankyti. Bus aiškinama, ką 
reiškia ta karinė šiaurinio 
Atlanto Sąjunga, kokis pavo
jus yra taikai ir kaip apginti 
amerikines demokratines liau
dies teises. Rep.

Trumanas Negirdėjo 
Apie Sovietų Pasiūlymą

Washington^ — Paplito 
gandai, kad Sovietai siūląsi 
tartis šit vakariniais talki
ninkais apie važiuotės ati
darymą į vakarinę Berlyno 
sritį ir apie kitų Vokietijos 
klausimų sprendimą.

Į reporterių klausimus a- 
pie tai prezidentas Truma
nas atsakė, jog negavo jo
kio panašaus pasiūlymo 
Sovietų pusės.
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Šios merginos, University of Maryland studentes, eina 
ašarodamos ne dėl to, kad jos jaustųsi verksmin
gai. Iš apylinkės fabrikų išsiveržę nuodingi gasai jas 
virkdo. Marylandas yra pilnas tokių industrijų. Ta
čiau šis gasų pasklidis, tai tik mažylis priminimas, 
kiek žmonių galėtų prisiverkti iki mirties, jeigu karo 
kurstytojams pavyktų nuo šaltojo privesti šąli i šau
domąjį karą ir bombos paliuosuotų tokias dujas visame 

jų tirštume po miestus ir kaimus.

estiškos klinties, 
respublikoje taip
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Ūkio Institutas 
dirvožemio

MOKSLAS TARYBŲ ESTIJOJE
Rašo HANSAS KRUUS

Šių metų balandžio mėne
sį estų tauta minės respu
blikos Mokslų Akademijos 
trimetį; Mokslų Akademi
jos sukūrimas buvo labai 
stambus įvykis Tarybų Es
tijos kultūrinės statybos 
srityje.

Tepraėjo treji metai, bet 
per tą laiką Akademija su
kūrė savo veiklai patvarią 
materialinę ir mokslinę ti
riamąją bazę. Turėdama 
kolektyvą, kuriame yra per 
800 žmonių, Akademija vie
nija 12 mokslinio tyrimo in
stitutų, tris muziejus, cent
rinę mokslinę . biblioteką, 
tris mokslo draugijas, visas 
bandymo stotis, kurios pir
ma buvo pavaldžios Žemės 
Ūkio Ministerijai, eilę eks
perimentinių bazių, kurios 
tankiu tinklu dengia res
publikos teritoriją.

Tarybinės vyriausybės 
nutarimu buvo atlikti dar
bai atkuriant eilę sugriautų 
mokslo įstaigų. Garsią as
tronomijos observatoriją 
Tartu mieste/ egzistuojanti 
daugiau kaip šimtą metų, 
smarkiai apgadino karo 
metu vokiškieji okupantai. 
Dabar ji pilnutinai atkurta 
ir perduota Akademijai, 
kuri joje išplėtojo astrono
mijos tyrinėjimus.3 Vokie
čiai sunaikino taip pat Es
tijos Nacionalinio Muzie
jaus pastatą Tartu mieste. 
Bet šio Pabaltijo geriausio
jo etnografinio muziejaus 
fondai savo laiku buvo eva
kuoti ir išsaugoti. Dabar 
muziejus gavo puikias pa
talpas, o reevakuotos ver
tybės yra sutvarkytos.

Toks spartus respublikos 
mokslinės minties centro 
augimas pasidarė galimas 
vien Tarybinės vyriausybės 
visokeriopos paramos dėka* 
visos Tarybų Sąjungos 
mokslinių pajėgų ir visų 
pirma TSR Sąjungos Moks
lų Akademijos nuolatinės 
pagalbos dėka.

Šiuo metu -apie respubli
kos Akademiją susitelku
sios priešakinės mokslinės 
pajėgos. Akademikų tarpe 
didelį autoritetą turi žemės 
ūkio mokslų daktaras, Sta
lininės premijos laureatas 
Johanas Eichfeldas, kuris 
taip pat yra Visasąjunginės 
V. I. Lenino vardo Žemės 
Ūkio „Mokslų Akademijos 
tikrasis narys ir Visasąjun
ginio Augalininkystės In
stituto direktorius:

Seniausias estu moksli-
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tikraisiais dokumentais, su- . 
darytas istorikų, archeolo
gų, kalbininkų bei folklori
stų — šis veikalas yra ver
tingas įnašas į mokslą ir 
sudavė triuškinantį smūgį 
Baltijos vokiškųjų fašistų 
istoriografijai bei estų bur
žuazinių nacionalistų reak
cinėms antimokslinėms kon
cepcijoms.

Mokslų Akademijos Kal
bos ir Literatūros Institu
tas ruošia naują “Didelį es
tų kalbos ortologijos žody
ną”. Jame bus 160 tūks
tančių žodžių ir į jį įeis vi
si ortologiniai estų kalbos 
pakitimai, kurie įvyko per 
paskutiniuosius dvidešimt 
- trisdešimt metų. Pirmoji 
žodyno dalis jau išėjo iš 
spaudos. Pilnutinai žodynas 
bus išleistas 1950 metais.

Ekonomikos ir Teisių In
stitutas užbaigė didelį Es
tijos TSR ekonomikos ty
rinėjimą. Tam darbui va
dovavo Arnoldas Veimeris, 
respublikos Ministrų Tary
bos Pirmininkas. Veikalas, . 
kuriame bus apie 20 spau
dos lankų, spausdinamas.

Pirmą kartą Estijos isto
rijoj mokslas pasidarė arti
mas liaudžiai. Respublikos 
mokslininkai, matydami 
kaip jų darbo vaisiai įkūni
jami į realius darbus, kurie 
padeda pagerinti liaudies 

su milži-

tos apsaugai, ekonomikai 
bei kultūrai.

Svarbiausiomis temomis 
dirba Statybos ir Architek
tūros Institutas. Neseniai 
Instituto kolektyvas baigė 
tirti inžinierines - fizikines 
savybes 
kurios 
gausu.

žemės
sudarė Estijos 
žemėlapį, kuris turi didelę 
reikšmę socialistiniam že
mės ūkiui išvystyti. Insti
tutas'paruošė gausių derlių 
žalieninėse sėjomainose ag
rotechnikos sistemą, ištirti 
veiksniai, kurie veikia dir
vožemio vaisingumą, išves
tos 
gos daržovių rūšys; taip 
pat 
bas gerinant sėklininkystė
je rūšių savybes. Pagrindi
nės grūdinių kultūrų ir vė
žiui atsparių bulvių rūšys, 
kurias išvedė M; Pilis ir J. 
Aamisepas yra pripažintos 
valstybinėmis ir dabar pla
čiai pritaikomos daugelyje 
Tarybų Sąjungos žemės ū- 
kio rajonuose.

Istorijos institutas pa
ruošė spausdinti “Estijos 
TSR istoriją” — pirmąjį 
marksistinį respublikos is
torijos vadovėlį. Didelę 
reikšmę turi Instituto už
baigtas veikalas apie rusų- gyvenimą, dirba 
estų santykius. Paremtas nišku entuziazmu.

naujos aukštai derlin-

nuveiktas didelis dar-

ninkas, technikos mokslų 
daktaras, akademikas Oto- 
maras Madisonas — ištisos 
estų inžinierių kartos auk
lėtojas. O Madisonas— įžy
mus tiltų statybos specia
listas.

Plačiai išgarsėjo skalynų 
chemijos entuziasto, chemi
jos mokslų daktaro Paulio 
Kogermano vardas. Akade
mikas Kogermanas yra pa
rašęs per keturiasdešimt 
veikalų apie skalynus.

Akademikų tarpe garsus 
kalbininkas Johanes - Vol
demaras Veskis — šiuolai
kinės estų kalbos rašybos 
tėvas. Daktaro Veskio ini
ciatyva ir jam dalyvaujant- 
buvo sudaryta apie trisde
šimt specialinių estų kalbos 
terminologinių žodynų.

Matematikos mokslų dak
taras Jurijus Nutas yra A- 
kademijos akademikas-sek- 
retorius.

Vienas didžiausiųjų Es
tijos mokslininkų, teisės 
mokslo daktaras Johanas 
Vaabelis— Akademijos vi
ce - prezidentas — išgvilde
na tarybinės administraci-^ 
nes teisės problemas. Kitas 
vice - prezidentas — fizikos . 
mokslu daktaras Akselis 
Kiperis išgvildena kai ku
riuos astrofizikos klausi
mus.

Medicinos mokslų dakta
ras Voldemaras Vadis. va
dovauja Akademijos Medi
cinos Mokslų Skyriui ir yra 
TSR Sąjungos Medicinos 
Mokslų Akademijos narys- 
korespondentas. • ' 1

Akademikų tarpe garbin
gą vietą užima profesorius 
Alma Tomingas — viena 
įžymiausių Tarybų Estijos 
moterų. Daktaras A. To- 
jningas yra arti dvidešimt 
didelių spaudos veikalų au
torius. Šiuo metu ji vado
vauja farmakognozijos la
boratorijai ir dirba labai 
svarbų mokslinį darbą — ji 
tyrinėja metodus medicinos 
preparatams gauti iš ska
lynų destiliacijos produktų.

Tarp Akademijos narių- 
korespondentų yra estų mi-1 dymo stotis, ragindamas juos 
čiurininkfai, Stalininės pre- praktiškai pkdėti jauniesiems 

kolektyviniams ūkiams ir mo
kymo ūkius paversti mičiuri- 
ninio mokslo 
centrais.

įsijungdami 
lenktyniavimą, 
prisiėmė konkrečius įsiparei
gojimus. Didelė jų dalis lie
čia Pasvalio apskrities' kolęk-

čiurininkfai, Stalininės pre
mijos laureatai selekcinin
kai Mihkelis Pilis ir Julius 
Aamlsepas.

Į tematinį Akademijos 
mokslinių tiriamųjų darbų 
planą yra įtrauktas didelis 
skaičius įvairių problemų, 
turinčių aktualią reikšmę 
respublikos pramonei, sta
tybai, žemės ūkiui, sveika-
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Joniškėlio Žemės 
Ūkio Mokykloje

JONIŠKĖLIS, sausio 16 d.— 
Praėjusiais metais Joniškėlio 
žemės ūkio technikumo moko
majame ūkyje buvo išauginta 
po 32 dvigubus centnerius ru
gių iš kiekvieno hektaro' 3 
hektarų plote. Rugių stiebai 
siekė iki 2.15 metrų aukščio.

—Kaip toks derlius buvo 
išaugintas?— toks klausimas 
buvo iškeltas agronomui P. 
Kadziauskui per eilinę selek
cijos ir sėklininkystės pamo
ką.

Dėstytojas šiam klausimui 
išaiškinti paskyrė visą eilę pa
mokų. Jis pažymėjo, kad nors 
Tar. Lietuvos "sąlygomis toks 
derlius yra dar gana retas 
dalykas, tačiau broliškosiose 
respublikose pasiekiami žy
miai aukštesni ir, kas svar
biausia, ne tik mokomuosiuo
se ūkiuose, bet ir dideliuose 
kolektyvinių ūkių laukų ma
syvuose. Technikumo studen
tai buvo supažindinti su Mi- 
čiu-rino - Viljamso - Lisenkos 
mokslo pagrindais.

šiuo metu vyresniųjų kur
sų studentai, busimieji jaunie
ji agronomai, kurie nėužilgo 
dirbs Tarybų Lietuvos kolek
tyviniuose ūkiuose; smulkiai 
supažindinti ir su eile kitų 
^priešakinio tarybinės agro
technikos mokslo pasiekimų 
laukininkystėje.

š. m. sausio H 5 d. techni
kume prasidėjo egzaminų se
sija — patikrinimas, kaip stu
dentai įsisavina žemės ūkio 
žinias. • *

Joniškėlio žemės ūkio tech
nikumo studentai, ypač vy
resniųjų kursų, aktyviai daly
vauja ir visuomeniniame gy-' 
venime.

Gražią iniciatyvą dėstytojų 
ir moksleivių kolektyvas paro
dė šiomis dienomis: jis krei
pėsi į visos respublikos že
mės ūkio mokyklas, moksli
nius tyrinėjimus žemės ūkyje 
atliekančius institutus ir ban-

tyvinius ūkius. Technikumas 
Įsipareigojo visų pirma atlikti 
bandomąją sėją kolektyvi
niuose ūkiuose vernalizuoto- 
mis sėklomis. Be to, įsiparei
gojo 90 hektarų plote pasėti 
vasarojų kryžminiu būdu, pa
dėti jauniesiems kolektyvi
niams ūkiams įvesti žalieninę 
sėjomainą. Nemaži darbai 
bus atliekami propaguojant 
bulvių -sodinimą gumbų viršū
nėlėmis/ kas ypač sutaupo sė- 

technikumo 
ūkio artelė
to hektarų

propaganda

klą. Tokiu būdu 
kolektyvas žemės 
se pasodins apie 
bulvių.

Agrotechnikinė
valstiečių tarpe taip pat yra 
vienas iš pagrindinių agrono
mų uždavinių.

Technikumo studentai įsi
pareigojo šiais metais sureng
ti apskrities kolektyvinių ūkių 
valstiečiams nemažiau kaip 
345 tokias paskaitas, žymi jų 
dalis lies pavasario sėjos 
klausimus. Jų tarpe bus per
skaitytos paskaitos apie sė
klos beicavimą, apie tai, kaip 
privesti sėklinę medžiagą iki 
reikiamų kondicijų ir tt.

Nemažus darbus studentai 
pasižadėjo atlikti technikumo 
mokomajame ūkyje. Tai visų 
pirma bus bandymai su žie
minėmis ir vasarinėmis grūdi
nėmis kultūromis, ieškant nau
jų būdų dar labiau pakelti 
jų derlių. Pavasarį prie tech
nikumo bus užveistas 2 hek
tarų sodas. Visi medeliai bus 
pasodinti šalčiams atsparių, 
mičiurininių veislių.

e w i ♦ I

V

propagavimo

j socialistinį 
joniškėliečiai

Kuriamas Petro Cvirkos 
Memorialinis Muziejus

KAUNAS, Sausio 15 d. — 
Name, P. Cvirkos gatvėje 
(buv. Trakų), kuriame gyve
no rašytojas Petras Cvirka, 
bus kuriamas jo vardo memo
rialinis muziejus. Rankraš
čiai, laiškai, įvairūs dokumen
tai bei nuotraukos, rašytojo 
asmeninė biblioteka ir kt. 
daiktai sudarys šio muziejaus 
eksponatus.

Muziejaus direktoriumi pa
skirtas rašytojas Karolis Vai- 
ras-Račkautskas.

Havana. — Kubos val
džia pasiuntė karinį laivu- 
ką prieš marininkus, už- 
streikavusius prekinį Ku
bos laivą Nuevitas uoste.
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(Tąsa)
Konduktorius nuvedė abudu priešinin

kus ir jų liudininkus per visus vagonus 
į patį traukinio galą. Galutiniame va
gone tebuvo koks dešimt žmonių. Kon
duktorius jų gražiai paprašė truputį iš
eiti iš vagono aiškindamas, kad du 
džentlmenai norį šaudytis.

Visi keleiviai sutiko ir tuojau išėjo 
pro duris.

Vagonas turėjo penkiasdešimt pėdų 
ilgumo ir buvo labai patogus tam tiks
lui. Fogas ir pulkininkas Proktoras, pa
siėmę šešių šovinių revolverius, suėjo į 
vagoną. Liudininkai juos uždarė vienus, 
o patys atsistojo už durų. Sušvilpus 
traukiniui pirmą kartą, jie turėjo pra
dėti šaudytis. .. Paskui, po dviejų mi
nučių, liudininkai turėjo įeiti į vagoną 
ir išnešti viena arba antra džentlmeną 
nebegyvą.

Fiksas ir Paspartutas buvo kaip nu
mirę. Jų širdys plakė smarkiai.

Tuo tarpu, belaukiant sutarto švil
pimo, pakilo baisus riksmas ir šaudy
mas. Tačiau tas triukšmas ėjo ne iš to 
vagono, kuriame buvo uždaryti džentl- 
menai^Kkaip galima buvo laukti, bet per 
visą traukinį.

Proktoras ir Fogas išbėgo su revol
veriais pro duris ir šoko į pirmuosius va
gonus, kur buvo girdėti didžiausias riks
mas ir šaudymas.

Jie buvo supratę, kad traukinį užpuo
lė gauja sijų.

Šie, drąsūs indėnai užpuldinėdavo 
traukinius dažnai. Dar nesustojus trau-. 
kiniui, jų koks šimtas sušokdavo ant va
gonų laiptų, kaip klounai ant arklio, ir 
imdavo plėšti keleivius.

Visi sijai buvo apsiginklavę šautuvais. 
Jiems paleidus pirmuosius šūvius, tuo
jau ėmė šaudyti’ir keleiviai, kurie visi 
turėjo revolverius. Iš pradžių indėnai 
šoko į garvežį. Pagaliais jie tuojau pa
guldė mašinistą ir kūriką. Sijų vadas, 
norėdamas sustabdyti traukinį', pasuko 
reguliatoriaus rankelę, bet ne į tą pusę, 
kur reikėjo, ir garvežys ėmė bėgti su 
neapsakomu greitumu.

Tuo tarpu kiti sijai sulindo į vagonus 
ir pradėjo šeimininkauti po vidų: kaip 
pasiutę šokinėjo suolais, laužė lentynas, 
daužė stiklus ir ėmėsi su keleiviais. Įsi
laužę į bagažo vagoną, laukiniai išvartė 
visus daiktus ir išmėtė ant kelio. Šauki
mas ir šaudymas nesiliovė.

Keleiviai gynėsi narsiai. Kaikuriuose 
vagonuose jie įsitaisė greitųjų barika
das ir kovėsi su užpuolikais kaip kokiose 
tvirtovėse, kurios lėkė greitumo po šim
tą mylių per Valandą,

Auda parodė nepaprasto narsumo. Su 
revolveriu rankoje, ji gynėsi nuo užpuo
likų ne įlenkiau kaip drąsiausias vyrąs 
ir, -vos indėnas prisiartindavo, tuojau 
šaudavo ji pro išmuštą langą. Koks dvi
dešimt užmuštų sijų nukrito ant kelio. 
Tuos, kurie virto nuo vagono laiptų ar
ba tiltelių, ratai traiškė kaip kirmėles.

Nemaža keleivių, sužeistų kulipkomis 
ir apsvaigintų pagaliais, gulėjo ant suo
lų ii’ vaitojo.

Tačiau reikėjo gelbėtis. Ta kova jau 
traukėsi dešimtį minučių ir, nesustab- 
džius traukinio, turėjo pasibaigti sijų 
laimėjimu. Lig artimosios Kirnio stoties 
bebuvo dvi mylios. Prabėgęs tą stotį, 
traukinys turėjo su visukuo patekti į 
laukinių rankas.

Konduktorius, kartu stovėdamas su 
Fogu, gynėsi, kol vieno indėno kulipka 
pataikė į jį; jis ėmė griūti. Griūdamas 
sušuko:

— Mes žūsime visi, jei traukinys ne
sustos per penkias minutes!

— Jis sustos! — tarė Fogas ir buvo 
jau bebėgąs iš vagono.

— Prašom likti čia, — sušuko jam 
Paspartutas: — tai mano dalykas!

Fogas nebeturėjo kada sulaikyti vik
raus bernioko, kuris atsidarė dureles ir, 
nematant indėnams, palindo po vagonu. 
Besiimant su sijais, bešvilpiant kulip- 
koms viršum galvos, 'Paspartutas, kaip 
koks miklus klounas, kabinėdamasis aši
mis ir grandiniais, ėmė šliaužti vagonų 
apačiomis per visą traukinį ir, galų gale, 
prišliaužė garvežį. Jo niekas. nepastebė
jo ir negalėjo pastebėti.

Prišliaužęs atkabino grandinį, kuriuo 
vagonai buvo prijungti prie garvežio.

Atkabinti vagonai ėmė po truputį stoti, 
o garvežys šoko dar smarkiau bėgti.

• Įsibėgėjęs traukinys pariedėjo dar ke
lias minutes ir sustojo nuo Kirnio sto
ties per kokį šimtą žingsnių. *

Išgirdę šaudant, tuojau atbėgo iš sto
ties kareiviai. Sijai išsigando ir išbėgio
jo į visas puses.

Keleiviai išlipo iš yagbnų ir ėmė skai
tytis. Trūko trijų keleivių. Trūkstančių- 
jų skaičiuje buvo ir drąsuolis prancųzas, 
kuris neapsakomu miklumu išgelbėjo 
visus. • ■

FILMAS FOGAS NESVYRUODAMAS 
PILDO SAVO PRIEDERMĘ

Paspartutas ir dar du keleiviai buvo 
kažkur dingę. Ar jie žuvo bekovodami? 
Ar jie buvo sijų paimti? Tq pasakyti 
niekas negalėjo.

Sužeistų buvo daug, bet mirštamųjų 
žaizdų neturėjo niekas. Sunkiausiai su
žeistas buvo pulkininkas Proktoras, ku
riam vienas indėnas,-narsiai bekovojant, 
įvarė į šoną kulipką. Kartu su kitais 
sunkiau pažeistais keleiviais jį nunešė į 
stotį.

Auda išliko sveika. Fogas buvo taip 
pat neliestas. Fiksui pažeidė ranką, bet 
žaizda buvo visai menka.

— Kur tas mūsų Paspartutas? — de
javo Auda. — Kur jis būtų dingęs?

Ir gailios ašaros jai riedėjo per vei
dus. t

Vagonų ratai buvo aptaškyti kraujais. 
Kur-ne-kur ant stipinų ar grandinių ka
bėjo mėsos gabalai. Apklotas sniegu Jau
kas buvo išmargintas raudonais lopiniais. 
Paskutiniai indėnai nyko pietuose bėg
dami į Respublikos upės pusę.

Fogas, sudėjęs rankas ant krūtinės, 
stovėdamas kažką galvojo. Jis sprendė 
vieną svarbų klausimą. Auda, kuri buvo 
šaly jo, žiūrėjo jam į akis tylėdama. .. 
Jis suprato jos mintį. Jei jo tarnas bu
vo nelaisvėje, tai reikėjo jį būtinai at
imti iš indėnų rankų ...

— Aš jį atimsiu gyvą ar mirusį! — 
tarė jis Audai.

— A! Kokia tamstos širdis! — sušuko 
jaunoji moteriškė spausdama Fogo, ran
ką ir vilgydama ją ašaromis.

— Būtinai gyvą, — pridėjo Fogas,— 
jei mes negaišime nė minutės!

Padaręs tokį nusprendimą, Fogas ga
lėjo nustoti viso tsavo turto. Nusivėlinęs 
viena diena, jis nebesuspėtų į garlaivį, 
plaukiantį iš Niujorko, ir jo derybos ’bū-1 
tų tikrai pralaimėtos. Bet jis sau tarė: 
“Gelbėti Paspartutą yra mano prieder
mė!” Ir džentlmenas daugiau nebeabe- 
jojo.

Kapitonas, Kirnio forto viršininkas, 
buvo ten. Jo kareiviai, — arti šimto žmo
nių — buvo apsiginklavę ir laukė užpuo
lant sijų.

— Trūksta trijų keleivių, — tarė Fo
gas kapitonui.

—-Užmušti? — paklausė kapitonas.
— Užmušti arba nelaisvėje, — atsakė 

Fogas. — Reikia tai išaiškinti. Ar tam
sta neketini vyti sijų?

— Vyti sijų? Tai' labai svarbus klau
simas, — atsiliepė kapitonas. — Juk in
dėnai gali bėgti lig Arkanzaso. Aš nega
liu taip palikti man pavesto forto.

— Tačiau prapuolė trys žmonės, ku
riuos mes galėtumėm išgelbėti! — tarę 
Fogas.

—Tiesa... bet dėl tų trijų ’aš galiu 
pražudyti penkiasdešimt' žmonių.

— Aš nežinau, ar tamsta ’ gali, bet 
tamsta turi taip daryti.

— Atsiprašau, — tarė kapitonas > — 
čia niekas neturi teisės mane mokyti, 
kaip aš turiu daryti.

— Gerai, — atsakė Fogas. — Aš ei
siu vienas!

— Tamsta? — sušuko Fiksas.—Tam
sta vienas nori eiti kariauti su indėnais?

— Ar tamsta nori, kad aš duočiau žū
ti žmogui, kuris čia visiems išgelbėjo 
gyvybę? Niekados! Aš eisiu vienas!

— Ne, tamsta eisi ne vienas! —sušu
ko kapitonas. — Ne! Tamsta turi drą
sią ir prakilnią širdį!.. . Vyrai! — tarė 
jis paskui atsisukęs į karęivius: — lei
džiu iš jūsų trisdešimt žmonių jam 'pa
dėti. Kurie norite, stokite čia!

(Daugiau bus)

Gegužės Pirmos Paminėjimas 
ir Kiti Dalykai

Viena iš svarbiausių pasau
linių darbininkų švenčių, tai 
yra Gegužės pirmos paminėji
mas. Kiekvienoje šalyje to
ji šventė bus atžymėta'įvai
riais būdais — prakalbomis, 
paradais ir koncertais.

Jungtinėse Valstijose liau-, 
d is taipgi ruošiasi garbingai 
apvaikščioti tą šventę. Mūsų 
miestas taipgi nė kiek neno
ri atsilikti nuo kitų. Pas mus 
įvyksta šios milžiniškos šven
tės atžymėjimas su koncertu 
ir dainomis. Tas viskas atsi
bus sekmadienį. gegužės 
(May) 1-mą dieną, Lietuvių 
Amerikos Klubo Salėje, 227 
Lawrence St., Hartforde. Pa- 
randavota šioji didžiulė salė, 
kad būtų galima sutalpinti vi
są publiką. Kas tik trokšta 
taikos ir neapkenčia k aro, 
kurį mūsų didžiūnai vėl nori 
sukurti prieš liaudiškas šalis, 
visi tie privalo dalyvauti šia
me koncerte - paminėjime ir 
tuomi išreikšti savo protestą 
prieš naujo karo kurstytojus.

Šiame koncerte dalyvaus 
didokas būrys meniškų spėkų. 
Pasižadėjo dalyvauti lietuvių 
LaisVės Choras, kuris yra ge
rai atsižymėjęs i šioje aplink ė- 
jc. Taipgi dalyvaus stiprus 
žydų Liaudies Choras, Ukrai- 
nų šokikų grupė iš New Ha
ven, Conn.- Jie šoks tautiš
kus šokius. Bus ir geras kal
bėtojas, kuris aiškins naujo 
karo pavojų ir augančią dide
lę bedarbę mūsų šalyje. Tad 
visiems yra svarbu ir visi da
lyvaukite paminėjime. Prasi
dės 3 vai. po' pietų.

Mūsų Ligoniai
Jau beveik du mėnesiai lai

ko, kai serga mūsų gera jauna 
draugė Josephine Vilchins- 
kienė. Serga namieje, 166 
Lawrence St. Jai koją skauda 
per kelį ir daktaras įsakė gu
lėti lovoje. ši drauge turi 
mažą vaiką ir sergantį vyrą, 
kuris randasi ligoninėje.

Draugė J. Vilchiriskienė 
būdama sveiką daug yra vei
kusi prie mūsų progresyvių 
organizacijų, ypač daug pasi
darbavusi prie Laisvės Choro 
parengimų. Jau daug metų, 
nuo pat jaunystės, priguli 
prie Laisves Choro’ ir veikė, 
kiek tik aplinkybės leido. Vi
si nariai tad neturime pamirš
ti aplankyti mūsų darbščią 
draugę. O tas ligoniui visuo
met suteikia daug geros mo
rališkos pagalbos.

Kitas ligonis — Zigmantas 
Yuška; Bekeldamas sunką 
pečių susižeidė strėnas. Ran
dasi savo namuose, 514 Hart
ford Ave., Wethersfield. A- 
biems ligoniams vėlinu grei
tai ir laimingai pasveikti, kad 
ir vėl su mumis kartu galėtu
mėte dalyvauti. 

*
Mirė Jonas Bagdonas

Balandžio 16 dieną šv. 
Pranciškaus Ligoninėje, po 
trumpos ligos, mirė Jonas 
Bagdonas, apie 64 metų am
žiaus. Buvo palaidotas ba
landžio 19 d., Zion Hill kapi
nėse. Laidotuvės įvyko be 
jolpų • religinių ceremonijų. 
Bet nebuvo pasirūpinta gauti 
bent kokį draugą, arba drau- 

*gę, kuris būtų galėjęs pakal
bėti ant kapinių, atžymėti 
bent trumpai velionio gyveni
mo svarbesnius bruožus:

Velionis gimė ir augo Lie
tuvoje. Hartforde išgyveno 
43r metus. Visuomet buvo pa
žangus žmogus, skaitė dien
raštį ■Laisvę. Prigulėjo prie 
LDS, Lietuvių Sūnų ir Dukte
rų Draugijos,* Liet. Amerikos 
Piliečių Klubo. Tai buvo uo
lus progresyvią organizaciją 
rėmėjas. Velionis taipgi daug 
yra dirbęs ir prie lietuvių 
klubo namo įsigijimo.

Po laidotuvių visi buvo pa
kviesti vykti į lietuvių klubą, 
kur buvo suteikta palydovams 
gėrimo ir užkandžių. Taip jau 
velionis pageidavo dar gyvas 
būdamas. Jo pageidavimas 
buvo pilnai išpildytas.

Mūsų Jaunoji Karta
Balandžio 17 dieną, vakare, 

nuėjau į Draugijų Svetainę. 
Buvo parengimas LDS 208 
kuopos, jaunuolių, čja gimusio; 
ir augusio jaunimo. Puikus 
buvo vakaras! Išjudino tas) 
ir mus senius, ne vienas pri
siminė savo jaunystę ir links
mai juokėsi. Patartina, kad 
mūsų jaunuoliai dažniau tokių 
parengimų turėtų.

Bedarbė, Kainos ir Skuba
Laike pereitojo karo dauge

lis technikinių įrengimų tapo 
taip patobulinta, kad šiandie
ną darbininko darbo našumas 
labai padidėjo, o todėl ma
žiau reikia ir darbininkų. Bet 
to dar kapitalistams nepakan
ka, kasdien gaminami vis 
nauji technikiniai įrankiai, su 
kurių pagalba darbininkai tu
ri dar daugiau didinti darbo 
našumą.

Paimkime kad ir Fordo; 
dirbtuves. Ford Rouge fabri
kuose, kur pirma dirbo 120,-! 
000 darbininkų, tai dabar to
kį pat automobilių skaičių jau 
pagamina 65,000 darbininkų.

Tuo pat kartu automobi
lių gaminimo kompanijos, vie
toj numažinti ant auto kai
nas, tai per pastaruosius ke
turis metus jas labai iškėlė. 
Suprantama, kad aukštos kai
nos iščiulpia iš darbo žmonių 
jų uždarbius ir darbininkai 
mažiau reikmenų gali išpirkti, 
o fabrikai vis daugiau ir dau
giau naujų pagamina rinkai.

To sėkmėje prasidėjo bedar
bė, jau milionai darbininkų 
mūsų šalyje atsidūrė bedarbių 
eilėse. Ir nepaisant, kad au
tomobilių gaminimo kompani
jos kas metai gamina naujus 
modelius, juos daugiau garsi
na, bet pirkėjų skaičius ma
žėja, nes darbininkai nepa
jėgia naujus nusipirkti, apsei- 
na ir su senais modeliais.

Tai ką daro auto gamini
mo kompanijos? Jos pasirodo 
tokios “geros,” kad auto kai
nas numuša nuo $10 iki $85, 
kas sudaro mažą nuošimtį 
aukštai iškeltų kainų,. Tuo 
kartu darbininkų darbo našu
mas jau pakilęs 35 nuoš.

Darbininkai,' kurie negali 
taip skubiai dirbti, kaip fa
brikantai nori, tai liekasi at
leisti iš darbo. Į tai dažnai,
veik kas savaitė, darbininkai 
“nelegališkai,” be vadų prita
rimo, apskelbia streikus, kad 
apsiginti nuo kompanijų puo
limų. Dažnai toki streikai 
apima apie iki 25,000 darbi
ninkų. Pereitais metais De
troite buvo nustota 1,760,000 
darbo dienų, nors didelių 
streikų nebuvo.

Daugelis automobilių, darbi
ninkų unijos lokalų pasisako 
už streiką prieš skubos siste
mą. Fordo Rouge ir Lincoln 
lokalai jau pasisakė už strei
ką. Keista tik tąs, kad dar- 

I bininkai balsuoja skelbdami, 
kad jie streikuos prieš skubos 
sistemą, o aukšti unijos vir
šininkai kalba apie senatvės 
pensiją.

Rep. Shweinhart ir Crockett
Pora metų atgal vieno ko

mercinio dianraščio reporteris 
Shweinhart prirašė visokių 
spėliojimų. Jis rašė net tokių 
nesąmonių, kad Detroite ko
munistai yra taip galingi, kad 
į pusę valandos laiko gali už
imti ne vien Detroito miestą, 
bet ne užkariauti vi'są Michi
gan o valstiją.

Velionis paliko ‘ nubudime 
savo moterį Petronėlę (Pun- 
džiūtę), sūnų Joną ir dukterį 
Vandą. Taipgi paliko du bro
lius, Juozą ir Antaną Bagdo
nus, gyvenančius Sunderland, 
Mass. šių žodžių rašytojas 
išreiškia gilią užuojautą ve
lionio šeimai ir broliams. 
Mums gaila, kad netekome 
gero, nuoširdaus, draugo! Lai 
jam būna minkšta gulėti že
melėj. ’

Korespondentas. .

Tas taip įgąsdino valdonus, 
arba tie valdonai, nudavė 
įgąsdintais, kad, pavyzdžiui, 
gubernatorius Siegel pasiėmė 
tą reporterį ir lėktuvu išlėkė 
į Washingtoną jieškoti “pa
galbos,” Ten ponai iš Neame- 
rikinės veiklos komiteto to tik-; 
laukė. Prasidėjo bjaurių iš- 
mišių kampanija ir puolimas 
demokratinių žmonių.

Dabar ta pati komercinė 
spauda, kad nuslopinti liau
dies pasipriešinijną ruošia
mam naujam karui, protestus 
prieš dideles išlaidas kari
niam pasiruošimui, prieš gin
klavimą reakcijos užsienyje, 
tai vietoje Shweinharto susira
do naują “žinovą,” tai pul
kininką Crockett. Jis iškelia 
visokius baubus, daro užmeti
mus demokratinio nusistaty
mo piliečiams ir organizaci
joms.

Per du metus Teisingumo ir 
Karo departamentai tyrinėjo 
iškeltus apkaltinimus Shwein
harto ir nieko nesurado. Įro
dymui suėmė Carl Winterj ir 
kaltina, kad jis skleidė kny
gas jas girdamas, kad jos 
“geros.”

Tas patsai bus ir su pulki
ninko Crockett išgalvojimais. 
Matote, toki laikai, bile ko
kis pramuštagalvis ką tai iš
galvoja prieš darbininkus, 
linijas, demokratinio nusista
tymo piliečius, tai geltonoji 
spauda pučia ir gąsdina pilie
čius, kad savo antidemokra
tinius žygius galėtų lengviau 
pravesti. . ■ 

Sveiki, Menininkai! 
Detroitas Jūs Laukia! 
Lai Skamba Lietuvių Daina!

Jubiliejinė lietuvių dainos 
80-t metų sukaktis nuo pir
mu kartu suskambsimo A- 
merikos , kontinente įvyks. 
Jūs, menininkai, būsite čia su 
lietuvių daina, o mes laukia
me jūs su išskėstomis ranko
mis. Meno festivalis jau čia 
pat, kuris įvyks balandžio 29: 
ir 30 dienomis ir gegužės 1 d., 
Ukrainian National Temple, 
4655 Martin Avė.

Tie, kurie dedasi dideliais 
Lietuvos prieteliais, vieni čia 
gyveną, kiti tik iš Vokietijos 
atvykę, nesirūpina lietuvių 
daina. Tūli iš jų net kalba 
apie atidavimą Lietuvos Šve
dijai į “Baltoskandiją.”

Gi jūs, progresyviai, demo-
kratinio nusiteikimo lietuviai 
menininkai, dainuojate ir ple
čiate lietuvių kultūrą. Vėl 
jūs prabilsite į irius lietuvių 
kalba, vėl .skambės lietuvių 
dainos. . Valio, menininkai! 
Valio, dainininkai! Detroitas 
jus sveikina. Politikus.

Cleveland, Ohio
Visį į Wallace’o ir Europinių 

Diplomatų Prakalbas
Sekantį šeštadienį, balan

džio 30, įvyks nepaprastai 
svarbios prakalbos. Kalbės 
Henry A. Wallaeė, Italijos se
natorius x Michele Giua, Fran- 
cūzijos parlamento narys 
Pięrre Got ir Britanijos par
lamento narys Lester Hut- 
chenson, Prakalbas . rengia 
Progresyvių Partija..

Visi 3 europiečiai, kuriuos 
Wallace turi pasikvietęs kar
tu su savim kalbėti, yra žy
mūs kovotojai už išlaikymą 
pastovios taikos ir demokra
tijos.

Italijos senatorius Giua uo
liai kovojo prieš Mussobnio 
fašistinį režimą ir už tai -bu
vo įkalintas nuo 1935 iki 1943 
metų. Giua išėjęs iš kalėjimo 
parašė knygą iš savo patyri
mų Mussobnio kalėjimuose. 
Taip pat yra gerai atsižymė
ję ir kiti, kaip Francuos zpar- 
ląmento deputatas Cot, taip ir 
Britanijos parlamento narys 
Huchinson. Jjciodu yra daug 
apkeliavę Europos šalių ir bu
vę naujose demokratinėse ša
lyse Rytinėje Europoje. To
dėl, Wallace juos ir pasirin-

4publ.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antrad., Bal. 26, 1949

ko, kad jie, atstovaudami Ita
lijos, Franci jos ir Britanijos 
darbo žmones parlamentuose, J 
yra artimai susirišę su tų ša-fr 
lių žmonėmis, kurie yra nusi
statę už pastovią taiką, demo
kratiją ir prieš jų šalių par- 
davikus. Todėl nepraleiskime 
progos išgirsti juos kalbant, 
iš kurių bus galima išgirsti 
pirmaeiles žinias, kurių nėra 
progos išgirsti iš kitų šalti
nių. i

Prakalbos įvyks Public Au
ditorijos Music Hall, įėjimas 
nuo St. Clair Ave. Prasidės 
8-tą valandą vakare.

Praleistas Bazarui Aukotojas
Draugas Julius Krosin pa

aukavo tarptautiniam bkzarui 
gerą, naudingą laikrodį. Tik 
praeigose Clevelando žiniose 
draugo vardas buvo praleis
tas. Ačiū draugui K rosin. >

J. N. S. <

Žinios iš Lietuvos
Nauja MTS

VARĖNA, sausio 14 d. — 
Merkinės valsčiuje suorgani
zuota mašinų - traktorių sto
tis, Dar prieš Naujuosius 
Metus ši MTS gavo pirmuo
sius 2 traktorius “Universal” 
su prikabinamuoju inventoriu
mi ir eilę kitokio ūkiškojo in
ventoriaus.

Naujojoje MTS pilnu tem
pu vyksta pasirengimas pava
sario sėjai. ■ Sudarytos pir^ 
mosio’s sutartys su darbo vals
tiečiais. MTS taip pat įdirbs 
•žemę apskrities žemės ūki(A 
kooperatinėms draugijoms.

J. Siliajevas.

Washington. — Buvęs 
prezidentas Hooveris pata
ria valdžiai susilaikyti nuo 
didžiųjų statybos darbų, 
kol “baigsis šaltasis ka
ras?’
’ 1 1 • ■ ”■   v I II-     

DIENRAŠČIO
LAISVES .

SUKAKTIS
' • «

I

Iš visur girdėtis bruzdė
jimas savo dienraščio 30 
mėty sukakties atžymeji- 
mui. Parengimai jau su
ruošti šiose vietose:

Baltimore, Md.
Piknikas su dainy pro-1 

grama ir prakalbomis įvyks 
geg. - May 29 d., Slovakų 
National Home, 6526 Hala- 
bird Avė. 4

Detroit, Mich.
LLD 188 kp. rengiamas 

piknikas dienraščio Lais
ves paramai įvyks birželio- 
Junfe 12 d., Smitrevich 
Farm, 18536 Jim Daly Rd.

Bostonų
Apylinke *

Didysis piknikas įvyks 
liepos - July 3, Vose Pavi
lion Park, Maynai-d, Masslr

Brpoklyn, N. Y.
Koncertas ir šokiai įvyks 

sekmadienį, geg. - May 29- 
tą d., Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave,, Rich
mond Hill, L.iL, N. Y. Pra
džia 3 vai. po piety.

Prašome pranešti Lais
ves administracijai, kur 
daugiau įvyksta tokiy pa
rengimų.



Baltarusija — Atgyjantis 
Kraštas

Lietuvos delegacija parsive 
že šiltus įspūdžius iš to 

krašto, kuris pereitam 
kare labiausiai nukentėjo

Vilnius, sausio 9 d.—, Į 
Vilnių sugrįžo Tarybų Lie
tuvos delegacija, dalyvavu
si Tarybų Baltarusijos tris
dešimtmečio šventėje.

Delegacijos dalyvė, Salo
mėjos Nėries gimnazijos 
mokslo dalies vedėja Mari
ja Vaikasienė, pareiškė:

— Įspūdžiai, kuriuos mes 
sukaupėme, kad ir per 
trumpą svečiavimosi bro
liškoje Baltarusijoje laiką, 
paliks neišdildomi. Visur 
mes matėme verdantį gy
venimą, didingą statybą, 
ryžtingus ir energingus 
žmones, atstatančius savo 
kraštą.

Man pačiai teko Minske 
būti prieš metus. Dargį per 
tokį laiką Baltarusijos so
stinė smarkiai pasikeitė: 
ten, kur stūksojo griuvė
siai, iškilo didingi pastatai, 
išaugo naujos plačios gat
vės. Minskas turi kuo pasi
didžiuoti.

Sausio 2 clieną mes pa
matėme tuos, kurie savo 
rankomis atstato miestą, i 
Plačia srove išsiliejo Mins-1 
ko gyventojai į šventinę 
demonstraciją. Minskiečiai į 
ėjo su visomis šeimomis — 
vaikais, senesnio amžiaus' 
žmonėmis. Visi jie džiūga
vo, visų veiduose spindėjo

laimė — tokį štai šventišką 
Minską išvydome mes, Ta
rybų Lietuvos delegatai.

Jaudinanti- buvo ta šili
ma, kuria mes buvome vi
sur sutinkami. Baltarusiai 
generolai pasakodavo mums 
apie savo kovas prie Klai
pėdos, garsieji partizanai— 
apie bendrus veiksmus su 
savo ginklo broliais lietu
viais. Didžiulio istorinio 
muziejaus Tėvynės karo 
skyriuje palikta vieta sten
dams, kurie vaizduos ben
drą baltarusių ir lietuvių 
tautų kovą prieš vokiškuo
sius grobikus. Dargi smulk
menose minskiečiai rodė 
savo dėmesį broliškosios 
Lietuvos delegatams: kuo- 

į met mes atvykome į vieš
butį, kambariuose jau bu
vo padėti nauji Vilniaus 
dienraščių numeriai.

Iškilmingas posėdis, skir
tas Tarybų Baltarusijos 30- 
čiui pažymėti, įvyko operos 
ir baleto teatre. Tai didin
gi, neseniai atstatyti rū
mai, galintieji papuošti bet 
kurį didmiestį. Po oficialio
sios dalies buvo surengtas 
koncertas. Mes išvydome 
masinį jungtinį chorą, ma
sinius liaudies šokius. Su 
kokia meile dainavo apie 
savo artelę vieno kolekty-: 
vinio ūkio merginų choras, 
atvykęs į didžiąją šventę! 
Su Baltarusijos menu mes 
dar labiau pagilinome pa
žintį per sekančias dienas: 

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 šermenine. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)

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

* Slloreioad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą an vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui

Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS '

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
• Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
■0

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

vieni mūsų žiūrėjo “Gulbių 
ežero’’ baleto, kiti klausėsi 
baltarusiu dainų koncerto. 
Visur mes išvydome nepa
prastai aukštą atlikimo ly
gį-

Puošnioje a t s t a, tytojo 
“Baltarusijos” viešbučio sa
lėje susirinkdavo prie stalo 
iš daugelio broliškųjų res
publikų atvykusios delega
cijos. Mes labai greit susi
pažinom, kiekvieniems mū
sų rūpėjo, kaip gyvena kiti, 
kokie jų pasiekimai. O la
biausiai šitie tautų draugy
stės bruožai išryškėjo per 
Baltarusijos vyriausybės 
surengtąjį priėmimą. Svei
kinimo šūkiai skambėjo čia 
įvairiomis kalbomis, jie bu
vo tačiau visiems supranta
mi, artimi. Kuomet sveiki
nimo tostą pakėlė mūsų de
legacijos vadovas, Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos Pir
mininkas M. Gedvilas, ' at
sakymu praskambėjo:

— Tegyvuoja Tarybų 
Lietuva!

Po to delegacijos dalyvis, 
Lietuvos TSR operos ir ba

Nemirtingas Lietuvos
Liaudies Mokytojas

Rašo Antanas Venclova
Lietuvos darbininkai ir 

valstiečiai 1918 m. pabaigoj 
paskelbė Tarybų val
džią. Bet jau 1919 metų ba
landžio mėnesį vokiečių o- 
kupantai bendrai su Lietu
vos buržuazija paskandino 
jauną respubliką kraujuje. 
Vakarų imperialistams re
miant susidarė “nepriklau
soma”, buržuazinė, klerika
linė - fašistinė Lietuva — 
barjeras prieš komunisti
nes idėjas. Bet Lenino žo
dis pasiekdavo mus ir per 
šitą barjerą.

Fabrikantai ir dvarinin
kai stiprino savo valjdžią ir 
pastatė daugybę kalėjimų; 
žvalgyba medžiojo revo
liucinę literatūrą, suėminė- 
jo, kišo į kalėjimus, į kon
centracijos stovyklas nele
galiuos literatūros skaity
tojus. Bet Lenino žodį mes 
vis dėlto girdėjom, galvo
jom apie jį, sekėm paskui 
jį.

Katalikų kapelionai ver
tė moksleivius lankyti mi
šias, eiti išpažinties. Lietu
vis negalėjo nei gimti, nei 
susituokti, nei mirt be įky-

Egzaminuojam Akis,: 
i Rašome Receptus 

:: Darome ir Pritaikome Akinius ■

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

:: ' 394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

;; Tel. ST. 2-8342
•8* *8* *1® *5* •T*MATTHEW A. BUYUS . 

(BUYAUSKAS)

□
Laidotuvių Direktorius

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

MArket 2-5172

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 

leto teatro solistė Zaniaus- 
'kaitė padainavo liaudies 
dainą, įsiliedama tokiu bū
du į bendrą vakaro progra
mą, kurioje pakaitomis bu
vo atliekamos visų broliš
kųjų respublikų tautų dai
nos bei šokiai. Oficialus 
priėmimas virto išties įspū
dingu tautų draugystės va
karu. Kiekvienam artistui, 
kiekvienam atlikėjui karš
tai plojo priėmimo dalyviai 
— Baltarusijos TSR vy
riausybės ir broliškųjų res
publikų delegacijų nariai.

Paskutinę mūsų buvimo 
dieną delegacijos narius 
pasikvietė pas save įvairios 
organizacijos: LLKJS CK 
sekretorių Raguotį ir Tary
bų Sąjungos Didvyrį Apy- 
valą — komjaunimas, ra
šytoją Baltušį — rašytojų 
sąjunga, prof. Žiugždą — 
Mokslų Akademija ir t.t. Ir 
visur delegacijos nariai ma
tė didelį užsimojimą, gran
diozinius planus, kurie 
tampa tikrove. Mes išvydo
me laimingą liaudį, žydintį 
kraštą. — Baltarusiją.

rių bažnytinių giesmių a- 
kompanimento. Nuosavy
bės šventumą saugojo poli
cija, kunigai, buržuazinis 
seimas, teismai, kalėjimai; 
ir už komunistinio lapelio 
ar brošiūrėlės skaitymą 
grėsė ilgametis sunkiųjų 
darbų kalėjimas. Ir vis dėl
to Didžiosios Spalio revo
liucijos idėjos, Lenino' idė
jos nesulaikomai, kaip 
sravūs kalnų upokšniai pa
vasarį įsiliedavo į Lietuvą!

Visam gyvenimui man li
ko atminty šaltoji 1924 me
tų žiema, kai mus, Lietuvos 
provincijos -ginui azistus, 
pasiekė žinia apie Lenino- 
mirtį. Šitą dieną gimnazi
jos kapelionas nepraleido 
per /savo pamoką neišpylęs 
eilin. kibiro purvino šmeiž
to į “prakeiktąjį bolševiz
mą”. O vakare mes susirin
kome miesto pakrašty, nuo
šaliame bute ir ilgai daina
vome revoliucines dainas; 
atsistoję i š t a r d a- 
v o m Lenino vardą, 
sujaudinti kalbėjom apie jo 
sukurtą laisvą darbo žmo
nių tėvynę.

Nepaisant žiauraus tero
ro, nukreipto į visa, kas ė- 
jo iš Tarybų Sąjungos, mes 
vis dėlto gaudavome Leni
no veikalus. Nebuvo tokios 
jėgos, kuri būtų galėjusi 
sulaikyti komunizmo idėjų 
išsiskleidimą. Lenino ir 
Stalino kūriniai praeidavo 
pro visas užtvaras. Dau
giau negu dvidešimt metų 
Lietuvos Komunistų Parti
ja iš pogrindžio vadovavo' 
Lietuvos darbininkų revo- Į 
liucinei kovai.

Leninas mirė. Bet leni
nizmas vis labiau užvaldė 
pasaulį. Tarybų Sąjungos 
pasiekimų ir jos* socialisti
nės kultūros įtakoj forma
vosi mūsų, pažangi lietuvių 
literatūra.

Poetė Salomėja Nėris,— 
tai matyti iš fašistinės 
žvalgybos archyvų, — jau 
1930 metais studijavo Leni
no veikalus, o 1931 metais 
ji oficialiai nutraukė visus 
ryšius su buržuazija. Fašis
tinio teroro metais slapta 
studijavo Lenino ir Stalino 
raštus Petras Cvirka; Ko
stas Korsakas skaitė leni
nines knygas kalėjime. Ka
ro metu ir po jo lietuvių li
teratūroj atėjo ištisa gru
pė talentingo, užgrūdinto 
karo prieš fašizmą ugnyje, 
Lenino ir Stalino idėjų iš
auklėto, jaunimo.

Kas metai auga Tarybų

Nežiūrint spaudos ir militarist^ šaltojo karo, ten, kur sueina rubežiai ir bendri rei
kalai, kooperacija—neišvengiama. Čia matomieji keturių didžiųjų militariškos po
licijos nariai Viennoje, Austrijoje, dekoruoja sax o džypsą visų keturių valstybių 

vėliavų kėmis.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
____

Atstatomi Vilniaus
Architektūriniai Paminklai

VILNIUS, sausio 15 d. — 
Tilto ir Vrublevskio gatvių 
kampe stovėjo senas apgriu
vęs namas. Jis buvo pastaty
tas XVI11 amžiuje pagal įžy
maus architekto Fontanna 
projektą. šiuo metu šis na
mas baigiamas atstatyti.

Architektūrinių paminki ų 
Vilniuje atstatoma vis dau
giau. Jų tarpe yra Tiškevi
čiaus (Traki) g. 24), Ogins
kio (Arklių g. 3) rūmai, sejii 
XVI amžiuje statyti namai 
Pilies g. 4, kuriuose dabar įsi
kūrė Dailūs muziejaus sky
rius, ir eilė kitų. Nemaža ar
chitektūrinių paminklų laikui 
bėgant buvo sugadinta: Įvai
rių remontų metu buvo ardo
mas stiliaus , vientisumas, su
gadinta išorė ir tt. ’ Atstatant 
namus, siekiama, kad jie at
rodytų taip, kaip atrodė iš pat 
pradžių. Tiškevičiaus i'ūmuo
se, pavyzdžiui, savo laiku, 
įrengiant Įvairias parduotuves 
bei dirbtuvėles, fasado išvaiz
da buvo keičiama Įvairiausio 
dydžfo vitrinomis, durimis, 
neatsižvelgiant Į namo archi
tektūrą. Dabar tatai yra pa
šalinta. ' i

įžymiu architektūros pamin
klu yra Vilniaus apylinkėse 
esančiu Verkiu rūmų ansam- 
blis, statytas pagal L. Striu
kos - Gucevičiaus projektus. 
Čia taip pat vyksta atstatymo 
darbai: neseniai buvo galuti
nai atstatytas vienas korpas, 
šiemet numatyta atstatyti ir 
priešais esanti. Atstatomuose 
rūmuose Įsikuria kolektyvinių 
ūkių pirmininkų mokykla.

★ A -A
Traktoriai Atremontuoti

ŠIAULIAI, sausio 19 d.— 
Šiaulių tresto Pakruojaus ta
rybinio ūkio remontininkai, 
apsvarstę Rokiškio apskrities 
MTS kreipimąsi, vieningai nu
tarė įsijungti į socialistinį 
Itfhkty-niavimą dėl greitesnio 
pasirengimo pavasario lauktu 
darbams.

Lenktyniavimas vyksta tarp 
tarybinio ūkio skyrių ir atski
rų remonto darbininkų. šio
mis dienomis pilnutinai buvo 
baigtas traktorių remontas. 
Mašinos atremontuotos dviem 
mėnesiais anksčiau nustatyto 
termino.

Gerai vyksta ir kitų 'žemės 
dirbimo priemonių remontas. 
Pilnutinai atremontuoti 3 
traktoriniai plūgai, 2 sėjamo
sios, 2 kultivatoriai ir eilė ki
to inventoriaus.

Remontininkų kolektyvas,

Lietuvos laimėjimai, auga 
jos pramonė, persitvarko 
socialistiniais pagrindais 

’kaimas.-
Liętuvos tarybiniai rašy

tojai savo širdies gelmėse 
saugo Lenino ir Stalino nu
rodymus apie literatūros 
partiškumą ir idėjingumą. 
Tai, kas mūsų literatūros 
jau atlikta, tik pradžia. 
Priešakyje dar didžiulis 
darbas. '
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Avė., To- 
(6-97)

Kilti

PEIST LANE
DRUGS, Inc,

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

BROOKLYN, N. Y.

ir sesers.Pajieškau savo brolio
Seniau gyvendavo Kulpmont, Pa. Jų 
adresą pamečiau. Rodos jau keli 
metai kai pakeitė pavardę — Mik- 
lukšavičia. Norėčiau su jais susira

šinėti. Kas žinote, kur jie yra, ar 
lai patys parašo man. Būsiu dėkin
gas. John Savage, County Home, 
Washington,. Pa. (97-98)

3
3 
Bįl

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

Asfalto-Betono Fabrikas
VILNIUS, sausio 15 d. — 

Lietuvos TSR komunalinio 
projektavimo trestas pradėjo 
asfalto - betono fabriko pro
jektavimą. Įmonės statyba 
numatoma pradėti šią vasarą. 
Naujasis fabrikas^ tieks me
džiagą Vilniaus gatvėms grįsti 
ir asfaltuoti.

vadovaujamas ūkio mechani
ko Pliūros, deda visas pa
stangas visus remonto darbus 
baigti iki vasario 15 dienos.

St. Damčius.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajicškau (Įvicjų pusseserių, Okic- 

taičių, kilusių iš Lietuvos, Mariam- 
polės apskr., Ygliaukos parapijos, 
Gudelių valsčiaus, Prūpiškių kaimo.

Prašau atsišaukti ar kas žinote 
apie jas malonėkite pranešti: Jesse 
Dapkūnienė, 97 Montrose 
ronto, Ont., Canada.

J“'

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

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 

. $150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238
. -w- -W- a ju -W- ■*. -9. a a ■»- ,W W W W W W W TV“ V V V V W ’

BES. 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

SS

SPAUSTUVE
GALI JUMS PATARNAUTI

Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 
Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra rėikalinga 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. Nesi vėlinkite 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:

5 pud.'—Laisve (Liberty, Lith. Daily)- Antrad., Bal. 26, 1949
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Teisėjas Palaikė 
Vyskupą Prieš 
Parapijoms

Brooklyno vyriausio teismo 
teisėjas Meier Steinbrink pa
laikė protestoniškų episkopa
tų vyskupo James P. De 
Wolfe pusę prieš kelis šimtus 
šv. Trejybės bažnyčios parar 
pijpnių tos parapijos klebono 
daktaro John Howard Melish 
ir jo padėjėjo-vikaro William 
Howard Melish byloje.

Vyskupas įsakė ten išklebo- 
navusiam 45 metus, Vi metų 
senukui klebonui daktarui 
Melish išeiti, kad tuo būdu 
galėtų prašalinti jo sūnų, vei
kiantį už taikos išsaugojimą, 
šimtai parapijonių savo susi
rinkime nusitarė savo kleboną 
ir jo vikarą ginti, savo para
šais užtikrino, kad jie Me- 
lish’iais patenkinti, jiems jų 
reikia. Tačiau teisėjas iš
sprendė, kad vyskupo valia 
daryti viską, ką tik jis nori.

Advokatas Raphael Weiss
man, Melishiams ginti komite
to (Committee to Retain Our 
Rector) pasamdytas vesti by-: 
lą, pareiškė, kad komitetas 
apeliuos. šimtai parapijonių

Virš vienas milionas vetera
nu jau išbaigė veteranams 
teiktą nedarbo apdraudą (GI 
unemployment compensation). 
Arti milionas kitų dabar ver
čiasi - gyvena 52-20 gaviniu.

Tačiau, nedarbui didėjant, 
veteranai, paskiausia pasam
dyti, pirmiausia atleidžiami, 
nes, mat, kare įgytos nesvei
katos’ priedams prie jau turė
tu vargo sąlygose augusio jau
nimo silpnybių daugeli iš jų 
daro pelno sistemai nepagei
daujamais.

Vienok ir tas vos išlaikąs 
veterano ir jo šeimos gyvybę 
siūlas baigia nutrūkti. Tdsai 
įstatymas, kuriuo einant mo
kama tie $20 per 52 savaites, 
pasinaikins ateinantį liepos 
mėnesi. Bet kongresas dar 
nieko nėra atlikęs jį pratęsti. 
Kongresas neveikė nieko ir 
tuo klausimu, kaip neveikė 
nieko vykdymui kitų pažadų 
gerovei tų, kurie kariavo ka
re prieš fašizmą. Vieton teik
ti reikalingą paramą, > kon
gresas grūmoja kitu karu — 
atominiu karu.

nesutinka, kad prievarta iš jų 
atimtų jų mylimą kleboną, 
kuris jiems buvo geras per* 45 
metus, Nesutinka leisti jį at
imti tik už tai, kad saujelei 
reakcininkų nepatinka jo sū
naus veikla už liaudies gero
vę, už taiką.

Dabar Laikas Pagalvoti 
Apie Rinkimus

Stebint pirmrinkimines dis
kusijas ir vidutinio piliečio 
pastangas pasirinkti kandida
tus, kiekvienas akylus stebė
tojas ne kaitą matė, kaip pi
lietis juos renkasi. Jis ti
kriausia žino kandidatą į pre
zidentus, gal dar senatorių, 
kongresmaną, gubernatorių ar 
majorą. O ant kandidatų į 
teisėjus daugelis numoja ran
ka.

Tiesa, tų daugiau, sunkiau 
susigaudyti. Tačiau bent ši 
byla turėtų pamokyti mus. 
kaip svarbu yra teisėjai. Juk 
tai jie nusako visą miesto gy
venimą. Būk tu teisingiau
sias, būk tu žmonių myli
miausias, bet jeigu tu teisėjui 
nepatikai, tavo idėjos nepati
ko, jis, tarsi koks caras, turi 
teisę tave išmęsti iš tavo tar
nybos, atimti tau duoną, butą, 
tavo laipsnį ir garbę, pripa
žindamas tave kaltu. Visa tai 
jis gali tau padaryti, jeigu tu 
nepaklausysi surakinti savo 
protą, nesutiksi neregėti, ne
girdėti tau ar kitiems žmo
nėms daromų skriaudų, jeigu 
tu nesutiksi apie tai tylėti.

T—as.

John Saiu, 36 metų, anot 
policijos, p r i s i p a žinęs pa
smaugė j u 8 metų berniuko 
Jackie Goldsmith, Bronx.

Paulette Goddard su John Lund filmoje “Bride of 
Vengeance” New Yorko Paramount Teatre. Scenoje 

Charlie Barnet su savo orkestrą, Jack Carter, 
Jerry Colonna.

Už Ką Veteranai Maršuos 
Gegužinės Parade?

Veteranai maršuos kartu sti 
visais darbininkais, su negrų 
liaudimi, su profesionalais 
Pirmosios Gegužės parade šį 
šeštadienį, balandžio 30-tą. 
Veteranai maršavimu reika
laus—

Pratęsti 52-20;
Tinkamų nan»ų;
Taikos.
Taika yra vyriausiu siekiu 

visos žmonijos. Tuo suintere-

Sugrįžo Darban Dviejų 
Bravamiy Darbininkai

I

Apie penki šimtai darbi
ninkų praėjusį pirmadienį su
grįžo darban Metropolis ir 
Edelbrev. bravarnėse, fir
moms susitarus su CIO Unit
ed Brewery Workers.

Einant naująja sutartimi, 
darbininkai dirbs tiktai 35 va
landas per savaitę vietoje 
dirbtų 40.

Kitų buvusių užstreikuotų 
bravarnių darbininkai tebepa- 
silieka streike jau trečia sa
vaitė. Antradienį turėjo vėl 
įvykti pasitarimas firmų atsto
vų su unijos atstovais prie val
dinių tarpininkų.

PARDAVIMAI
TURIME GREIT PARDUOTI

Parsiduoda fotografijos Studija i 
sykiu namas, su 5 kambariais i 
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 Marini 
Street, Brooklyn, N. Y. Telefoną 
GLenmore 5-6191. Galite kreiptis bi 
le laiku. • (87-100)

suoti yra visi vidurinės kla
ses žmonės, kurie iš karo ne
sitiki pelnų. Tas rūpi tėvams 
jaunimo ir priaugančiųjų vai
kų, rūpi jaunamartėms ir su
žadėtinėms, kurioms gręsia 
našlystė. K. N.

Vincas Andrulis Išvyko
Čikagiškis svečias, Vincas 

Andrulis, išvyko iš Brooklyno 
pirmadieni.

Jis čia, kaip žinia, sakė 
prakalbą antradienį, po to 
kalbėjo Elizabetho ir Phila- 
delphijoj, dar buvo užsukęs į 
Hazelton, Pa., aplankyti savo 
brolio ii' giminių. Sekmadienį 
jis dalyvavo LMS 111-čios Ap
skrities konferencijoje, vėliau, 
vaidinant “Mūsų Gyvenimo 
žaizdas,” tarpaktyje pasakė 
trumpą kalbą.

Grįždamas i Chicagą, V. 
Andrulis žadėjo sustoti Pitts- 
burghe ir ten turėti pasitari
mą su veikėjais.

Daktarai Pagelbsti
Streikieriams

Jau eilė metų Veikiąs Now 
Yorke-Brook lyne prodarbinin- 
kiškų daktarų komitetas 
(Doctors Committee to Aid 
Strikers) teikia medikališką 
pagalbą streikieriams nemo
kamai. Kartais tos pagalbos 
reikia mažos, o kartais ir la
bai didelės.

šiomis dienomN brooklynie- 
čiai uniji.stai bravarnių darbi
ninkai daug kalba apie to 
komiteto gydymą vieno strei- 
kierio sunkvežimio vairuotojo 
kūdikiui. Unija gavo nuo to 
komiteto direktorės daktares 
Elizabeth Kalischcr praneši
mą, kad kūdikis, turįs sunkią 
ausies problemą, gaus pasku
busiųjų daktarų specialistų 
Leo Davidoff’o, Bela Schick ir 
Lee gydymą. ' Gaus jį nemo
kamai, kuomet ' normališkais 
keliais einant tokios ligos gy
dymas būtų neprieinamas vi
dutinei ddrbininko šeimai.

Komitetas sako, jog:
“Tas specialistas yra vienu 

iš 600 daktarų ir dentistų 
mūsų mieste, patarnaujančių 
streikieriams nemokamai.

“Tie daktarai pagelbsti 
jums dėl to, jog jie tiki, kad 
darbininkai šiandien yra pa
matu Amerikos demokrati
jos.”

Per tą komitetą jau suteik
ta. pagalba trims šimtams 
bravarnių streikierių ar jų 
šeimoms- nuo to laiko, kaip 
apie 7,000 CIO Brewery 
Workers išėjo streikuoti. Ste
bėtis reikia, sako tie dakta- 

'rai, kaip apleista yra darbi
ninkų sveikata.

Kriaučių Atydai! *
Balandžio (April) 27 d. 

įvyksta lietuvių kriaučių svar
bus susirinkimas Lietuvių A- 
merikos Piliečių Kliubo patal
poje, 280 lTnion Avė., 7:30 
vakare.

Kriaučiai ir kriaučkos, jū
sų yra visų pareiga susirinki
me dalyvauti. Dėl neatėjimo 
jin bus patiems nesmagumas. 
Būnant bedarbiais, jūsų dirb
tuvėms esant užsidarius, yra 
reikalinga išgirsti pranešimus 
iš jūsų dirbtuvių stovio, taip

ogi iš unijos įstaigų, tad ne
pamirškite ateiti į susirinki
mą laiku. ‘ J. S.

Gaisras ii’ eksplozija apža- 
lojo Globe Lighting Products 
šapą, prie 7th Avė. ir 12th 
St., Brooklyno. Darbininkai 
(tuo tarpu buvo šapoje 325) 
laimingai išliko nesužeisti.

Į Mokytojai Pakvietė 
Majorą Tartis 
Mokyklą Reikalais

Mokytojų unija kvietė ma
jorą O’Dwycr ir visą budžeto 
tarybą atsteigti paskyras mo
kyklų visiems tiems reika
lams, kurie dabar pasiūlyta
me sekamiems metams budže
to išskirti. Mokytojai sako, 
kad mokykloms paskyras rei
kia ne mažinti, bot padidin
ti. '

Didžiuma valstijos skirtos 
priedinės- sumos ($23,600,000) 
turėtų būti paskirta davimui 
pragyvenimo brangumo prie
do mokytojams ir kad visa- 

( pusiškam to aptarimui majo
ras if budžeto taryba susi
tiktų su mokytojų atstovais.

Unija taipgi reikalauja pa
naikinti pavaduotojų (substi
tutes) skyrimą vienam termi
nui, kad vieton to paskirtų re
guliarius pastovius mokyto
jus.

Taipgi reikalavo mažinti 
skaičių mokinių klasėse, skir
ti ne daugiau 30 paprastose, 
ne daugiau 25 pradiniams, ir 
ne daugiau 15 amatinėse prie 
pavojingų mašinų.

Policija suėmė du plėšikus, 
sakoma, šventadienio proga 
išvogusius iš 11 offritz Co. san
dėlio, 4 9 E. 34th St., New 
Yorke, brangių Įrankių. Juos 
pagavo ant stogo kaimynams 
telefonavus policijai, kad už
darytame sandėlyje girdisi 
beldimas.

Naujas Patvarkymas | 
Del Nedarbo Apdraudos i
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Pradedant balandžio 25-ta 
įvestą nauja sistema pareika
lavimo nedarbo apdraudos. 
Jos prašantysis bedarbis turės 
pateikti vardus ir adresus vi
sų įstaigų, kurioms jis nors 
kiek dirbo 4 948 metais. Ir 
turės datomis atžymėti, kada 
pradėjo ir kada baigė darbą. 
Lig šiol reikalavo pažymėti 
tik paskiausią • darbavietę.

Apdraudą mokės tik po at- 
siklausimo tų visų įstaigų pa
tikrinti apdraudos prašančio-
jo paduotus faktus.

Apdraudy Agentai 
Nori Atostogų

andCIO United Office 
Professional Work e r s of 
America pareikalavo Pru
dential Insurance Co. įves
ti atostogas su alga 17-kai 
tūkstančių firmos darbininkų.

PARDAVIMAI
Parsiduoda automobilius, Plymouth 

—1932 meti}. Visiškai geroje tvarko
je. Beveik visi keturi nauji tajeriai. 
nauja batarėja. Pernai sudėti- nauji 
"piston pings" ir numaliavota. Sėsk 
ir važiuok! Ir tik $75. Teiraukitės 
Laisvės raštinėje, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (96-97)

Telefonas EVergreen 4-0203

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD (

Peter Kapislcas

32 Ten Eyck St
• Tel. EVergreen 4-8174

TLinksmai Kiekvieną 
Praleidžia Dieną”

(Ištrauka iš operetės 
“čigonai”)

“Linksmai kiekvieną 
praleidžia dieną,

Žirgelius šymus
glamonėja—

Nei laukų aria,
nei piauna šieną, 

Tik po giružę jodinėja...”
★

Tą linksmą čigonų kasdie
ninį gyvenimą pamatysite 
Gegužės (May) 8 d., sekma
dienį, f vai. po piet, Liberty 
Auditorium, kuomet bus su
vaidinta žinomo kompozito
riaus Stasio Šimkaus operetė 
“čigonai.”

šią operetę stato scenoje 
visų mylimas ir gerbiamas Ai
do Choras. Po vaidinimo, 
apie 7 vai. vakare, prasidės 
šokiai. Orkestrą Jurgio Ka
zakevičiaus.

Prašoma visų atsilankyti!
H. F.

New Yorko policijos leitenan
tai prašė miesto valdžios skir
ti jiems 48 valandas pasilsiu 
po kožnų keturių dežuravimo 
laikotarpių. Dabartinio pasil
siu yra tik 32 valandos.

—t----------------------

Leopold Solomon, Thomas 
Bizocco ir Max Weinberg,* 
biznieriai, teisme prisipažino 
kaltais nusukime nuo valdžios 
taksais virš ketvirtadalį mili- 
ono dolerių.

John Payne ir Gail Russell 
spalvinėje filmoje “EI Paso,” 
dabar Brooklyno Paramount 
Teatre, Flatbush ir DeKalb 
Ave., New Yorke. Priedams 

rodo “Incident.”

| BROOKLYN «

iLABOR LYCEUM^ 
$ DARBININKŲ/ ĮSTAIGA | 

K Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-« 
Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.3 
» Puikus steieius su naujausiais g 
S įtaisymais. 2
f KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS g 
Š Kainos Prieinamos. g
W 949-959 Willoughby Ave. g 
g Tel. STagg 2-3842 . §

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

.Valandos:

I *eter 
KAPISKAS

BEER & ALES

William Bendix ir Bing Crosby vyriausiose rolėse fil- 
mos “A Connecticut Yankee,” rodomos Radio City 
Music Hall. Didžiojoje scenoje religinis “Glory of 

Easter” ir smagus svietiškių linksniavimu rinkinys 
“Spring tide.”

SKELBKITES LAISVĖJE"

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

’71O A I? 411 GRAND STREET /AO O DAU BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINES - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS 
i

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, vynai ir alus

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

itl
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